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RESUMO

Introdução: O Ambiente Educacional é um dos pilares para o alcance do
perfil e das competências definidas na formação do enfermeiro e, portanto,
é essencial avaliá-lo, na enfermagem do Brasil, no entanto, não
encontramos instrumentos específicos para esta finalidade. Objetivos:
conhecer o significado de ambiente educacional para estudantes e
professores do Curso de Graduação em Enfermagem da Escola de
Enfermagem da Universidade de São Paulo; construir e validar um
instrumento para avaliação do ambiente educacional desta Escola e
avaliar, na perspectiva do estudante, o ambiente educacional da Escola.
Material e métodos: O estudo teve duas fases: a primeira foi de natureza
qualitativa, na modalidade da análise temática, que, entrevistando três
docentes e seis estudantes, buscou conhecer o significado e os elementos
constitutivos do ambiente educacional. Com base nesta análise e a fim de
atender às demandas específicas dos cursos de graduação em
Enfermagem no Brasil, foi desenvolvida a segunda fase da pesquisa de
abordagem quantitativa, que construiu e validou uma escala psicométrica
para avaliação do ambiente educacional. Participaram dessa fase,
respondendo ao instrumento, 176 (55%) graduandos matriculados na
Escola durante a coleta de dados. Resultados: A primeira fase da pesquisa
ambiente educacional, além disso, e assim como a fase quantitativa, foram
identificados aspectos relevantes a serem apreciados sobre o ambiente.
Dentre eles, destacamos: a necessidade de ajustes entre a metodologia de
ensino utilizada para a construção do conhecimento e da identidade
profissional, com a pressuposta no projeto político pedagógico; o
relacionamento interpessoal nos diferentes níveis que, embora
considerado harmonioso, pode ser melhorado; a exigência de discussão
dos aspectos éticos do cotidiano, visto que os estudantes tem vivenciado
situações de desrespeito; a vida social e as atividades extra-curriculares
podem ser intensificadas. Conclusões: Este trabalho propiciou a
significação de Ambiente Educacional em uma Escola pública paulistana.
Em continuidade, é preciso aplicar o instrumento em outras realidades da
enfermagem, para não restringir a validação da escala e também, para
aumentar a população e refazer o teste de confiabilidade. Apesar dessa
limitação, o conhecimento produzido oferece, a outras instituições de
ensino superior, um novo construto para avaliação do processo ensinoaprendizagem.
PALAVRAS-CHAVE: Avaliação da educação; Enfermagem - Educação;
Programas de Ensino superior. Enfermagem.
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ABSTRACT

Introduction: The Educational Environment is one of the pillars upon which
the profile and the competences defined in nurse training and, therefore, it
is essential to evaluate it in nursing in Brazil, however, did not find specific
tools for this purpose. Objectives: To know the meaning of the educational
environment for students and teachers of the Undergraduate Nursing
School of Nursing, University of São Paulo; construct and validate an
instrument to assess the educational environment of this school and
evaluate the student's perspective, the environment Educational School.
Methods: The study had two phases: the first was qualitative in nature, in
the form of thematic analysis, which, interviewing three teachers and six
students, sought to know the meaning and the elements of the educational
environment. Based on this analysis and in order to meet the specific
demands of graduate programs in nursing in Brazil, we developed a second
phase of quantitative research approach, we built and validated a
psychometric scale to assess the educational environment. In this phase,
responding to the instrument, 176 (55%) undergraduates enrolled in school
during data collection. Results: The first phase of the research educational
environment, moreover, and as the quantitative phase were identified
relevant aspects to be examined on the environment. Among them include:
the need for adjustments between the teaching methodology used to
construct the knowledge and professional identity, with presupposed in
political pedagogical project; interpersonal relationships at different levels,
although considered harmonious, can be improved, the requirement for
discussion of ethical aspects of daily life, as students have experienced
situations of disrespect; social life and extra-curricular activities may be
intensified. Conclusions: This study provided the significance of
Environmental Education in a public school in Sao Paulo. In continuation,
we need to apply the instrument in other realities of nursing, not to restrict
the validity of the scale and also to increase the population and re-test
reliability. Despite this limitation, offers the knowledge produced, other
institutions of higher learning, a new construct to assess the teachinglearning process.
KEYWORDS: Education evaluation.
education programs. Nursing.
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INTRODUÇÃO

Como docente de enfermagem de uma universidade
particular do Município de São Paulo e como mestranda do
Programa de Pós-Graduação em Gerenciamento em Enfermagem
da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (EEUSP),
surgiram indagações a respeito de como reconhecer as condições
oferecidas pelas escolas de enfermagem aos estudantes. A vivência
nessas distintas instituições de ensino superior, atuando em
diferentes papéis, mostra a pluralidade dos ambientes, o que me
instigou a estudar os elementos constitutivos do meio escolar.
Outrossim, compreendendo a amplitude do universo
teórico que sustenta o processo ensino-aprendizagem e relevando a
influência que o local e o meio exercem na formação, optei por
delimitar o objeto desse estudo para o ambiente educacional.
Diante da impossibilidade de realizar o estudo na
universidade particular e tendo em vista que a EEUSP reestruturou o
Projeto Político Pedagógico (PPP) e implantou um novo currículo em
2010, consideramos oportuno, desenvolver a pesquisa nesta
Instituição.
Avaliar o ambiente educacional (AE) significa avaliar,
também, parte do currículo, por serem peças indissociáveis no
processo ensino-aprendizagem.
Além disso, o objetivo da educação superior é promover o
desenvolvimento multidimensional, conduzindo os estudantes à
autonomia, estimulando-os a serem capazes de adaptar-se às
constantes mudanças da vida profissional e pessoal, o que está
diretamente, relacionado ao ambiente educacional (AE), mostrando
sua relevância no processo ensino-aprendizagem. É essencial,
ainda, a otimização do apoio ao estudante, das ações que visem
estimular o convívio social, dentro e fora da instituição, das ações
docentes focadas na relação interpessoal e do oferecimento de
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feedback aos estudantes (Guerreiro-Casanova e Polidoro, 2010).
Ainda porque, segundo Gonzalez e Almeida (2010), a
substituição do sistema dominante de atenção à saúde, centrado na
doença, predominantemente hospitalar e superespecializado, por
modelos de atenção que valorizem a integralidade, o cuidado
humanizado e a promoção da saúde, ainda não ocorreu por
completo no Brasil. Essa mudança depende, em grande medida, do
perfil de formação e da prática dos profissionais de saúde. A
integralidade das ações em saúde deve ser precedida pela
integralidade do pensamento e do ensino em saúde, implicando a
necessidade de uma formação mais integral para um serviço mais
integral, o que leva a visualizar um AE também com integralidade de
ações de ensino.
O mercado de trabalho, por sua vez, com paradigmas em
constante transformação, presume a investigação de elementos que
influenciam o comportamento do indivíduo, por ser preponderante na
definição do processo formativo dos novos profissionais.
A exigência de qualidade dos cursos de graduação em
enfermagem é reconhecida e demanda, dentre outros, a avaliação
do AE, para a qual tem sido implementadas iniciativas para
apreciação de conteúdo, carga horária e alcance de objetivos dos
programas de aprendizagem. Este estudo visa ampliar a discussão
para além da sala de aula, considerando as variáveis que
influenciam a aprendizagem em sua dinâmica relacional.
Metas e estratégias de ensino estão intimamente
associadas ao modelo pedagógico adotado, desta forma, interessanos conhecer se o AE da Instituição estudada é coerente ao seu
PPP, o que pressupõe proceder a uma avaliação e compreender a
observância dos princípios do PPP (Projeto Político Pedagógico
EEUSP, 2011).
A possibilidade de avaliar o AE, fundamental no preparo
dos graduandos de enfermagem, propiciará a identificação dos pontos
facilitadores e dos vulneráveis do ambiente e, por conseguinte, a
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proposição de ações administrativas e pedagógicas para aprimorá-lo.
Existem diversos instrumentos para avaliação de AE
utilizados em universidades, especialmente nos cursos de medicina,
não encontramos, no entanto, instrumentos específicos para o curso
de graduação em enfermagem no Brasil.
Considerando o AE como um dos pilares para o alcance
do perfil e das competências definidas pelas Diretrizes Curriculares
Nacionais (DCN) (Conselho Nacional de Educação, 2001), a
importância de avaliá-lo, a carência de instrumentos específicos para
esta finalidade na área da enfermagem no Brasil, este estudo tem a
finalidade de avaliar o processo ensino-aprendizagem, com foco no
AE. Para tanto, propõe o desenvolvimento e validação de um
instrumento próprio para graduação em enfermagem.
Além da importância do AE no comportamento do aluno
durante e após o curso de graduação, Soemantri e Roff (2010)
destacam alguns pontos práticos que justificam a necessidade de
avaliar o AE na graduação dos cursos de saúde, tais como, a
avaliação pode vir a integrar as boas práticas educacionais; cada
contexto educacional demanda diferentes aspectos a serem
mensurados; diferentes áreas de saúde devem ser adequadamente
avaliadas, segundo suas especificidades; para tal, os instrumentos
devem ser validados psicometricamente.
A razão deste estudo, enfim, é responder a três
questionamentos principais: - o que significa AE para professores e
estudantes de graduação em enfermagem? Como deve ser
avaliado? e O que pensam do AE da EEUSP?
Para tanto, esse estudo terá a sustentação do referencial
teórico de Ambiente Educacional, apoiado pelas teorias de
aprendizagem ativas, por serem as mais apropriadas para uma
formação crítica e reflexiva e, também, por ser o alicerce do PPP da
Escola estudada.
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O AE integra uma metodologia de avaliação e, portanto,
este estudo será incorporado aos trabalhos desenvolvidos na
Instituição e poderá contribuir, também, com outras instituições de
ensino voltadas à avaliação do ensino de graduação.
Nesse propósito

e por não

haver

disponível

um

instrumento nacional, optamos pela elaboração de um instrumento
de avaliação próprio da enfermagem pautado na realidade da
Escola, ao invés de fazer adaptação de instrumentos validados para
Medicina ou validar instrumentos internacionais de enfermagem.

2

OBJETIVOS

Objetivos

2
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OBJETIVOS
Conhecer o significado de ambiente educacional para estudantes
e professores do Curso de Graduação em Enfermagem da
Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo;



Construir e validar um instrumento para avaliação do ambiente
educacional desta Escola;



Avaliar, na perspectiva do estudante, o ambiente educacional da
Escola.

3

REFERENCIAL TEÓRICO

Referencial teórico
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3

REFERENCIAL TEÓRICO

3.1

Ambiente Educacional
O conceito de AE, reconhecido na literatura educacional e

relativamente novo na enfermagem, pode ser visto sob várias
perspectivas e cada escola pode adotar seu próprio entendimento do
que seja AE, pois, historicamente é derivado da prática educativa. É
essencial, portanto, compreender esse conceito no contexto ao qual se
insere e pelo coletivo envolvido, para tanto, é preciso ser definido com
bases empíricas e teóricas.
Na

área

de

Medicina,

o

conceito

de

ambiente

educacional, segundo Rothman e Ayoade (1970), é muito próximo do
conceito de currículo, definido como um programa institucional que
engloba as atividades extracurriculares e o ambiente físico e social
da instituição. O AE é compreendido como a percepção dos
estudantes sobre as influências ou pressões que são estabelecidas
pelo ambiente, e se esta percepção está alinhada aos objetivos
educacionais do currículo.
Para Genn (2001), o AE é um forte determinante do
comportamento dos estudantes, o que advém da percepção deles
sobre o AE; pode, então, ser denominado de clima e definido como o
espírito do ambiente e do currículo. Desse modo, o poder se
manifesta na operacionalização ou manifestação do currículo,
qualidade e mudança nas inter-relações e a dinâmica entre eles.
Os termos ambiente e clima são usados alternadamente
na literatura educacional. Este estudo adota o termo ambiente,
considerando o clima implícito a ele.
Perez et al. (2007) afirmam que AE é o espaço físico onde
ocorrem práticas educativas e o conjunto formado entre os sujeitos,
objetos e recursos que interagem no processo de aprender.
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Partindo, inicialmente, do AE, como estrutura física e
resgatando as ideias de Bloom, Soemantri, Roff e McAleer (2008)
estabeleceram, na medicina, o conceito de ambiente educativo ou
de aprendizagem como as condições, forças físicas e sociais e os
estímulos externos que incitam o indivíduo a aprender. Concebido,
ainda, como uma gama de ambientes a partir das interações sociais
mais imediatas para as forças mais remotas culturais e institucionais
é considerado como uma rede interativa de forças do ensino e
atividades de aprendizado que influenciam os resultados de
aprendizagem dos estudantes.
Na enfermagem, Saarikoski (2002 apud Hodgson &
Reynolds, 1994) descreve o ambiente de aprendizagem clínica denominação voltada ao ensino no campo prático - como um conjunto
de

características

estáveis

exclusivas

para

uma

determinada

configuração clínica e que tem impacto sobre o comportamento dos
indivíduos dentro desse cenário. Estas definições abrangem uma série
de serviços de saúde e no sentido mais amplo do termo, inclui todos os
fatores psicológicos, sociais e culturais do estágio clínico.
Said (2009) reforça essa ideia ao afirmar que a
universidade também deve se preocupar com a satisfação das
necessidades psicossociais e emocionais dos alunos e que em um
programa de enfermagem, o objetivo principal é formar enfermeiros
que possam prestar cuidados integrais à comunidade. Uma boa
abordagem para o projeto sistemático de um ambiente de
aprendizagem pode levar a resultados positivos para os graduados,
pois esse ambiente é mais do que a interação professor-aluno e
ensino-atividade de aprendizagem. Além disso, boa estrutura física e
facilidades que a universidade provê, também são importantes.
Um pressuposto principal de ambiente de aprendizagem é
que, por meio da maneira como os graduandos interpretam esse
ambiente, é possível investigar se os problemas estão centrados no
ambiente real de aprendizagem clínica ou nas perspectivas do aluno
frente a esse ambiente.
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Wan e Dominic (2005) verificaram a existência de
diferenças significativas entre essas perspectivas e ressaltou que a
prática clínica é um componente vital da enfermagem, pois se dá em
um complexo contexto social, e é de suma importância para garantir
o ensinamento requerido e o processo de aprendizagem.
Em seu estudo, Baramee e Blegen (2003) ponderam que
o desempenho escolar e a percepção do AE pelos estudantes tem
forte ligação com as influências ambientais e com as pessoas para
contribuir no desenvolvimento de competências clínicas, assim, o
ambiente e as características do corpo docente são fundamentais
para o aprendizado.
O AE no campo da prática, segundo Warne, Johansson e
Papastavrou (2010), deve levar em consideração alguns aspectos
importantes, tais como a duração da colocação clínica do graduando
durante um período mais longo em cada estágio, e com um clima
adequado nas enfermarias, além de uma supervisão direta e
constante.
Nesse sentido, ainda, Mira et al. (2011) avaliaram um dos
campos de ensino prático utilizado pela EEUSP, encontrando nele,
condições férteis para o aprendizado, tanto no que se refere às
oportunidades, quanto às relações interpessoais.
Avaliar o AE é, portanto, importante na formação de
profissionais da saúde por seu impacto no processo ensinoaprendizado e, por conseguinte, na qualidade do trabalho desse
profissional (Perez et al., 2007).
Destacamos, a seguir, alguns instrumentos internacionais
utilizados, na enfermagem, para avaliação do AE.
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3.1.1 Instrumentos de avaliação de ambiente educacional na
enfermagem

Examinando a literatura, não encontramos ferramentas
específicas para a avaliação da Enfermagem no Brasil. Alguns
instrumentos

têm sido utilizados nas Escolas de Medicina,

inspirando nossa abordagem e despertando as áreas de interesse
do AE a serem avaliadas.
Pérez et al. (2007) relatam que o primeiro instrumento
criado para avaliar ambiente em educação médica foi o Medical
School Environment Index (MSEI), por meio de um questionário com
180 itens e 18 domínios. Este instrumento foi utilizado em 1956, e
permitiu diferenciar as escolas com orientação clínica das com
orientação para pesquisa, além de identificar algumas escolas de
medicina nos EUA que eram vistas pelos estudantes como mais
agressivas ou competitivas.
Outro trabalho de avaliação de AE, na Medicina, foi o
College Characteristics Index (CCI), com um questionário de 300
itens. Em 1958, os autores aplicaram esse instrumento em cinco
universidades,

encontrando

diferenças

significativas

entre

os

ambientes, especialmente, no que se refere às pressões do
ambiente escolar em diferentes universidades. Em outra pesquisa,
com o mesmo instrumento, a análise revelou seis fatores que
influenciam o ambiente, são eles: a orientação intelectual dos
professores; os efeitos das relações sociais; o lazer; os amigos; os
constrangimentos;

e

as

situações

de

dominação-submissão

(Rothman e Ayoade, 1970).
Esses

autores

descrevem,

também,

o

instrumento

desenvolvido na Universidade de Toronto, o Medical School
Learning

Environment

Questionnaire

(LEQ),

que

difere

dos

anteriores por investigar o AE em uma única instituição. Constou de
65 itens e foi aplicado em um curto período de tempo; foi dividido em
sete domínios: satisfação com o ambiente favorável à formação;
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entusiasmo acadêmico; inteligibilidade das propostas de ensino;
autoritarismo; interesses sociais ou vida social; interação entre
estudantes e maturidade intelectual.
Posteriormente, vários instrumentos foram criados, dentre
eles, o Postgraduate Hospital Education Environment Measure
(PHEEM), desenvolvido no Reino Unido em 2005, com o objetivo de
medir o AE dentro dos hospitais nos anos que precedem a
residência médica; contém 40 itens nos domínios percepção de
autonomia, de ensino e de suporte social (Roff, McAleer e Skinner
2005).
Dentre

os

instrumentos

utilizados

nos

cursos

de

graduação em enfermagem fora do Brasil, destacamos, no quadro a
seguir, alguns deles, apresentando cada instrumento, com dados
sobre sua origem, domínios e número de itens e principais
resultados de estudos que o empregaram.
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Quadro 1 - Instrumentos utilizados para avaliação do ambiente educacional em curso de
graduação em enfermagem.
NOME DO
INSTRUMENTO

Clinical Learning
Environment Scale
(CLE) - Anexo 1
(Chuan e Barnett,
2012)

o

ORIGEM

Austrália
Dun and
Burnet
1995

Dundee Ready
Educational
Environment Measure
(DREEM) - Anexo 2

1997

(Said, Rogayah e
Hafizah, 2009)

Roof

Clinical PostConference Learning
Environment
Survey (CPCLES) Anexo 3
(Letizia e Jennrich,
1998)

Escócia

EUA
Letizia
1998

DOMÍNIOS
- Atmosfera da ala;
- Supervisão pessoal
por enfermeiros e
instrutor clínico;
- Satisfação do aluno;
- Lacunas de
conhecimento
teórico-práticas;
- Apoio dos pares.

- Qualidade de
ensino;
- Estilo dos
professores;
- Envolvimento;
- Afiliação;
- Clima no ambiente
de ensino

- Coesão;
- Envolvimento;
- Suporte do
professor;
- Orientação para a
tarefa;
- Inovação.

N DE
ITENS

ESTUDOS UTILIZADOS

55

Foi desenvolvido a partir de um instrumento de 124 itens, criados
por Orton em 1981. O atual (CLE) foi feito a partir de uma
reavaliação por 12 peritos na área que alteraram e adaptaram os
itens existentes no instrumento original. A avaliação final mostrou
fatores a serem melhorados: a aprendizagem dos alunos,
mudando a atitude da equipe que o recebe, a variedade de
oportunidades clínicas, equipamentos e tempo insuficiente para
realização dos procedimentos. Os estudantes ainda reclamaram
da sobrecarga de trabalho nas unidades, enfermarias lotadas e
estudante sendo tratado como trabalhador.

50

É uma combinação de métodos qualitativos e quantitativos para
desenvolver um instrumento que pode ser padronizado e
validado, utilizando outros instrumentos existentes, foi utilizada a
Técnica Delphi e validado na aplicação em mais de 1000
estudantes de países diversos. Em pesquisa realizada por Said
(2009) com 105 graduandos em enfermagem na Malásia, os
resultados mostraram a necessidade de criar um ambiente de
apoio e intervenções para sanar elementos insatisfatórios do
ambiente de aprendizagem.

54

O CPCLES foi construído para avaliar o ambiente de discussão
realizado após a prática clínica. Para sua construção, foram
examinados outros instrumentos existentes na literatura e
realizadas observações dessas discussões entre professores e
estudantes ocorridas no ambiente clínico. Foi aplicado em mais
de 500 estudantes em três universidades do centro oeste dos
EUA. O CPCLE pode ser uma ferramenta útil no fornecimento
de dados que dão suporte às ações de aprendizado nas
atividades realizadas com os estudantes após a prática clínica.
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o

ORIGEM

DOMÍNIOS

N DE
ITENS

ESTUDOS UTILIZADOS
Este estudo fornece uma base para posterior pesquisa de
resultado da percepção das ligações da aprendizagem com o
ambiente cognitivo, afetivo e comportamental.

Clinical Evaluation
Form (CEF) - Anexo 4
(Porter, Al-Motlaq e
Hutchinson 2011)

Austrália
Porter et
al.
2010

Clinical
Learning
Environment
Inventory (CLEI) Anexo 5

China

(Alraja AAM) 2011

2002

Clinical
Learning
Environment
and
Supervision (CLES) Anexo 6

Finlândia

Autoria de
Chan

Saarikoski
2002

(Bergjan M e Hertel F)
2012

- Educador;
- Orientação clínica;
- Professor da ala;
- Pessoal;
- Meio ambiente;
- Obstáculos clínicos
e educacionais.

21

Foi testado em 178 graduandos de enfermagem na Austrália. O
presente estudo desenvolveu um formulário de avaliação
clínica (CEF), a partir de estudos de revisão da literatura e
avaliação de especialistas. O CEF oferece aos educadores
clínicos, dados essenciais sobre as experiências dos
estudantes em geral, que podem ser utilizados para facilitar as
mudanças necessárias na orientação para melhorar o ambiente
clínico.

- Personalização;
-Envolvimento
dos
estudantes;
- Orientação para a
tarefa;
- Inovação;
- Satisfação;
- Individualização.

42

O CLEI foi criado utilizando a literatura sobre AE, opiniões de
experts em AE e o instrumento College and University
Classroom Environment Inventory. O estudo indicou que ainda
há trabalho a ser feito para proporcionar um ambiente de
aprendizagem clínica saudável para os estudantes de
enfermagem e esta tarefa pertence aos pesquisadores de
enfermagem, educadores e organizações de cuidados de
preceptores de saúde e líderes.

- Atmosfera;
- Estilo de liderança
do
gerente
de
divisão;
Qualidade
dos
cuidados
de
enfermagem;
Instalações
do
aprendizado na ala.

27

O objetivo deste estudo foi o teste de uma versão alemã do
ambiente de aprendizagem clínica e supervisão e escala
professor enfermeira (escala CLES + T). O ensaio do
instrumento é realizado por métodos selecionados de teste de
teorias clássicas. Os resultados mostraram transferência de
todas as subcategorias da escala CLES + T no ensino de
enfermagem não acadêmica de um hospital universitário na
Alemanha, sem a escala de professores. O fator mais forte é
"supervisão relacionamento". A versão alemã da escala CLES
+ T pode ajudar a avaliar e comparar os modelos tradicionais e
novos no ensino de enfermagem clínica.
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Ao que se apresenta, os instrumentos ora descritos estão
mais focalizados no ensino prático ou prática clínica, não abordando
os aspectos do AE nas aulas e interações presentes na
universidade, o que mais uma vez, justifica a criação de instrumento
próprio à nossa realidade.
Resgatando, por fim, que a metodologia de ensino
adotada no currículo de graduação direciona o ensino e que esta
deve privilegiar ações autônomas e significativas aos estudantes,
destacamos duas das doutrinas com estes fundamentos.

3.2

TEORIAS DE APRENDIZAGEM ATIVAS
As teorias de aprendizagem significativas tem origem na

década de 60, com Ausubel, que descreve que toda a aprendizagem
em sala de aula pode ser observada sob duas dimensões
independentes: a aprendizagem por repetição e a recepçãodescoberta do conhecimento. Os dois tipos de aprendizagem podem
ser significativos. Na aprendizagem por recepção, o conteúdo é
simplesmente apresentado para o aluno e ele só precisa se
relacionar ativa e significativamente com os aspectos relevantes da
sua estrutura cognitiva e guardar para recordar mais tarde (Ausubel,
1980).
O autor foca sua atenção na sala de aula propriamente
dita, sendo um dos poucos autores que cria um enfoque teórico
aplicável a este ambiente. Define aprendizagem significativa como
um processo por meio do qual uma nova informação interage de
forma não-literal e não-arbitrária com subsunçores específicos
existentes na estrutura cognitiva do indivíduo. A nova informação
ancora-se em conceitos ou proposições relevantes já presentes
naquela estrutura cognitiva.
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Nesse sentido, dois conceitos são fundamentais para
compreensão da teoria de aprendizagem significativa (TAS):
Estrutura

Cognitiva:

estrutura

conceitual

do

indivíduo,

diferentemente do conceito Piagetiano que inclui todos os esquemas
de assimilação.
Subsunçor: conceito que servirá para “ancorar” o novo conceito a
ser aprendido.
Assim, podemos entender como se processa esse
aprendizado. Os novos conceitos a, b e c irão interagir de forma não
arbitrária, com conceitos relevantes presentes na estrutura cognitiva,
a com A; b com B e c com C.
Ausubel entendia estes conceitos armazenados em
estruturas neuronais e frequentemente descrevia a aquisição de
conhecimento como a modificação - conectiva ou bioquímica - dos
neurônios do indivíduo.
Então, as condições para a aprendizagem significativa
dependem de dois fatores: material relacionável ou incorporável à
estrutura cognitiva do

aprendiz e

a

predisposição para o

aprendizado, por parte do estudante.
Na aprendizagem significativa, a interação entre os
significados potencialmente novos e as ideias relevantes da
estrutura cognitiva do aluno dão origem a significados reais, porque
a estrutura cognitiva de cada aluno é única, e todos os significados
novos adquiridos são únicos em si mesmo. Finalizando a
explanação do autor, citamos seu prefácio:
Se eu tivesse que reduzir toda a psicologia educacional
a um único princípio, diria isto: O fator isolado mais
importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o
aprendiz já conhece. Descubra o que ele sabe e baseie
nisso os seus ensinamentos (Ausubel, 1980, p. viii).
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Gomes, Dias-Coelho e Cavalheiro (2008) reforçam que as
condições

para

que

a

aprendizagem

significativa

aconteça

relacionam-se à experiência do aluno e à sua disposição para
aprender o conteúdo escolar significativo. Desse modo, o docente
deve utilizar experiências vividas pelos alunos para ancoragem dos
conteúdos a serem apreendidos. O papel de professor-aluno passa
ao de mestre-aprendiz, com a possibilidade de inversão desses
papéis.
Acrescentam que a vantagem dessa aprendizagem é
estimular a indissociabilidade da teoria com a prática, fortalecendo a
autonomia do estudante, que consegue criar novos significados por
meio do diálogo entre sua prática anterior e os novos conceitos
adquiridos. Além disso, através da reconciliação integrativa, que
consiste na capacidade de elaborar conexões laterais entre
conceitos aparentemente díspares, consegue estabelecer relações
entre ideias, conceitos e proposições pré-estabelecidas.
O professor, no contexto de aprendizagem significativa,
deve encontrar estratégias para superar a visão inicial do estudante,
caótica e sincrética para a produção de novos conhecimentos. Entre
as

estratégias

problematização,

disponíveis
práxis,

podemos

criticidade,

citar:

continuidade

significação,
ou

ruptura,

historicidade e totalidade. A relação pedagógica deve provocar a
interação contínua entre o estudante, o professor e o objeto do
conhecimento (Anastasiou, 2003).
Um dos desafios para a adoção das metodologias ativas
de ensino está relacionado à formação tradicional dos educadores,
na qual as disciplinas eram organizadas sem comunicação e
interação entre si. Ficava a cargo, portanto, dos educandos
estabelecerem um vínculo entre os fragmentos de conhecimento e
torná-los significativos, acarretando uma compreensão bastante
limitada do todo e sem integração de saberes e de pessoas. Esse
processo, descrito por Gubert e Prado (2011), contradiz a proposta
de uma aprendizagem significativa, na qual é importante a
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construção do conhecimento com auxílio do professor.
Na mobilização do empírico abstrato ao concreto,
destacamos a metodologia dialética que consiste na construção do
conhecimento realizada em três momentos: a síncrese, que é a
mobilização do conhecimento pelo estudante, na qual várias técnicas
são utilizadas para concretizá-la, sobretudo, a problematização,
levando em consideração os conhecimentos e experiências prévias
do aluno. A análise, segundo momento, leva o estudante à abstração
da realidade, pois agrega a criatividade aos conhecimentos
adquiridos. Esse processo finaliza-se com a síntese, que presume a
proposição de soluções, com situações construtivas, significativas,
culminando na construção do conhecimento. O professor faz a
mediação desse processo pela mobilização, construção e síntese do
conhecimento (Prado et al., 2010).
A lógica dialética vem substituir a lógica formal, que
atende a regras universais, com identidade da não contradição e
exclusão do diferente. É a lógica da superfície da realidade,
utilizada para buscar a essência dos objetos através das suas
determinações, da qual se deriva a ideia de “Ensinagem”, uma
ação que possibilita que o estudante reelabore as relações com
os conteúdos em uma ação conjunta com o professor. Essa lógica
permite que, na fase da síntese, o estudante reconstrua o
conhecimento, que é sempre provisório, pois o pensamento está
em constante movimento (Anastasiou, 2003).
Metodologias

ativas

privilegiam

a

interação

e

as

condições sociais envolvidas no processo ensino-aprendizagem,
considerando, também, o meio sócio cultural do educando, o que
representa variáveis do AE.
Compreendendo que a busca do conhecimento parte do
próprio aluno, cabe ao professor, estimular essa atitude e o alcance
dos objetivos de aprendizagem para o desenvolvimento das
competências profissionais.

Com a finalidade de atender às

necessidades e às expectativas de estudantes e docentes e
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condições

favoráveis

ao

processo

de

ensino-

aprendizagem, é essencial avaliar como se desenvolve a formação
do graduando. Relevando, ainda, que para o protagonismo do
estudante, é essencial conhecer sua opinião (Mira et al., 2011).

Segundo Corrêa (2011), na perspectiva dialógica, o
referencial da competência supõe a articulação do ensino em
enfermagem ao mundo do trabalho, cenário no qual o estudante
constrói sua prática profissional, desenvolvendo atributos quando ele
se depara com situações reais complexas e diversas, através do
processo reflexivo, sendo que essa realidade pode ser transformada
pelos sujeitos nela inseridos. Para que essa construção ocorra, é
fundamental

a

adoção

de um referencial

metodológico

na

abordagem crítica que valorize a problematização da realidade, a
autonomia do estudante e o professor como facilitador no processo
de aprendizagem significativa.
Chiesa (2007) aborda o termo empowerment, como um
dos eixos centrais da promoção à saúde; compreende desde uma
visão de autonomia até as relações de poder entre as pessoas. No
modelo tradicional de educação, o empowerment apresenta-se sob a
forma de habilidades pessoais, envolvidas na construção do
conhecimento e transmitidas por aqueles que detêm o saber. A
contextualização e a construção de significados durante o processo
de aprendizagem, integrando teoria e prática, possibilitam a reflexão
e a teorização a partir da realidade prática concreta, com o
desenvolvimento de capacidades profissionais.
Percebemos, assim, que é de grande importância formar
professores que busquem desenvolver uma prática orientada às
necessidades de saúde da população e ao exercício da autonomia,
aliado ao raciocínio investigativo, criatividade, capacidade de
comunicação e de resolução de problemas, em que se apropria o
trabalho em equipe interdisciplinar, centrado no ser humano e na
profissão (Paranhos e Mendes, 2010).
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Por conseguinte, Yamazaki (2008) indica que a preparação
do material para o aluno seja organizada considerando as estruturas
cognitivas ou conceitos subsunçores do estudante, facilitando o
processo de aprendizagem de um tópico específico. O material
oferecido ao aluno, portanto, deve ser potencialmente significativo,
como uma figura, imagem, conceito ou princípio. O conteúdo
adquirido deve ser claro e propiciar a competência em transferi-lo a
situações novas, diferentes das utilizadas para o seu ensino.
O instrumento mais utilizado para a efetivação dessa
prática é o mapa conceitual, que é um estruturador do conhecimento,
partindo da ideia mais geral - conceito raiz - para a diferenciação
progressiva, desdobrando um conceito em outro e permitindo ao
estudante proceder à reconciliação integrativa. Outro instrumento
utilizado é a animação interativa, que utiliza um modelo aceito
cientificamente para simular um evento específico e tem as vantagens
de permitir que o estudante estabeleça seu tempo de aprendizagem e
tenha liberdade de escolher as condições iniciais para o evento
simulado (Tavares, 2008).

4
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PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA EEUSP

A partir de 2002, iniciou-se um movimento de reorientação
curricular na EEUSP, conduzido, em 2004, pelo Grupo de Apoio
Pedagógico (GAP) que, em intenso trabalho e acolhendo as
exigências legais, criou o novo PPP, que foi aprovado em junho de
2009 e implantado em fevereiro de 2010. Essa mudança curricular
atendeu às Diretrizes Curriculares Nacionais (2001) (DCN), que
estabelece que cada instituição tem autonomia para construir seu
PPP (Püschel, 2011).
As informações apresentadas a seguir foram obtidas no
site da EEUSP.
O PPP da EEUSP pauta-se em princípios, dos quais
ressaltamos o reconhecimento de que o aprendizado se constitui
num processo dinâmico, apto a acolher a motivação do sujeito,
contemplando o desenvolvimento do próprio estilo profissional.
Essa proposta objetiva a formação do enfermeiro com o
seguinte perfil:


Reconhecer a natureza humana nas diversas expressões e
fases evolutivas;



Reconhecer as estruturas e as formas de organização social;



Compreender as políticas sociais, em particular as políticas de
saúde e sua interface com as práticas de enfermagem;



Intervir em enfermagem, segundo as especificidades dos
sujeitos e dos perfis epidemiológicos do coletivo, em
conformidade com os princípios éticos e legais da profissão;



Buscar

e

utilizar

novos

conhecimentos

para

o

desenvolvimento da prática profissional.

O novo currículo do Bacharelado em Enfermagem é um
curso interdepartamental, pois os módulos que compõem a estrutura
curricular

são

oferecidos

de

forma

articulada

pelos

quatro
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departamentos da EEUSP. Além disso, conta com a participação de
várias unidades da USP pertencentes ao Quadrilátero da Saúde, ao
Direito e ao campus Butantã, cujos docentes ministram disciplinas
obrigatórias no currículo.
O Eixo Central do currículo é O Cuidado de Enfermagem,
em seus diferentes sentidos, significados e dimensões. A estrutura
curricular está organizada em três ciclos, ciclo das necessidades, do
cuidado e da prática profissional.
Cada ciclo está articulado em torno de eixos integrativos,
organizados em semestres compostos por módulos, com forte
ênfase na relação teoria e prática, possibilitando ao estudante maior
integração dos conhecimentos, mediante sua inserção em atividades
práticas sob tutoria docente.
Busca o desenvolvimento da autonomia do estudante por
meio da elaboração de projetos de ação aplicados à realidade de
saúde sob análise. Para tanto, prioriza estratégias que levam ao
desenvolvimento integral do estudante em suas capacidades
cognitivas, afetivas e psicomotoras, com vistas à aprendizagem
significativa e contínua, articulada ao seu projeto de vida e de
formação.
A construção curricular em torno de eixos integrativos e
em módulos constitui iniciativa pioneira na EEUSP, ao agregar os
conteúdos essenciais das diferentes áreas de conhecimento, dos
diferentes departamentos da Escola e de outras unidades da USP,
na articulação dos saberes necessários para compor o módulo, o
que evidencia a tessitura do currículo em matriz integrativa.
Essa tessitura constitui o grande avanço da proposta
curricular explicitada nos Programas de Aprendizagem, ainda que os
conteúdos ministrados pelas instituições parceiras no ensino de
Enfermagem sejam apresentados sob a forma de disciplinas em
separado, por ser esta a organização possível na USP. No entanto,
para possibilitar a articulação do conjunto de saberes no Módulo, é
feito o acompanhamento sistematizado do currículo e dos projetos
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de ação que são desenvolvidos pelos estudantes por meio da prática
integrada.
Na descrição da criação do PPP da EEUSP, Püschel
(2011) destaca que o currículo anterior, construído na forma de
grades, dificultava o diálogo das disciplinas, o que foi superado
por um currículo que possibilita a articulação dos conhecimentos
e a aprendizagem significativa. Por isso, é necessário que o
professor e o estudante aprendam novas formas de aprender.
Figura 1 - Esquema representacional da estrutura curricular do
bacharelado em Enfermagem da EEUSP.

O PPP implica uma facilitação do processo ensino
aprendizagem que transcenda a transmissão de conteúdos, a
execução de tarefas e a predição de comportamentos, o que nos
remete à aprendizagem significativa e à metodologia dialética, tal
como descrito na seção anterior.
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MATERIAL E MÉTODOS

Pesquisa metodológica cujos achados poderão apoiar
formulações teóricas para a construção de uma metodologia de
avaliação, e proporcionar mais concretude e facilitar a aproximação
dos dados empíricos à prática (Demo, 2008).
Foi

desenvolvida

em

duas

etapas,

que

estão

apresentadas separadamente para facilitar a compreensão.
A primeira foi de natureza qualitativa, na modalidade da
análise temática, que consiste em desvendar núcleos de sentido de
uma comunicação para com o objetivo analítico de conhecer o
significado de ambiente educacional (Minayo, 2010).
Com base no significado encontrado e a fim de atender às
demandas específicas dos cursos de graduação em enfermagem no
Brasil, foi desenvolvida a segunda fase da pesquisa, para construção
e validação do instrumento de avaliação do AE e avaliação do AE.
Essa segunda fase teve abordagem quantitativa.

5.1

LOCAL DO ESTUDO
O estudo foi realizado na Escola de Enfermagem da

Universidade de São Paulo (EEUSP)1, que possui os Departamentos
de Enfermagem Médico Cirúrgica (ENC), de Orientação Profissional
(ENO), de Enfermagem em Saúde Coletiva (ENS) e de Enfermagem
Materno-Infantil e Psiquiátrica (ENP). Conta com 132 servidores e 82
docentes (março de 2011); articula-se com instituições governamentais
e não governamentais de diferentes setores sociais; ministra cursos
nos níveis de graduação, pós-graduação e extensão universitária.
O

Bacharelado

em

Enfermagem

é

um

curso

interdepartamental, no qual as disciplinas que compõem a estrutura
1

Dados extraídos da Escola de Enfermagem da USP (EEUSP) [homepage na
Internet]. São Paulo; [citado 2011 nov. 6]. Disponível em:
http://www.ee.usp.br/ensino/graduacao.asp. Acesso em: 6 de novembro de 2011.
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curricular são oferecidas pelos quatro Departamentos e contam com
a participação de outros departamentos de outras faculdades que
ministram disciplinas obrigatórias no currículo.
A Escola de Enfermagem (EEUSP) foi criada pelo
Decreto-Lei n° 13.040, de 31/10/1942, como parte integrante da
Universidade de São Paulo, propõe-se à preparação de enfermeiros,
docentes, pesquisadores e especialistas em todos os ramos da
Enfermagem.
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ASPECTOS ÉTICOS

Sob o protocolo 39250 de 19/06/2012, o projeto de pesquisa
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa e pela Comissão de
Pesquisa da EEUSP (Apêndice A).
Os

princípios

que

norteiam

a

Resolução

196/96,

referentes às Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa
Envolvendo Seres Humanos, do Conselho Nacional de Saúde foram
observados na pesquisa.
Os estudantes e os professores que concordaram,
espontaneamente, em participar da pesquisa, após os devidos
esclarecimentos, assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) nas duas fases, qualitativa e quantitativa
(Apêndices B e C respectivamente).

7
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Participaram dessa fase, nove sujeitos, sendo três
professores (P1 a P3) de três dos quatro departamentos da Escola e
seis estudantes, dois do segundo semestre (E2.1 e E2.2), dois do
sexto (E6.1 e E6.2) e dois do oitavo (E8.1 e E8.2), escolhidos
casualmente e conforme disponibilidade de participação. Este
número foi suficiente para ocorrência de invariância do fenômeno e
alcance do objetivo proposto.

7.2

COLETA DE DADOS
A coleta de dados se deu por entrevista com as seguintes

questões norteadoras: - O que você entende por ambiente
educacional? - Relacione todos os fatores ou aspectos que você
acha que compõem o AE. - O que você acha do ambiente desta
Escola?

7.3

ANÁLISE DOS DADOS
Todas as entrevistas foram gravadas e, posteriormente,

transcritas na íntegra e submetidas à análise temática, seguindo as
etapas de pré-análise com leitura flutuante, constituição de corpos e
formulação de hipóteses e objetivos; exploração do material com
tratamento dos resultados obtidos e interpretação (Minayo, 2010).
As questões norteadoras definiram, a priori, duas
categorias: Significado de ambiente educacional e Avaliação do

Fase Qualitativa

51

ambiente educacional. Dos discursos, emergiram três subcategorias:
Ambiente físico; Relacionamento interpessoal e Metodologia de
ensino, presentes nas duas categorias de análise, visto que, se
representam o Significado devem ser utilizadas para avaliação.
Não procedemos à caracterização sócio-demográfica dos
sujeitos para evitar a possibilidade de identificá-los.

7.4

RESULTADOS
Inicialmente, estudantes e professores demonstraram

certa dificuldade em definir AE:
“[...] quando você falou em AE, eu já ia te perguntar, o
que você quer dizer com AE?” (E6.1)
“[...] quando você fala em ambiente de ensino é na
escola? [...] Certo, e quando você fala de AE, o que você
quer dizer com AE, sala de aula?” (P1)
“Me dá a entender [...], é justamente criar as plataformas
virtuais para ensino [...] o ensino só à distância, ou
semipresencial [...] eu entendo AE como isso.” (P2)
“É o lugar em que vai acontecer a própria aula, a gente vai
trocar informação, aprendendo. Eu não sei, nunca parei para
pensar. Ter regras, normas, para garantir o AE.” (E2.1)

Na segunda questão, os sujeitos passaram a relatar,
facilmente, fatores e aspectos relacionados ao ambiente, revelando a
primeira categoria.
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Significado de ambiente educacional

O primeiro elemento constitutivo do AE que emergiu das
entrevistas foi o Ambiente Físico.
“Tá, vou começar do físico então, eu acho que é
importante, ter salas grandes o suficiente para que todo
mundo não fique apertado [...] uma cadeira mais
confortável [...] uma boa ventilação, eu acho que janela é
importante. Acho que ar condicionado, às vezes, é bom,
mas tem gente que tem rinite, fica meio ruim, então, tem
de ter ventilação.” (E6.2)
“E eu acho que o espaço físico também, questão de sala
com ar condicionado, sem ar condicionado, uma sala
que tem cadeiras suficientes.” (E8.1)
“É […] no sentido tanto do espaço físico, acho que isso é
super importante, a disposição, não necessariamente
aquela disposição das cadeiras, sabe? que é aquela coisa
convencional; assim, todo mundo olhando para a cabeça
do outro, e fica aquela coisa muito fechada, assim, só a
visão do professor como centro.” (E6.1)

Apesar da dificuldade inicial e foco na estrutura física, os
sujeitos,

espontaneamente,

revelaram

outros

elementos

do

significado de AE no que se refere ao Relacionamento Interpessoal,
que pode ser percebido como um importante componente do AE.
“[...] AE é a junção de vários fatores, tanto os docentes
que tem uma relação e, em grande parte, os alunos.”
(E8.1)
“Eu acho que é as pessoas nele, né? Acho que, tanto os
professores, quanto os alunos influenciam o
aprendizado.” (E8.2)
“Além do ambiente físico, as pessoas, a convivência, os
alunos, os funcionários, todo o ambiente, o local. O
respeito é importante; a gente se sentir à vontade no
ambiente, com amigos.” (E2.2)
“[...] eu acho que tudo interfere, [...] professor é uma
pessoa única, cada aluno é uma pessoa única, então,
esse ambiente que você vai fazer não é só um ambiente
físico, é um ambiente relacional também.” (P2)
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A relação entre estudante e professor foi destacada pelos
entrevistados.
“AE como essa série de elementos, que vão configurar
esse propiciar o aprendizado de algum tema, de algum
conteúdo, que vai desde essa interação que se tem, né?
com os tutores, com o aluno, ou o aprendiz e o mestre,
digamos assim.” (P3)
“Então, depende muito de você com o aluno e do aluno
com você. A relação interpessoal em primeiro lugar,
porque eu vejo, lógico, algumas pessoas, alguns
professores tem mais afinidade com alguns alunos, ou
vice-versa, isso afeta o ambiente. Como pode ser
agradável, com relacionamento interpessoal legal entre
professor e aluno, respeito, solidariedade.” (P2)
“[...] quando um aluno tem dificuldade, o professor poder
conversar facilita muito no aprendizado, porque não
adianta só o professor dar aula lá, e você nunca mais o
ver. Acho que ele tem que ser acessível para você.”
(E6.2)

A relação pessoal entre estudante e estudante, também,
foi enfatizada nos discursos.
“[...] tem que ter interação entre aluno, professor e colega
e interação também com os colegas, sabe? Desenvolver
atividades para essa interação, em grupo.” (E6.1)
“[...] a gente vê grande diferença, os alunos que tem
convivência com outros anos, acabam levando melhor a
faculdade [...], então, eu acho que a participação e a
integração pessoal com outros alunos, tanto da sua sala,
como dos outros anos, acho que ajuda bastante.” (E8.1)

O ambiente compreende, ainda, o relacionamento que
ultrapassa os limites da Escola.
“Conhecer pessoas de outro curso ajuda, também. Acho
muito importante conhecer outros cursos, falar com
outros alunos, eu gosto muito.” (E2.1)
“[...] muitas vezes, os profissionais não se dão conta de
que a maneira como eles estão interagindo, como se
relacionam com os demais profissionais da área de
saúde, [...] também está influenciando o aprendizado
deste aluno.” (P1)
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Nesse último trecho, o professor referia-se à relação com
os profissionais do campo de ensino prático, o que nos remete,
também, à Metodologia de Ensino e às práticas pedagógicas
mencionadas nos discursos como fatores constituintes do AE e
essenciais ao aprendizado.
“Eu acredito que o AE, ele tem que ser construído de
uma forma quase lúdica, porque eu não consigo ver
aprendizado sem brincadeira, sem relaxamento [...]” (P2)
“[...] até o material que você consegue subsidiar esse
aluno a ter, acessar, que seja as referências, os livros, os
laboratórios, há também que prover essas experiências
também de aprendizado.” (P3)
“O modo como o professor fala e, também, não
estabelece julgamentos, sabe? É aberto para novas
ideias, sabe”? (E6.1)

O ensino prático, bastante empregado na enfermagem, foi
mais uma vez destacado.
“[...] na enfermagem, em que se usa muita prática, tem
instrumentos para isso, né? Para você mostrar como as
coisas funcionam, não só falar delas [...] não é só trazer o
conteúdo para ser dado, sabe? Aquela coisa de transmitir
conhecimento. É compartilhar, né? Porque todo mundo
tem suas experiências ali em sala de aula, ninguém entra
sem nada lá, então acho que é interessante isso, construir
juntos, né?” (E6.1)
“[...] estou pensando mais na parte prática, ele [aluno]
está mais vulnerável e com medo de errar, porque se
você coloca essas simulações para o aluno, ele vai
conseguir fazer uma análise associativa, então agora eu
posso pensar nisso, agora eu posso decidir isso.” (P2)

O preparo para lidar com a tecnologia de comunicação e
o acesso facilitado a esses bens é uma das preocupações dos
professores.
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“E o professor, ele não é desse tempo, o tempo dele é
diferente do tempo que o aluno está vivenciando hoje.
Hoje, a gente tem um aluno que é muito mais imediatista,
você está dando a aula, ele está com o tablet®, com o
Ipad®, ele está com o computador dele na mão, e ele tem
as informações ali em tempo real. Será que os
professores estão suficientemente preparados? [...] e isso
vem gerando conflitos nas instituições porque o mundo
está aí, ele é dinâmico [...] nem sempre eu posso ter as
respostas assim tão imediatas, a tomada de decisão
imediata nem sempre é a mais correta.” (P1)
“[...] esse AE tradicional que a gente teve, não dá mais
certo. Eu vejo isso, e cansa, o aluno fica desmotivado, eu
vejo bastante esta questão de você trazer o que ele
pensa, mas pra você conseguir fazer com que ele fale,
ele tem que ter essa interação... a questão do AE deve
passar pelo online, pelos facebooks da vida. Hoje em
dia, temos várias pesquisas focalizando a questão das
redes sociais.” (P2)

Por outro lado, alguns estudantes pensam de forma um
pouco distinta, importando-se com a fidedignidade da fonte e a
construção do conhecimento, não aceitando todas as informações
disponíveis na rede.
“[...] eu acho que o melhor você aprende no livro.
Porque, o que acontece na internet? Você tem muita
informação, e informação é diferente de conhecimento.
Você é bombardeado com muita informação, né? E se
você virar amanhã pra mim, eu não vou saber falar
nada.” (E6.1)

Esse aspecto pode ser complementado com o que disse
um dos professores a respeito da utilização de referenciais teóricos
para fundamentar o conhecimento e alterar o senso comum.
“[...] a gente tenta pensar de uma maneira científica [...] o
referencial, ele te sustenta para a prática. Acho que isso
que é legal. E tudo isso no ambiente, eu acho, tenho
certeza, que nesse AE, com referencial teórico, com
modelos teóricos e com essa questão da simulação ia
ficar muito legal. [...] e em relação às crenças, que cada
aluno tem [...] você precisa fazer isso vir à tona. O que
você acha? Por que você pensa isso? Ou, o que você
pensa sobre isso?” (P2)
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A multidisciplinaridade foi abordada como uma das
preocupações do professor.
“Na questão da multidisciplinaridade, no preenchimento
dessas lacunas que ainda existem, para que a gente
possa realmente formar profissionais que vão mudar o
contexto que hoje está aí.” (P1)

Compreendendo a importância desses elementos na
composição

do

AE,

que

influenciam

o

processo

ensino-

aprendizagem, foi possível captar dos discursos a avaliação do AE
da EEUSP.

Categoria Avaliação do Ambiente Educacional
“[...] sempre que a gente vai avaliar algo, a gente usa a
tríade donabediana que é a estrutura, o processo e o
resultado. Então, eu acho que esse modelo avaliativo,
ele se aplica também à questão do AE.” (P1)

No que e refere ao Ambiente físico, destacamos,
primeiramente:
“A sala de aula é mal iluminada, fora que o professor, ele
não consegue olhar para o projetor direito, ele tem que
dar aula no fundo da sala, para poder ver o que está
escrito, sabe? As cadeiras não são confortáveis, sabe?”
(E6.1)
“[...] o que eu gosto aqui é que é tudo muito aberto, e
aquela área verde ali, se a gente quer se encontrar [...]”
(E2.1)
“O jardim, por exemplo, eu acho ótimo para descansar, o
ponto alto.” (E6.1)
“[...] porque, acho que se a gente tem todo este
laboratório, essa estrutura, ela tem que ser usada, [...]
falta especialista para estar ali.” (E6.1)
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Relacionamento

Interpessoal,

como

elemento

importante do AE, foi assim avaliado.
“[...] a relação com alguns professores é muito boa, assim,
eles ajudam bastante, eles são disponíveis, uma parte dos
professores, não todos, mas se a gente precisar, a gente
corre atrás e eles ajudam; é, alguns são acessíveis, outros
não [...] Às vezes, você tem que marcar hora [...], mas a
gente entende porque, é difícil de fato, né? Às vezes, a
gente pega no corredor, conversa um pouco, mas um
assunto mais sério, um assunto mais longo, a gente tem
que marcar dia e hora, sim. Mas mesmo assim, quando
eles conseguem eles respondem, e eles marcam um
tempo mais próximo. Isso é bom.” (E6.2)
“[...] as tutoras do primeiro semestre e deste [segundo]
são muito boas [...] elas auxiliam a gente; sempre que
precisa, elas ajudam nos trabalhos.” (E2.2)

Para esse e outros estudantes, no entanto, o contato
aluno e professor não é tão próximo.
“[...] os professores não são amigos [...], mas, eles
respeitam assim, quando eu preciso deles eu procuro,
eles sempre ajudam.” (E2.2)
“[...] acho que a gente tem, até pouco aqui dentro, pouco
contato com os professores [...], o relacionamento com
os professores daqui, não diria ruim, diria inexistente, é
um pouco forte assim, mas eu acho que é distante. Acho
que é complicado, não sei se parte dos alunos não irem
atrás, ou se os professores se preocupam mais com a
vida científica, do que realmente com o ensino.” (E8.1)

Esse mesmo estudante pondera:
“Todos os professores que eu precisei falar, tanto por email, eles respondem, ou se você precisa falar com ele
dentro do departamento, a não ser que ele esteja em
uma reunião, que eles tem muitas reuniões, ele vai te
atender e eu acredito que é isso, mas é muito assim,
venha a mim, se você tem alguma coisa, venha a mim.”
(E8.1)
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Foram avaliadas, também, situações de relacionamento
estudante com outros estudantes.
“[...] a gente faz muitos amigos na atlética e no CA
[Centro Acadêmico] que são nossos veteranos, e aí a
gente acaba conseguindo matéria com eles, pra ajudar a
estudar.” (E8.1)
“A turma, assim, eu gosto, eu me sinto bem no ambiente
da sala. A gente se encontra depois também [...]” (E2.1)
“Eu me sinto à vontade aqui quando estamos numa boa,
aqui tem muita intriga, muita menina.” (E2.2)

Além de professores e estudantes, o relacionamento com
os outros profissionais da Escola e estudantes de outras escolas foi
assim avaliado.
“[...] com os funcionários da Escola, na graduação,
portaria, secretaria, biblioteca, eu acho que a gente, a
nossa interação com eles é muito importante durante a
graduação, eles ajudam bastante a gente, [...] tem
algumas divergências de informação. Às vezes, acaba
confundindo, acaba atrapalhando, mas em geral eles
ajudam bastante.” (E8.1)
“[...] mas também tem encontros de enfermagem com
outras faculdades. Tem o INTERENF, que são oito
faculdades de enfermagem, então, a gente tem essa
troca de experiência, então, eu acho que o AE vai muito
além dos seus professores, dos seus coleguinhas e da
sua escola em si. Eu aproveitei bastante isso na questão
de interação com outros cursos assim.” (E8.1)

Na avaliação da Metodologia de Ensino, aspectos
variados vieram à tona, tais como estratégias pedagógicas
utilizadas, aproveitamento de campo de prática, preocupação do
professor na formação do estudante, avaliação, tecnologia da
comunicação e interdisciplinaridade.
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Com relação às estratégias pedagógicas, observamos
que elas dependem tanto do professor como do graduando:
“Têm muito professor que assim, eles sabem muito, e se
você começa a questionar o que ele sabe, às vezes, não
sei se gera um [...] não sei se é constrangedor, mas, não
é muito aceito.” (E6.1)
“[...] eu acho que os alunos daqui estudam pouco [...] a
gente exige pouco dos alunos, eles não saem com fome
de conhecimento. A gente fala sobre modelos, sobre
referenciais teóricos, mas eles acham tudo blá, blá, blá.
[...] então, você dá um texto para o aluno ler,
dependendo do texto, aquilo é um sofrimento para ele.
Então, vamos dar, vamos ler, vamos resgatar, vamos
conversar.” (P2)
“[...] um texto pode ser lido de diversas maneiras, né? E
ela [professora de Didática] consegue adaptar de um
jeito que fica fácil pra gente.” (E6.1)
“[...] a maioria dos professores de outros cursos [da
Cidade Universitária da USP] tem pouca articulação aqui
com a enfermagem, então, às vezes, a gente aprende
umas coisas que, por que você está passando isso?”
(E8.1)
“Quando eu vou ter aula fico pensando: por que eu tenho
que aprender isso? Depois o professor explica que faz
parte, etc, aí acabo entendendo.” (E2.2)
“[...] o aluno de hoje é muito diferente de anteriormente,
né? Com relação a muita coisa. Eles [os professores]
tentam mudar, eles tentam fazer grupos pra gente
interagir mais. [Risos], o que é muito novo assim, as
pessoas assustam.” (E6.1)
“Ou às vezes, ele [professor] fica tão preso naquela
metodologia tradicional e passando slides, não sei, fica
uma aula muito maçante. A impressão que a gente tem é
que foi lá só para ver slide mesmo, então tudo isso
interfere.” (E8.1)
“Você fica quatro horas ali, e até que ponto essas quatro
horas são produtivas, né?” (E6.1)
“[...] com relação aos docentes, eu acho que eles são
muito bons, com certeza sim, a vivência acadêmica deles
é fora do comum, né? A gente tem alguns problemas de
didática, assim, tem muitos professores que sabem
muito, muito, mas que não sabem passar, mas também
não vou negar que também em parte tem culpa dos
alunos, porque falta interesse em algumas matérias.”
(E8.1)
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“[...] eu acho que alguma metodologia que desperte um
pouco mais de interesse. Teve uma vez que uma
professora fez uma roda de conversa, assim, ela ia
jogando alguns temas, a gente ia discutindo; gerou um
debate muito interessante. [...] Eu acho que é muito
interessante quando a gente tem outras ferramentas de
trabalho. Às vezes, elas estão passando a projeção de
slides aí, ou fala e fica a frase jogada, ou então tem um
monte de texto e você fica lendo só.” (E8.2)
“Poucos momentos a gente teve discussão, roda,
debate, porque muda o ambiente da sala quando é uma
roda, debate, mas são poucas aulas assim.” (E2.1)
“Considero as aulas de verdade, as aulas básicas, como
microbiologia e anatomia.” (E2.2)
“[...] questão das aulas, tentar assim, que o aluno
adquira, na realidade, um raciocínio crítico, um raciocínio
clínico, que a gente vê, principalmente na pediatria, a
gente vê muito aluno vir com senso comum altíssimo.
Como você leva seu aluno de 18, 19 ou 20 anos para
estágio? Então, vamos fazer uma simulação, vamos
sentar e vamos conversar.” (P2)
“[...] a experiência de estar fazendo simulações em
laboratórios, de estar observando ou participando das
ações, junto com os trabalhadores [equipe de
enfermagem], a gente está refletindo sobre isso.” (P3)

Os professores e os próprios estudantes refletem sobre a
dificuldade no aprendizado, incluindo o campo de ensino prático.
“[...] quando ele [estudante] está assistindo, ele está
desenvolvendo, também as outras dimensões que fazem
parte da dimensão do enfermeiro, que é o assistir, o
gerenciar, ensinar e pesquisar. E nem sempre, o aluno
está tão pronto para entender essas outras áreas.” (P1)
“Sabe, então eu acho que tem algumas incongruências
na construção desse AE, ele é criado, subordinado à
forma como a gente se organiza, então se a nossa
organização da Escola como um todo é também
fragmentada, isso reflete no próprio ensino, na forma
como a gente consegue organizar esse AE, ele é
fragmentado.” (P3)
“[...] só nesse ano que me dei conta dessa estrutura,
sabe? De que eu posso reivindicar o que a gente não
aprendeu, que eu posso fazer isso, mas não só eu, mas
como todo mundo, né? [...] Ai ai ai, eu acho que quatro
anos é muito pouco, é muito pouco, tranquilamente cinco
anos, fora que aqui é um ambiente tão acolhedor. [...] é
um momento em que você começa a amadurecer, você
entende o que é estar aqui e já vai sair!” (E6.1)
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As tecnologias de comunicação e o acesso a informações
imediatas apresentaram-se como facilitadores do aprendizado.
“[...] se eu preciso de uma coisa, eu vou lá, prontamente
no Google®, e vou achar alguma coisa para me dar uma
base, né? Mas, para fazer uma iniciação científica, você
precisa ir a uma base de dados, você precisa saber
como funciona, e aqui na Escola tem quem sabe isso,
quem pode te orientar, eu acho muito bom.”(E6.1)

Surgiu, ainda, a preocupação com a relação deste
estudante com os profissionais de outras áreas.
“[...] a questão da multidisciplinaridade [...] não há
conversa entre a enfermagem, a medicina, a saúde
pública [...]. A gente força esse aluno para trabalhar em
equipe, mas durante essa formação, não existem
espaços de conversa com outros profissionais de outras
áreas. Recentemente, eu fui chamada para dar uma aula
na liga de gestão, e nessa liga participam alunos da
medicina, da enfermagem, fisioterapia, [...] e foi uma
iniciativa deles criarem essa liga, porque eles também
sentem falta de entender os processos de trabalho dos
outros profissionais, até para poder melhorar o seu.” (P1)

7.5

DISCUSSÃO
No início das entrevistas, os sujeitos sentiram dificuldade

com a definição de AE, tendendo ao ensino virtual, e relacionando-a,
já no início, com ambiente físico. Rápida e espontaneamente, no
entanto, os sujeitos revelaram outros elementos do significado de AE
no que se refere às relações interpessoais e à metodologia de
ensino.
A abordagem de um espaço físico adequado deixou clara
sua relevância no ensino, como condições de ventilação, iluminação e
cadeiras confortáveis e não fixas no chão para facilitar trabalhos em
grupo e outras atividades didáticas mais dinâmicas e participativas. A
disposição das cadeiras, uma atrás da outra, remete a uma educação
tradicional, na qual, como dito por um estudante, o professor é o
centro e os alunos os espectadores, o que enuncia estratégias
expositivas, com pouca participação do estudante.
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Percebemos que a arquitetura exerce potente influência
sobre o comportamento, promovendo formas particulares de
organização social, o que é fundamental nos espaços físicos
destinados aos propósitos educacionais. O modo, ainda, como agem
os estudantes no seu meio ambiente faz com que percebam as
consequências de suas ações, o que é decisivo para o aprender a
conviver e o aprender a ser (Matai, 2008).
Nesse sentido, os entrevistados avaliaram o refeitório e o
jardim interno da Escola como facilitadores da interação entre
estudantes das diferentes turmas e destes com os professores e
funcionários.
Esses

aspectos

são

muito

importantes

do

AE,

ressaltamos, no entanto, que no momento em que foram feitas as
entrevistas, a Escola passava por uma reforma predial, alterando
salas de aula, laboratórios, auditórios, sendo que os incômodos
inevitáveis de uma reforma foram sentidos pelos estudantes.
Como pode ser percebido, o relacionamento interpessoal
é essencial na constituição do AE, incluindo a relação entre a escola
e o campo de prática, mostrando que o resultado da aprendizagem
depende, também, da interação entre as pessoas envolvidas no
processo educacional.
O relacionamento interpessoal de respeito e a interação
entre o aluno e a equipe de enfermagem favorecem o aprendizado,
enquanto que, nas manifestações de desconfiança e rejeição,
acontece um afastamento entre as pessoas e consequente prejuízo
ao aprendizado (Mira et al., 2011).
A relação significativa entre estudante e professor revela que
os estudantes apreciam mais as disciplinas ministradas por professores
com os quais se relacionam bem, pois a conduta desses professores
influencia a motivação, a participação e a dedicação aos estudos. Ao
contrário do que parece, motivar um estudante, não é apenas uma
questão técnica, mas está na dependência da relação entre estudante e
professor. Esse relacionamento privilegia a proximidade do professor
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com o aluno e destaca seu papel de facilitador e mediador no processo
ensino-aprendizagem (Ribeiro, 2010).
O acesso ao docente fora da sala de aula para
esclarecimento de dúvidas e resolução de problemas tem sido
garantido, ao menos quando agendado um encontro, o que foi
considerado importante.
O bom relacionamento entre os estudantes propicia um
ambiente agradável e de respeito que facilita o aprendizado e torna
o ambiente mais acolhedor. A cooperação entre os alunos é um
elemento

positivo

para

o

aprendizado,

considerando

a

responsabilidade coletiva na aprendizagem (Zani e Nogueira, 2006).
O novo currículo visa à articulação dos saberes, de
maneira que leve à aprendizagem significativa e que possibilite tanto
ao professor, quanto ao estudante, novos formatos e estratégias de
ensinar e aprender (Püschel, 2010).
A manifestação da expectativa em adotar outros métodos
e recursos mais participativos, que privilegiem a expressão dos
estudantes coaduna com os princípios da TAS e o preconizado no
PPP. Por outro lado e, contrariamente, às metodologias dialéticas,
há, ainda, muitas aulas expositivas, com excessiva utilização de
slides e falta de oportunidade para discussões.
Ratificando que a proposta pedagógica da Escola tem
como um dos alicerces a TAS, percebemos que o estudante
compreende que essa metodologia propicia a construção dialética
do conhecimento e que, os antigos modos de transmissão de
informações estão ultrapassados.
O que se propõe nesse novo modelo de aprendizado é
um processo que permita aos

estudantes a aquisição de

conhecimentos teóricos, com base na observação da realidade e na
reflexão crítica sobre a ação dos sujeitos. Assim, os conteúdos
teóricos passam a ser apreendidos em conexão com a prática (Miltre
et al., 2008).
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professores

em

exercício

detêm

uma

prática

pedagógica que, de algum modo, vem funcionando, utilizando um
currículo construído sob a lógica de grades, de disciplinas que não
dialogam entre si, mas que garante ao professor, segurança quanto
à sequência didática, à previsibilidade de respostas dos alunos às
atividades, aos métodos de avaliação e às necessidades de
improvisação que possam surgir. É preciso, assim, empreender um
programa de formação que se dedique a, de fato e com
profundidade, modificar essas práticas, de modo coerente e contínuo
àquilo que os professores já fazem cotidianamente, o que
proporcionaria mais amparo às inseguranças, dúvidas e problemas
(Pacca e Scarinci, 2010).
Os professores mostram preocupação com a tecnologia
atual, por meio da qual, os alunos têm rápido acesso a informações,
fidedignas ou não, o que exige dos docentes um preparo maior para
dialogar e orientar quanto ao discernimento de tais informações.
A

pressão

por

novas

formas

de

construção

de

conhecimento e por mudanças na formação de profissionais de
saúde advém das novas configurações de um mundo globalizado e
seu acelerado processo de modernização científica e tecnológica. A
referência de organização fragmentada da escola se reflete no
ensino, em consequência, há secessão das práticas pedagógicas, o
que dificulta a capacitação do indivíduo para o agir frente à
complexidade das situações do cotidiano. Assim, é necessária a
desconstrução do paradigma do conhecimento dicotomizado entre o
saber e o fazer e entre a teoria e a prática (Silva et al., 2010).
Nesse estudo, identificamos um desejo sincero de
mudanças por parte de professores e estudantes, o que torna o AE
mais fértil para a transposição do ensino tradicional para uma
educação dialética.
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8.1

POPULAÇÃO DO ESTUDO

Dos estimados 320 graduandos da EEUSP, participaram
da pesquisa, respondendo ao questionário, 176 estudantes (55%).
Na primeira quinzena de dezembro de 2012, abordamos
os estudantes ao final das aulas, nas próprias salas, com
autorização do docente responsável pela disciplina e também, nas
dependências da Escola, de modo a oferecer oportunidade de
participação a todos os graduandos. Procedemos às orientações
necessárias, tais como objetivos da pesquisa e voluntariedade de
adesão à mesma e àqueles que concordaram em participar,
distribuímos os instrumentos e o TCLE.

8.2

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

Considerando o significado e a avaliação encontrados na
análise temática da fase qualitativa; os princípios do PPP; a
fundamentação teórica; os instrumentos consultados e visando
atender às demandas específicas dos cursos de graduação em
enfermagem no Brasil, foi construída uma escala psicométrica para
avaliação do AE, que se compôs, inicialmente, de 63 itens para
avaliação,

com

cinco

intervalos

de

concordância:

discordo

totalmente; discordo; nem discordo nem concordo; concordo e
concordo totalmente (Apêndice D).
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O instrumento previa também, a coleta de dados para
caracterização do estudante: idade, sexo, ano de ingresso e
semestre atual, os dois últimos tiveram a finalidade de conhecer qual
dos currículos o estudante cursava, visto que aqueles que
ingressaram antes de 2009 ou cursavam o 8º semestre pertenciam
ao currículo antigo e aqueles que iniciaram a graduação de 2010 em
diante, cursavam o novo currículo.
Para garantir a qualidade psicométrica dos itens da
escala, foi realizado um processo de validação semântica e de
conteúdo. A validade de conteúdo tem o objetivo de verificar se o
conteúdo do instrumento é representativo frente ao universo teórico
que se pretende medir e também, se há itens que não são
pertinentes ao construto de investigação. A validação semântica
consiste em verificar a adequação da linguagem utilizada, sobretudo,
a clareza e a objetividade das proposições.
Para proceder a esse processo, foi adotada a referência
da Técnica Delphi, que permite que profissionais, com experiências
diversificadas, peritos em determinado tema, possam colaborar para
a construção de consensos de opiniões sobre o assunto estudado,
favorecendo a discussão de aspectos relevantes frente ao universo
teórico.

Essa técnica pode ser entendida como um método

sistematizado de julgamento de informações, destinada ao alcance
do consenso de 75% entre os especialistas, também, denominados
juízes (Scarparo, 2012).
Desse modo, foi enviado a 13 juízes, profissionais com
expertise no construto avaliado, um instrumento para validação
(Apêndice E), contendo possibilidades de excluir ou alterar os itens
da escala, conforme os critérios de clareza, objetividade e
pertinência; era possível, também, incluir itens e fazer comentários e
sugestões livremente. Ao final do instrumento, os juízes avaliaram a
sensibilidade dos intervalos.
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A validação semântica e de conteúdo foram realizadas
concomitantemente, pelos mesmos juízes.
Dos 13 juízes, obtivemos o retorno de 12, todos da área
acadêmica, sendo sete da EEUSP e cinco de uma universidade
privada, dentre eles, um era professor Titular, três livre-docentes,
quatro doutores e quatro eram doutorandos; dos sete da EEUSP,
quatro integram a Comissão de Avaliação do PPP da Escola.
Em posse dos instrumentos preenchidos, realizamos uma
análise descritiva dos pareceres emitidos pelos juízes, que constou
de um quadro no qual foram consolidados todos os dados fornecidos
pelos avaliadores, verificando-se as porcentagens de concordância
entre eles.
Como o consenso adotado foi de 75%, não foi necessária
a exclusão ou inclusão de nenhum item, pois não houve, entre os
juízes, indicação maior do que 25%. Foram realizadas, no entanto,
pequenas alterações como inversão da redação, acréscimo ou
exclusão de uma ou outra palavra. Com isso, consideramos que não
havia necessidade de mais uma rodada de apreciação e que a
escala representava apropriadamente o construto.
A escala contava, então, com 63 itens, o que pode ser
considerado um número excessivo de itens, por essa razão, e
mesmo não tendo sido recomendado pelos juízes, assumimos, como
critério para diminuir o instrumento, privilegiar os itens relativos à
interação, ao relacionamento interpessoal e à metodologia de
ensino. Ponderando, ainda, o fato de a Escola estar em reforma
predial e já aplicar outros instrumentos para avaliação do ambiente
físico, optamos pela exclusão de 16 itens referentes à estrutura
física e material, embora seja um importante elemento constitutivo
do AE.
O instrumento de coleta de dados, por fim, contou com 47
itens (Apêndice F).
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Os seis itens abaixo relacionados foram extraídos, na
íntegra, do instrumento de Mira et al. (2011).
3. Senti-me seguro ao ser
enfermeiros.

supervisionado

pelos

19. Os enfermeiros ajudaram os alunos a encontrarem
oportunidades de aprendizagem.
32. Fui encorajado a participar da dinâmica de trabalho
da unidade.
5. Nem sempre fui bem acolhido pela equipe de
enfermagem.
28. Foi possível discutir com os enfermeiros os aspectos
éticos relacionados à prática profissional.
18. Presenciei a ocorrência de situações que
desrespeitavam aspectos éticos da prática profissional.

Na construção da escala, foram consideradas cinco
dimensões teóricas e sub-dimensões. Além disso, foram elaborados
itens que representam aspectos favoráveis do AE, que são os
positivos (P) e desfavoráveis, os negativos (N). A distribuição dos
itens por Dimensão e P ou N é apresentada abaixo.

Dimensão Construção do conhecimento - 20 itens
Sub-dimensão Metodologia de ensino - 12 itens (6P e 6N)
15 Muitas aulas são ministradas, exclusivamente, com
apresentação de slides. (N)
16 A tutoria oferece o apoio que os estudantes
necessitam. (P)
20 O conteúdo das disciplinas tem sido apreendido por
memorização. (N)
21 Iniciativa e tomada de decisões não são estimuladas
pelos professores. (N)
27 Os professores estimulam a competitividade entre os
estudantes. (N)
29 A opinião dos estudantes é considerada para
melhorar o processo de ensino. (P)
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32 O conhecimento adquirido nos semestres anteriores
tem facilitado meu desenvolvimento no semestre em
curso. (P)
34 O tempo dedicado às discussões entre estudantes e
professores tem sido insuficiente. (N)
38 Fico à vontade para dar minhas opiniões durante as
aulas teóricas e práticas. (P)
42 O ambiente de ensino é estimulante. (P)
43 A maioria das aulas é expositiva. (N)
47 Os professores me ajudam a encontrar oportunidades
de aprendizagem. (P)

Sub-dimensão Ensino prático - 6 itens (4P e 2N)
5 Tenho sido estimulado a participar da dinâmica de
trabalho nos campos de prática. (P)
6 Sinto-me seguro com a supervisão dos professores.
(P)
9 Os campos têm proporcionado condições para a
realização das atividades previstas. (P)
19 Gostaria de ter mais acesso aos Laboratórios da
Escola. (N)
22 Sinto-me seguro com a supervisão dos enfermeiros.
(P)
26 Às vezes, preciso realizar atividades para as quais
não me sinto preparado. (N)

Sub-dimensão Avaliação - 2 itens (1P e 1N)
13 A avaliação de desempenho do estudante não ocorre
continuamente. (N)
30 As avaliações realizadas têm me ajudado a refletir
sobre minhas potencialidades e dificuldades. (P)
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Dimensão Relacionamento interpessoal - 13 itens
Sub-dimensão Relacionamento professor e estudante - 6 itens (3P e
3N)
1 Os professores estiveram presentes, sempre que
precisei. (P)
3 Mantenho boa interação com especialistas. (P)
8 Os professores não escutam os estudantes. (N)
12 Os professores se irritam com o comportamento dos
estudantes. (N)
39 Mantenho boa interação com os professores. (P)
44 Os estudantes não escutam os professores. (N)

Sub-dimensão Relacionamento interpessoal geral - 7 itens (4P e 3N)
2 Nem sempre fui bem acolhido pela equipe de
enfermagem nos campos de prática. (N)
10 Tenho bom contato com colegas de outras turmas.
(P)
11 As aulas ocorrem em um ambiente agradável. (P)
28 As informações dadas pelos funcionários da Escola
são confusas. (N)
35 Não consigo fazer amigos nesta Escola. (N)
41 As pessoas desta Escola são solidárias. (P)
46 Esta escola é acolhedora. (P)

Dimensão Ética = 4 itens (2P e 2N)
4 Tenho presenciado a ocorrência de situações que
desrespeitam aspectos éticos da prática profissional. (N)
23 Percebo ações não éticas de alguns professores. (N)
31 Professores e estudantes se respeitam. (P)
40 Tenho conseguido discutir os aspectos éticos e legais
relacionados à prática profissional. (P)
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Dimensão Construção da Identidade profissional - 6 itens (4P e
2N)
7 Tenho clareza dos objetivos propostos para minha
formação profissional. (P)
14 Às vezes, não compreendo porque estão ensinando
certos assuntos ou técnicas. (N)
17 Ainda não sei qual é o papel do enfermeiro. (N)
25 O curso tem proporcionado uma construção gradativa
da minha identidade profissional. (P)
36 As reflexões promovidas no curso têm sido
importantes para minha formação. (P)
37 Este curso está atendendo às minhas expectativas.
(P)

Dimensão social - 4 itens (1P e 3N)
18 Os professores não motivam os estudantes a
participarem da Atlética ou Centro Acadêmico. (N)
24 Gostaria que a Escola promovesse mais atividades
culturais. (N)
33 Tenho participado de atividades extracurriculares. (P)
45 Não tenho disposição para o lazer devido ao
cansaço. (N)

8.3

ANÁLISE DOS DADOS
As variáveis observadas foram: idade em anos; sexo;

semestre em curso no momento da coleta; ano de ingresso no curso
e 47 itens, variáveis ordinais com cinco opções de resposta.
Os dados demográficos e os obtidos com o instrumento
foram descritos por frequências absolutas e porcentagens, no caso
das variáveis qualitativas e, por médias e desvios padrão ou
medianas e intervalos interquartis, no caso das variáveis numéricas.
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Os itens negativos tiveram seus valores invertidos, de
forma a apresentar pontuação maior na resposta mais positiva para
cada item.
Os valores dos itens foram centralizados em 0, de modo
que a resposta mais negativa (1) passou a valer -2 e a resposta mais
positiva (5) passou a valer 2. As pontuações obtidas com os itens,
individualmente, foram apresentadas também em médias e desvios
padrão.
Foi calculada para cada indivíduo participante, a pontuação
total na escala, obtida após a soma de todos os itens transformados.
Esta soma assumiu valores de -94 a 94, sendo que -94 representa a
percepção mais negativa possível e 94 representa a percepção mais
positiva possível. Esta pontuação foi descrita por médias e desvios
padrão para o grupo total de participantes.
A presença de correlação entre os itens foi investigada
por meio do cálculo do coeficiente de correlação de Pearson entre
as variáveis. Para a avaliação da associação entre variáveis
numéricas, utilizamos as recomendações de Bussab e Morettin
(2007), apresentadas no quadro abaixo.

Quadro 2 - Recomendações para verificação de associação
entre variáveis numéricas
Coeficiente de correlação

Classificação

-0,4|-| 0,4

Fraca

-0,7|- -0,4 ou 0,4 -| 0,7

Moderada

-0,7 ou 0,7-

Forte

Fonte: Bussab e Morettin (2007).
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A estrutura do instrumento avaliado foi estudada com o
uso de análise fatorial exploratória por componentes principais e a
identificação do número de fatores foi feita de acordo com o critério
de Kaiser (Kaiser, 1958), que sugere que sejam extraídos os fatores
com autovalores maiores que 1.
A consistência interna do instrumento, que é uma das
condições de confiabilidade e refere-se à consistência e coerência
com que o instrumento mede um determinado atributo, que quanto
menor a variação produzida nas mensurações repetidas de um
atributo, maior a sua confiabilidade, foi avaliada com o uso do
coeficiente Alpha de Cronbach. Para a análise da consistência
interna dos itens, os valores faltantes foram substituídos pela moda
de cada item.
O Alpha de Cronbach é usado quando a resposta ao item
pode ter mais de duas alternativas. O resultado desse coeficiente
aponta um indicador sumário da consistência interna da escala
pesquisada e, consequentemente, dos itens que a compõem, que
varia de zero a um, sendo mais consistente quanto mais próxima de
um (Ribeiro et al, 2013).
O coeficiente Alpha de Cronbach calculado para o
instrumento total assumiu valor 0,891, considerado evidência de
confiabilidade e consistência interna do instrumento (Carmines e
Zeller, 1979). A tabela 1 (Apêndice F) apresenta os coeficientes
calculados com a deleção de cada item por vez. O maior acréscimo
no valor do coeficiente aconteceu com a deleção do item 43, em que
observamos um aumento de 0,38% (de 0,891 para 0,894),
considerado não relevante e, com isso, concluímos que o
instrumento deveria manter todos os itens que o compõem.
A avaliação da estrutura e consistência interna dos itens
do instrumento foi verificada com os itens negativos invertidos,
conforme descrito anteriormente.

Fase Quantitativa

75

A presença de associação entre itens do instrumento e
variáveis demográficas, como o semestre atual e o currículo vigente
identificada pelo ano de ingresso no curso, foi avaliada por tabelas
de dupla entrada e por testes Qui-Quadrado de Pearson ou por
testes exatos de Fisher, quando o pequeno tamanho da amostra
acarretou valores esperados menores que 5 (Agresti, 2002).
Para estas comparações os intervalos de resposta
Concordo e Concordo totalmente foram agrupados em uma
categoria nomeada Concordo e os intervalos Discordo e Discordo
totalmente foram agrupados em uma categoria nomeada Discordo.
Estas alterações foram realizadas para possibilitar a aplicação de
testes estatísticos.
Consideramos

evidência

de

associação

significante

valores p menores que 0,05.
As análises foram realizadas com o auxílio dos programas
estatísticos R (R Core Team, 2012). R A language and environment
for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org/)
e Minitab (Minitab 16 Statistical Software (2010). State College, PA:
Minitab, Inc. (www.minitab.com).
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RESULTADOS

Participaram deste estudo 176 estudantes, com idade
entre 18 e 44 anos e na maioria mulheres (91,2%), tabela 2.

Tabela 2 - Descrição das características dos estudantes, São
Paulo - 2012
Característica

n

%*

Feminino

156

91,2%

Masculino

15

8,8%

Não responderam

5

Sexo

Idade (anos) - Média (Desvio padrão)

22,1

(3,3)

2º

49

29,3%

4º

33

19,8%

6º

37

22,2%

8º

48

28,7%

Não responderam

9

Semestre atual

Ano de ingresso
2008

4

2,3%

2009

49

28,7%

2010

35

20,5%

2011

32

18,7%

2012

51

29,8%

Não responderam

5

*: Porcentagens calculadas sobre o total de respostas válidas

A tabela 2 mostra, ainda, que a maioria dos estudantes
cursavam o segundo ou o oitavo semestre, o que corresponde ao
primeiro e último anos da graduação. O início do novo currículo do
curso de enfermagem se deu em 2010, de modo que dos 171
estudantes com informação sobre ano de ingresso, 53 (31%)
ingressaram no curso durante a vigência do currículo antigo.
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A tabela 3, de dupla entrada, mostra o ano de ingresso no
curso e o semestre que o estudante cursava.

Tabela 3 - Cruzamento entre ano de ingresso e semestre atual,
São Paulo - 2012
Ano de
Ingresso
2008
2009

Semestre atual
Total
2º

4º

6º

8º

0

0

0

4

4

0

4

43

47

0

2010

0

1

33

1

35

2011

0

32

0

0

32

2012

49

0

0

0

49

Total

49

33

37

48

167

Dos 167 alunos com informação sobre ano de ingresso e
semestre atual, 157 (94%) estavam em período ideal e entre os 10
alunos restantes, quatro ingressaram em 2008 e cursavam o 8º
semestre; quatro ingressaram em 2009 e estavam cursando o 6º
semestre; um ingressou em 2010 e estava no 4º semestre e um
ingressou em 2010 e cursava o 8º semestre.
A tabela 4 mostra as respostas aos itens da Dimensão
Construção do conhecimento.
.

Fase Quantitativa

78

Tabela 4 - Distribuição das respostas aos itens da Dimensão Construção do conhecimento, São Paulo 2012.
Nem
concordo nem
discordo
n
%

Discordo
totalmente

Discordo

Concordo

Concordo
totalmente

n

%

n

%

n

%

n

%

15 - Muitas aulas são ministradas, exclusivamente,
com apresentação de slides.

5

2,9%

11

6,3%

11

6,3%

72

41,1%

76

43,4%

16 - A tutoria oferece o apoio que os
estudantes necessitam.

5

2,9%

30

17,1%

43

24,6%

79

45,1%

18

10,3%

20 - O conteúdo das disciplinas tem sido
apreendido por memorização.

3

1,7%

25

14,2%

58

33,0%

72

40,9%

18

10,2%

21 - Iniciativa e tomada de decisões não são
estimuladas pelos professores.

24

13,6%

87

49,4%

37

21,0%

24

13,6%

4

2,3%

27 - Os professores estimulam a
competitividade entre os estudantes.

17

9,7%

64

36,4%

42

23,9%

43

24,4%

10

5,7%

29 - A opinião dos estudantes é considerada
para melhorar o processo de ensino.

15

8,6%

30

17,1%

39

22,3%

74

42,3%

17

9,7%

32 - O conhecimento adquirido nos semestres
anteriores tem facilitado meu desenvolvimento
no semestre em curso.

2

1,1%

6

3,4%

19

10,9%

117

66,9%

31

17,7%

34 - O tempo dedicado às discussões entre
estudantes e professores tem sido insuficiente.

7

4,0%

29

16,6%

52

29,7%

69

39,4%

18

10,3%

38 - Fico à vontade para dar minhas opiniões
durante as aulas teóricas e práticas.

8

4,6%

36

20,6%

36

20,6%

72

41,1%

23

13,1%

42 - O ambiente de ensino é estimulante.

10

5,7%

30

17,1%

61

34,9%

62

35,4%

12

6,9%

Item

Metodologias de ensino
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(continuação)

Nem
concordo nem
discordo
n
%

Discordo
totalmente

Discordo

Concordo

Concordo
totalmente

n

%

n

%

n

%

n

%

43 - A maioria das aulas é expositiva.

2

1,1%

9

5,2%

18

10,3%

97

55,7%

48

27,6%

47 - Os professores me ajudam a encontrar
oportunidades de aprendizagem.

3

1,7%

8

4,6%

49

28,0%

99

56,6%

16

9,1%

5 - Tenho sido estimulado a participar da
dinâmica de trabalho nos campos de prática.

1

0,6%

10

5,7%

24

13,7%

103

58,9%

37

21,1%

6 - Sinto-me seguro com a supervisão dos
professores.

5

2,9%

19

10,9%

33

18,9%

93

53,1%

25

14,3%

9 - Os campos têm proporcionado condições
para a realização das atividades previstas.

2

1,2%

24

14,0%

29

16,9%

92

53,5%

25

14,5%

19 - Gostaria de ter mais acesso aos
Laboratórios da Escola.

1

0,6%

6

3,4%

24

13,6%

78

44,3%

67

38,1%

22 - Sinto-me seguro com a supervisão dos
enfermeiros.

3

1,7%

17

9,7%

56

31,8%

79

44,9%

21

11,9%

26 - Às vezes, preciso realizar atividades para
as quais não me sinto preparado.

2

1,1%

24

13,6%

31

17,6%

93

52,8%

26

14,8%

13 - A avaliação de desempenho do estudante
não ocorre continuamente.

13

7,4%

49

28,0%

42

24,0%

60

34,3%

11

6,3%

30 - As avaliações realizadas têm me ajudado
a refletir sobre minhas potencialidades e
dificuldades.

13

7,4%

27

15,3%

29

16,5%

90

51,1%

17

9,7%

Item

Ensino Prático

Avaliação
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Dentre os dados observados na tabela 4, destacamos,
inicialmente, na Metodologia de ensino, os itens com posição mais
bem definida: 84,5% concordaram com a excessiva utilização de
slides nas aulas e 83,3% consideraram que predominam as aulas
expositivas. Apesar disso, 63,0% admitiram que os professores
estimulam a iniciativa e a tomada de decisão e oportunizam
condições de aprendizado, para 65,7% dos estudantes.
O conhecimento adquirido nos semestres anteriores tem
facilitado o desenvolvimento no semestre em curso para 84,6% dos
sujeitos, o que sugere articulação entre os conteúdos.
Com tendência discreta de resposta, ou itens com
maiores percentuais próximos de 50,0%, verificamos que, para
51,1%, o conteúdo é aprendido por memorização; 54,2% se sentem
à vontade para opinar e 52,0% julgaram que suas opiniões são
levadas em conta para melhorar o processo de ensino. Por outro
lado, 49,7% consideraram o tempo dedicado às discussões
insuficiente. A competitividade não é incentivada pelos professores,
na opinião de 46,1% e o ambiente é estimulante para 42,3%,
enquanto que para quase a mesma proporção (34,9%) não
discordou e nem concordou. A tutoria oferece apoio aos estudantes
para 55,4%.
No que se refere ao Ensino prático, 80% dos estudantes
se consideraram estimulados a participar da dinâmica de trabalho
nos campos de prática, e 68% referiram que os campos tem
proporcionado condições para a realização das atividades previstas.
A segurança na supervisão exercida pelos professores foi percebida
por 67,4% e pelos enfermeiros, por 56,8%. Ter mais acesso aos
laboratórios da Escola foi confirmado por 82,4%. Realizar atividades
para as quais não se sentem preparados foi considerado por 67,6%
dos estudantes.
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Nos dois itens sobre Avaliação, constatamos que 60,8%
dos estudantes afirmaram que as avaliações tem ajudado a refletir
sobre o desempenho, no entanto, as mesmas não ocorrem de modo
processual, na opinião de 40,6%.
Observamos na tabela 5, a Dimensão Relacionamento
interpessoal.
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Tabela 5 - Distribuição das respostas aos itens da Dimensão Relacionamento interpessoal, São Paulo 2012

Item

Discordo
totalmente

Discordo

Nem
concordo nem
discordo

Concordo

Concordo
totalmente

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

1 - Os professores estiveram presentes,
sempre que precisei.

1

0,6%

41

23,8%

35

20,3%

85

49,4%

10

5,8%

3 - Mantenho boa interação com especialistas.

3

1,7%

10

5,8%

26

15,1%

90

52,3%

43

25,0%

8 - Os professores não escutam os
estudantes.

20

11,4%

63

36,0%

56

32,0%

28

16,0%

8

4,6%

12 - Os professores se irritam com o
comportamento dos estudantes.

11

6,3%

45

25,7%

57

32,6%

54

30,9%

8

4,6%

39 - Mantenho boa interação com os
professores.

2

1,1%

10

5,7%

42

24,1%

103

59,2%

17

9,8%

44 - Os estudantes não escutam os
professores.

24

13,7%

76

43,4%

52

29,7%

19

10,9%

4

2,3%

2 - Nem sempre fui bem acolhido pela equipe
de enfermagem nos campos de prática.

24

13,7%

63

36,0%

14

8,0%

61

34,9%

13

7,4%

10 - Tenho bom contato com colegas de outras
turmas.

8

4,6%

33

19,0%

31

17,8%

77

44,3%

25

14,4%

11 - As aulas ocorrem em um ambiente
agradável.

5

2,9%

39

22,4%

54

31,0%

69

39,7%

7

4,0%

28 - As informações dadas pelos funcionários
da Escola são confusas.

17

9,7%

56

31,8%

46

26,1%

40

22,7%

17

9,7%

Relacionamento professor e estudante

Relacionamento geral
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(continuação)

Item

Discordo
totalmente

Discordo

Nem
concordo nem
discordo

Concordo

Concordo
totalmente

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

35 - Não consigo fazer amigos nesta Escola.

111

63,4%

48

27,4%

7

4,0%

8

4,6%

1

0,6%

41 - As pessoas desta Escola são solidárias.

4

2,3%

18

10,3%

58

33,1%

85

48,6%

10

5,7%

46 - Esta escola é acolhedora.

4

2,3%

12

6,9%

40

22,9%

93

53,1%

26

14,9%
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Verificamos na tabela 5 que 57,1% dos estudantes
disseram que os mesmos não escutam os professores, enquanto
47,4% consideraram que o professor não ouve o estudante; apesar
disso, 69,0% avaliaram como boa a interação entre professor e
estudante e 55,2% anuíram que os professores estão presentes
quando necessário. Quanto aos professores se irritarem com os
estudantes, não houve uma posição clara entre os respondentes,
sendo o maior percentual entre aqueles que não concordaram e nem
discordaram, 32,6%.
A interação com os especialistas é boa para 77,3% dos
respondentes. O acolhimento da equipe de enfermagem para com
os graduandos não apresentou tendência clara, sendo que 36,0%
acharam que foram bem acolhidos e 34,9% que não. Quanto à
Escola,

a

maior

proporção

dos

pesquisados

considerou-a

acolhedora e pouco mais da metade (54,3%) achou as pessoas da
Escola solidárias; pouco menos da metade (41,5%) discordou que
os funcionários deem informações confusas, o que significa que para
32,4%, as informações são confusas.
A maioria dos estudantes (90,8%) faz amigos na Escola e
tem bom contato com os de outras turmas (58,7%), porém não
houve um claro posicionamento quanto ao ambiente das aulas ser
agradável, 43,7% concordaram com isso.
A Dimensão Ética está apresentada na tabela 6.
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Tabela 6 - Distribuição das respostas aos itens da Dimensão Ética, São Paulo - 2012
Discordo
totalmente

Discordo

n

%

n

%

n

4 - Tenho presenciado a ocorrência de
situações que desrespeitam aspectos éticos
da prática profissional.

15

8,6%

37

21,1%

23 - Percebo ações não éticas de alguns
professores.

21

11,9%

35

31 - Professores e estudantes se respeitam.

0

0,0%

40 - Tenho conseguido discutir os aspectos
éticos e legais relacionados à prática
profissional.

9

5,1%

Item

Nem concordo
nem discordo

Concordo

Concordo
totalmente

%

n

%

n

%

32

18,3%

68

38,9%

23

13,1%

19,9%

32

18,2%

69

39,2%

19

10,8%

16

9,1%

34

19,4%

105

60,0%

20

11,4%

23

13,1%

56

32,0%

80

45,7%

7

4,0%

Com relação à tabela 6, observamos que 71,4% dos educandos afirmaram que os professores e
estudantes se respeitam. A percepção de ocorrência de situações que desrespeitam aspectos éticos da prática
profissional foi observada por 51,4% dos estudantes, enquanto 50% referem ter presenciado ações não éticas de
alguns professores. A discussão dos aspectos éticos e legais relacionados à prática profissional foi confirmada por
49,7% deles.
As tabelas 7 e 8 apresentam as Dimensões Construção da identidade profissional e Social,
respectivamente.
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Tabela 7 - Distribuição das respostas aos itens da Dimensão Construção da identidade profissional, São
Paulo - 2012
Discordo
totalmente

Discordo

n

%

n

%

n

7 - Tenho clareza dos objetivos propostos para
minha formação profissional.

1

0,6%

21

12,1%

14 - Às vezes, não compreendo porque estão
ensinando certos assuntos ou técnicas.

12

6,8%

40

17 - Ainda não sei qual é o papel do
enfermeiro.

77

44,0%

25 - O curso tem proporcionado uma
construção gradativa da minha identidade
profissional.

1

36 - As reflexões promovidas no curso têm
sido importantes para minha formação.
37 - Este curso está atendendo às minhas
expectativas.

Item

Nem concordo
nem discordo

Concordo

Concordo
totalmente

%

n

%

n

%

27

15,6%

97

56,1%

27

15,6%

22,7%

20

11,4%

81

46,0%

23

13,1%

73

41,7%

14

8,0%

10

5,7%

1

0,6%

0,6%

3

1,7%

15

8,5%

102

58,0%

55

31,3%

0

0,0%

9

5,2%

26

14,9%

102

58,6%

37

21,3%

4

2,3%

26

14,9%

33

19,0%

91

52,3%

20

11,5%

Na tabela 7, foram discutidos itens da construção da identidade profissional mostrando que 71,7% dos
estudantes tem clareza dos objetivos propostos para sua formação profissional, enquanto 63,8% deles
consideraram que o curso tem atendido às suas expectativas, ainda que 59,1% não compreendam porque estão
aprendendo certos assuntos ou técnicas. As respostas foram bem definidas com relação a conhecer o papel do
enfermeiro (85,7%) e também, à construção da identidade profissional (89,3%), além de 79,9% terem respondido
que as reflexões promovidas no curso tem sido importantes para sua formação.
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Tabela 8 - Distribuição das respostas aos itens da Dimensão Social, São Paulo - 2012
Discordo
totalmente

Discordo

n

%

n

%

n

18 - Os professores não motivam os
estudantes a participarem da Atlética ou
Centro Acadêmico.

1

0,6%

17

9,7%

24 - Gostaria que a Escola promovesse mais
atividades culturais.

1

0,6%

11

33 - Tenho participado de atividades
extracurriculares.

11

6,3%

45 - Não tenho disposição para o lazer devido
ao cansaço.

9

5,1%

Item

Nem concordo
nem discordo

Concordo

Concordo
totalmente

%

n

%

n

%

31

17,6%

81

46,0%

46

26,1%

6,3%

36

20,5%

85

48,3%

43

24,4%

22

12,6%

12

6,9%

85

48,6%

45

25,7%

28

16,0%

29

16,6%

51

29,1%

58

33,1%

Na tabela 8, percebemos que, apesar de 72,1% dos estudantes referirem o desejo de que a Escola
promova mais atividades culturais, 72,7% afirmaram participar de atividades extracurriculares. O estímulo dado
pelos professores para participarem da Atlética ou do Centro Acadêmico foi negado por 72,1%. A indisposição para
o lazer devido ao cansaço aparece em 62,2% das respostas.
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As médias e desvios padrões para todos os itens estão
apresentados na tabela 9. As médias acima de zero indicam que o
item foi considerado positivo pelo estudante, ou seja, representa um
aspecto favorável do AE; valores abaixo de zero são negativos, o
que representa aspecto de vulnerabilidade do AE. Desse modo,
quanto mais próximo de zero, menor foi a tendência de
posicionamento.
Tabela 9 - Médias e desvios padrão para os itens avaliados, São
Paulo - 2012 - Parte 1
Item

Média

Desvio
padrão

1

Os professores estiveram presentes, sempre que
precisei.

0,38

0,92

2

Nem sempre fui bem acolhido pela equipe de
enfermagem nos campos de prática.

0,14

1,24

3

Mantenho boa interação com especialistas.

0,93

0,88

4

Tenho presenciado a ocorrência de situações que
-0,27
desrespeitam aspectos éticos da prática profissional.

1,18

5

Tenho sido estimulado a participar da dinâmica de
trabalho nos campos de prática.

0,94

0,79

6

Sinto-me seguro com a supervisão dos professores.

0,65

0,95

7

Tenho clareza dos objetivos propostos para minha
formação profissional.

0,74

0,88

8

Os professores não escutam os estudantes.

0,34

1,02

9

Os campos têm proporcionado condições para a
realização das atividades previstas.

0,67

0,92

10

Tenho bom contato com colegas de outras turmas.

0,45

1,09

11

As aulas ocorrem em um ambiente agradável.

0,20

0,93

-0,02

1,00

-0,05

1,08

-0,36

1,17

-1,16

0,99

0,43

0,98

1,23

0,87

12
13
14
15
16
17

Os professores se irritam com o comportamento dos
estudantes.
A avaliação de desempenho do estudante não
ocorre continuamente.
Às vezes, não compreendo porque estão ensinando
certos assuntos ou técnicas.
Muitas aulas são ministradas, exclusivamente, com
apresentação de slides.
A tutoria oferece o apoio que os estudantes
necessitam.
Ainda não sei qual é o papel do enfermeiro.
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Tabela 9 - Médias e desvios padrão para os itens avaliados, São
Paulo - 2012 - Parte 2
Item

Média

Desvio
padrão

18

Os professores não motivam os estudantes a
participarem da Atlética ou Centro Acadêmico.

-0,88

0,93

19

Gostaria de ter mais acesso aos Laboratórios da
Escola.

-1,16

0,83

20

O conteúdo das disciplinas tem sido apreendido por
memorização.

-0,44

0,92

21

Iniciativa e tomada de decisões não são
estimuladas pelos professores.

0,59

0,96

22

Sinto-me seguro com a supervisão dos enfermeiros.

0,56

0,89

23

Percebo ações não éticas de alguns professores.

-0,17

1,22

24

Gostaria que a Escola promovesse mais atividades
culturais.

-0,90

0,86

25

O curso tem proporcionado uma construção
gradativa da minha identidade profissional.

1,18

0,70

26

Às vezes, preciso realizar atividades para as quais
não me sinto preparado.

-0,66

0,93

27

Os professores estimulam a competitividade entre
os estudantes.

0,20

1,09

28

As informações dadas pelos funcionários da Escola
são confusas.

0,09

1,15

29

A opinião dos estudantes é considerada para
melhorar o processo de ensino.

0,28

1,12

30

As avaliações realizadas têm me ajudado a refletir
sobre minhas potencialidades e dificuldades.

0,40

1,09

31

Professores e estudantes se respeitam.

0,74

0,78

32

O conhecimento adquirido nos semestres anteriores
tem facilitado meu desenvolvimento no semestre
em curso.

0,97

0,72

33

Tenho participado de atividades extracurriculares.

0,75

1,15

34

O tempo dedicado às discussões entre estudantes
e professores tem sido insuficiente.

-0,36

1,00

35

Não consigo fazer amigos nesta Escola.

1,49

0,82

36

As reflexões promovidas no curso têm sido
importantes para minha formação.

0,96

0,75

37

Este curso está atendendo às minhas expectativas.

0,56

0,95

38

Fico à vontade para dar minhas opiniões durante as
aulas teóricas e práticas.

0,38

1,09
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(continuação)

Item

Média

Desvio
padrão

39

Mantenho boa interação com os professores.

0,71

0,76

40

Tenho conseguido discutir os aspectos éticos e
legais relacionados à prática profissional.

0,31

0,93

41

As pessoas desta Escola são solidárias.

0,45

0,84

42

O ambiente de ensino é estimulante.

0,21

0,99

43

A maioria das aulas é expositiva.

-1,03

0,83

44

Os estudantes não escutam os professores.

0,56

0,94

45

Não tenho disposição para o lazer devido ao
cansaço.

-0,70

1,23

46

Esta escola é acolhedora.

0,72

0,88

47

Os professores me ajudam a encontrar
oportunidades de aprendizagem.

0,67

0,77

Notamos na tabela 9 que o desvio padrão é mais alto do
que as médias em quase todos os itens. Destacamos os itens que
representam os posicionamentos mais claros dos estudantes. As
mais positivas, acima de 1,0: itens 17, 25 e 35; itens mais negativos,
abaixo de -1,0: 19 e 43. Com relação aos itens que representam a
menor tendência de posicionamento, consideramos os mais
próximos de zero; itens de -0,4 a +0,4: são positivos os itens 1, 2, 8,
11, 27, 28, 29, 30, 38, 40, 42 e negativos 4, 12, 13, 14, 23, 34.
Consideramos também a soma de todos os itens do
instrumento, de modo que sua pontuação total variase de -94 a 94,
já que temos 47 itens e cada um pode variar de -2 a 2. A pontuação
total observada neste estudo variou de -35 a 71, sendo a média 11,7
e o desvio padrão 18,5. Estes valores mostram que, em sua maioria,
os estudantes apresentaram percepção positiva acerca do AE da
EEUSP.
Foram estudadas as correlações entre os itens dois a dois
e, dos 1081 coeficientes de correlação de Pearson calculados, 1059
(98%) apresentaram valores menores ou iguais a 0,4, o que mostra
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correlação fraca entre a maioria dos itens do instrumento (tabela 10)
(Bussab e Moretin, 2007).
Tabela 10 - Correlações observadas entre os itens do
instrumento, São Paulo - 2012
Magnitude da correlação

Número de casos

%

-1,0 ≤ r < -0,5

0

0,00%

-0,5 ≤ r < -0,4

0

0,00%

-0,4 ≤ r < -0,3

0

0,00%

-0,3 ≤ r < -0,2

4

0,37%

-0,2 ≤ r < -0,1

25

2,31%

-0,1≤ r < 0,0

86

7,96%

0,0 ≤ r < 0,1

236

21,83%

0,1 ≤ r < 0,2

371

34,32%

0,2 ≤ r < 0,3

250

23,13%

0,3 ≤ r < 0,4

87

8,05%

0,4 ≤ r < 0,5

20

1,85%

0,5 ≤ r < 0,6

2

0,19%

0,6 ≤ r < 1,0

0

0,00%

Total

1081

100,00%

Apesar da baixa correlação entre os itens do instrumento,
realizamos uma análise fatorial exploratória com o objetivo de
verificar a possibilidade de redução da dimensionalidade do
instrumento, que contém 47 itens, buscando resumir os itens em um
número menor de fatores capazes de explicar a maior parte da
variabilidade total dos itens.
Por se tratar de uma escala cujos itens permitem respostas
ordinais com cinco intervalos, optamos pela análise fatorial por
componentes principais, por não possuir suposição alguma quanto à
distribuição dos dados. A análise fatorial foi aplicada considerando a
matriz de correlação e a rotação VARIMAX. A rotação dos fatores na
análise fatorial nos permite encontrar uma solução mais facilmente
interpretável. A rotação VARIMAX (Kaiser, 1958) é uma das mais
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utilizadas em análise fatorial, pois, intuitivamente, busca soluções nas
quais se busca maximizar as correlações de cada variável com
apenas um fator (Barroso e Artes, 2003).
Observamos boa adequação da amostra à análise fatorial,
de acordo com os critérios de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) (Kaiser,
1970), que assumiu valor 0,792 e a média de Measure os Sampling
Adequacy (MSA), que assumiu valor 0,759 (Barroso e Artes, 2003).
No gráfico Scree-Plot para os itens do instrumento (figura
2), observamos um fator que se destaca em relação ao autovalor e
que explica, sozinho, 19,4% da variabilidade total dos itens.
A escolha do número de fatores baseou-se no critério de
Kaiser (Kaiser, 1958), que sugere que sejam mantidos os fatores que
possuam autovalor maior ou igual a 1. Desta forma, foram mantidos
no modelo 15 fatores, conforme tabela 10.
Figura 2 - Gráfico Scree-Plot para os itens do instrumento, São
Paulo - 2012
Gráfico Scree para os itens do instrumento
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15 fatores

escolhidos

pelo critério de Kaiser

conseguiram explicar apenas 64,15% da variabilidade total dos itens
(tabela 11), sendo que a cada acréscimo de um fator, o ganho na
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explicação foi pequeno, levando a um número grande de fatores, o
que determina o insucesso da análise fatorial. Além disso, a
avaliação das comunalidades - proporção da variância de cada item
explicada pelos 15 fatores - indica a inadequação da análise fatorial.
Esperamos que os valores de comunalidade sejam próximos de 1
(Barroso e Artes, 2003), indicando que a maioria da variabilidade de
cada item foi bem explicada para os fatores. No caso do instrumento
estudado, as comunalidades obtidas com 15 fatores para cada item
alcançaram valor máximo 0,748, conforme mostra a tabela 12.
Desta forma, concluímos que o desempenho da análise
fatorial foi insuficiente, o que se deve principalmente à baixa
correlação entre os itens e indica a impossibilidade da redução
dimensional do instrumento, mantendo os 47 itens que devem ser
avaliados individualmente quanto ao sentido das afirmações.
Tabela 11 - Variabilidade explicada pelos fatores escolhidos na
análise fatorial, São Paulo - 2012
Fator

Variância
do fator

% da variância total
dos dados explicada
pelo fator

% da variância
total acumulada

1

9,12

19,41%

19,41%

2

2,81

5,99%

25,39%

3

2,05

4,37%

29,76%

4

1,82

3,87%

33,63%

5

1,65

3,50%

37,13%

6

1,59

3,39%

40,53%

7

1,51

3,20%

43,73%

8

1,41

3,00%

46,73%

9

1,37

2,91%

49,64%

10

1,27

2,71%

52,35%

11

1,19

2,53%

54,88%

12

1,17

2,49%

57,37%

13

1,12

2,37%

59,74%

14

1,05

2,24%

61,98%

15

1,02

2,17%

64,15%
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Tabela 12 - Comunalidades obtidas para os fatores escolhidos
na análise fatorial, São Paulo - 2012
Item

I1

I2

I3

I4

I5

I6

I7

I8

I9

I10

Comunalidades 0,653 0,590 0,627 0,686 0,677 0,643 0,543 0,622 0,614 0,698
Item

I11

I12

I13

I14

I15

I16

I17

I18

I19

I20

Comunalidades 0,673 0,558 0,682 0,648 0,691 0,583 0,664 0,531 0,613 0,662
Item

I21

I22

I23

I24

I25

I26

I27

I28

I29

I30

Comunalidades 0,579 0,631 0,661 0,683 0,731 0,585 0,567 0,671 0,688 0,656
Item

I31

I32

I33

I34

Comunalidades 0,595 0,493 0,685 0,716
Item

I41

Comunalidades 0,631

I42

I43

I35

I36

I37

I38

I39

I40

0,61 0,717 0,711 0,627 0,627 0,652

I44

I45

I46

I47

0,67 0,676 0,748 0,645 0,633 0,605

Após a realização da análise fatorial exploratória e
partindo-se da clara estrutura teórica do instrumento, realizamos
uma análise fatorial confirmatória, buscando avaliar a adequação
dos dados à estrutura utilizada durante a construção do instrumento,
apresentada a seguir.
Os fatores 1, 2 e 3 referem-se à Dimensão Construção do
conhecimento; 4 e 5 à Dimensão Relacionamento interpessoal; 6 à
Dimensão Ética e 7 e 8 às dimensões Construção da identidade
profissional e Social, respectivamente.
Fator 1 - Ensino prático - Itens: 5, 6, 9, 19, 22 e 26.
Fator 2 - Avaliação - Itens: 13 e 30.
Fator 3 - Metodologia de ensino - Itens: 15, 16, 20, 21, 27, 29, 32,
34, 38, 42, 43 e 47.
Fator 4 - Relacionamento interpessoal professor e estudante - Itens:
1, 3, 8, 12, 39 e 44.
Fator 5 - Relacionamento interpessoal geral - Itens: 2, 10, 11, 28,
35, 41 e 46.
Fator 6 - Ética - Itens: 4, 23, 31 e 40.
Fator 7 - Construção da identidade profissional - Itens: 7, 14, 17, 25,
36 e 37.
Fator 8 - Social - Itens: 18, 24, 33 e 45.
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fatorial

confirmatória

apresentou

ajuste

satisfatório de acordo com alguns critérios, como valor p para o teste
de ajuste adequado do modelo maior que 0,05, índices GFI
(Goodness of Fit Index), AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) e
NFI (Normed Fit Index) maiores que 0,90, além de índice RMSEA
(Root Mean Square Error of Approximation) menor que 0,05 (Hair et
al., 2005).
O ajuste do modelo de análise fatorial confirmatória
aplicado aos dados deste estudo foi não satisfatório, de acordo com
os critérios de teste de ajuste adequado do modelo, que apresentou
valor p<0,001, além do índice RMSEA que assumiu valor 0,056, dos
índices GFI e AGFI que assumiram valores 0,721 e 0,687 e do
índice NFI que assumiu valor 0,465.
Desta forma, não temos evidências suficientes para
concluir que os dados coletados se ajustem à estrutura teórica
apresentada. Ressaltamos que os motivos para a não identificação
da estrutura teórica nos dados pode estar associada ao tamanho da
amostra, que contempla 176 indivíduos, cerca de um terço do total
recomendado por Nunnaly & Bernstein (1994), que sugere que, no
mínimo, 10 respondentes sejam incluídos para cada item do
questionário a ser validado.
As tabelas de 13 a 18 demonstram os resultados das
associações averiguadas no estudo.
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Tabela 13 - Cruzamentos entre itens do instrumento e Currículo
vigente no ano de ingresso, São Paulo - 2012 - Parte 1
Currículo
Antigo
Novo
7 Tenho clareza dos objetivos propostos para minha formação
profissional.
n
1
0
Discordo totalmente
%
2,0%
0,0%
n
5
14
Discordo
%
9,8%
11,9%
n
6
21
Nem concordo nem discordo
%
11,8%
17,8%
n
29
67
Concordo
%
56,9%
56,8%
n
10
16
Concordo totalmente
%
19,6%
13,6%
n
51
118
Total
%
100,0%
100,0%
14 Às vezes, não compreendo porque estão ensinando certos
assuntos ou técnicas.
n
5
7
Discordo totalmente
%
9,4%
5,9%
n
17
22
Discordo
%
32,1%
18,6%
n
10
9
Nem concordo nem discordo
%
18,9%
7,6%
n
18
61
Concordo
%
34,0%
51,7%
n
3
19
Concordo totalmente
%
5,7%
16,1%
n
53
118
Total
%
100,0%
100,0%
15 Muitas aulas são ministradas, exclusivamente, com
apresentação de slides.
n
1
4
Discordo totalmente
%
1,9%
3,4%
n
3
7
Discordo
%
5,8%
5,9%
n
5
6
Nem concordo nem discordo
%
9,6%
5,1%
n
21
51
Concordo
%
40,4%
43,2%
n
22
50
Concordo totalmente
%
42,3%
42,4%
n
52
118
Total
%
100,0%
100,0%

Total

p

1
0,6%
19
11,2%
27
16,0%
96
56,8%
26
15,4%
169
100,0%

0,431

12
7,0%
39
22,8%
19
11,1%
79
46,2%
22
12,9%
171
100,0%

0,009

5
2,9%
10
5,9%
11
6,5%
72
42,4%
72
42,4%
170
100,0%

0,839
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Tabela 13 - Cruzamentos entre itens do instrumento e Currículo
vigente no ano de ingresso, São Paulo - 2012 - Parte 2
Currículo
Antigo
Novo
16 A tutoria oferece o apoio que os estudantes necessitam
n
3
2
Discordo totalmente
%
5,8%
1,7%
n
7
23
Discordo
%
13,5%
19,5%
n
18
24
Nem concordo nem discordo
%
34,6%
20,3%
n
22
54
Concordo
%
42,3%
45,8%
n
2
15
Concordo totalmente
%
3,8%
12,7%
n
52
118
Total
%
100,0%
100,0%
22 Sinto-me seguro com a supervisão dos enfermeiros
n
0
3
Discordo totalmente
%
0,0%
2,5%
n
4
12
Discordo
%
7,5%
10,2%
n
10
45
Nem concordo nem discordo
%
18,9%
38,1%
n
30
48
Concordo
%
56,6%
40,7%
n
9
10
Concordo totalmente
%
17,0%
8,5%
n
53
118
Total
%
100,0%
100,0%
Item

Total

p

5
2,9%
30
17,6%
42
24,7%
76
44,7%
17
10,0%
170
100,0%

0,066

3
1,8%
16
9,4%
55
32,2%
78
45,6%
19
11,1%
171
100,0%

0,034

A clareza em relação aos objetivos propostos para a
formação profissional dos estudantes não sofreu alteração na
percepção dos alunos ingressantes no currículo novo ou antigo
(p=0,431). De forma geral, a maioria concordou que há clareza.
Quanto ao item “Às vezes não compreendo porque estão
ensinando certos assuntos ou técnicas”, observamos uma alteração
na percepção dos estudantes que ingressaram durante o currículo
novo (p=0,009), sendo que a proporção de alunos que concordaram
ou concordaram totalmente com esta afirmação é 39,7% entre os
alunos do currículo antigo e 67,8% entre os do novo currículo.
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Quanto

aos

itens

“Muitas

aulas

são

ministradas

exclusivamente com a apresentação de slides” e “A tutoria oferece o
apoio que os estudantes necessitam”, não houve diferenças
significativas quando comparamos os alunos ingressantes dois
currículos (p=0,839 e p=0,066)
O sentimento de segurança com a supervisão dos
enfermeiros apresentou diferenças entre os alunos ingressantes nos
diferentes currículos (p=0,034), sendo que entre os alunos
ingressantes

no

currículo

antigo,

73,6%

concordaram

ou

concordaram totalmente com a afirmação e, entre os estudantes que
ingressaram no novo currículo, esta taxa foi de 49,2%.
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Tabela 14 - Cruzamentos entre itens do instrumento e semestre
atual, São Paulo - 2012 - Parte 1
Semestre atual
Total
2º
4º
6º
8º
Tenho clareza dos objetivos propostos para minha formação
profissional.
n
7
1
7
5
20
Discordo
%
14,3%
3,0%
18,9%
10,9%
12,1%
13
2
7
4
26
Nem concordo nem n
discordo
%
26,5%
6,1%
18,9%
8,7%
15,8%
n
29
30
23
37
119
Concordo
%
59,2%
90,9%
62,2%
80,4%
72,1%
n
49
33
37
46
165
Total
%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Às vezes, não compreendo porque
estão ensinando certos assuntos ou técnicas
n
12
8
8
21
49
Discordo
%
24,5%
24,2%
21,6%
43,8%
29,3%
4
3
3
9
19
Nem concordo nem n
discordo
%
8,2%
9,1%
8,1%
18,8%
11,4%
n
33
22
26
18
99
Concordo
%
67,3%
66,7%
70,3%
37,5%
59,3%
n
49
33
37
48
167
Total
%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Muitas aulas são ministradas,
exclusivamente, com apresentação de slides
n
7
2
2
4
15
Discordo
%
14,3%
6,1%
5,4%
8,5%
9,0%
2
2
3
4
11
Nem concordo nem n
discordo
%
4,1%
6,1%
8,1%
8,5%
6,6%
n
40
29
32
39
140
Concordo
%
81,6%
87,9%
86,5%
83,0%
84,3%
n
49
33
37
47
166
Total
%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
O conhecimento adquirido nos semestres anteriores tem facilitado meu
desenvolvimento no semestre em curso.
n
3
0
4
1
8
Discordo
%
6,1%
0,0%
11,1%
2,1%
4,8%
5
4
5
4
18
Nem concordo nem n
discordo
%
10,2%
12,1%
13,9%
8,3%
10,8%
n
41
29
27
43
140
Concordo
%
83,7%
87,9%
75,0%
89,6%
84,3%
n
49
33
36
48
166
Total
%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Item

valor
p

0,020

0,039

0,810

0,401
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Tabela 14 - Cruzamentos entre itens do instrumento e semestre
atual, São Paulo - 2012 - Parte 2
Item

2º

Semestre atual
4º
6º

8º

A tutoria oferece o apoio
que os estudantes necessitam.
n
4
9
13
8
Discordo
%
8,2%
27,3%
35,1%
17,0%
9
5
11
17
Nem concordo nem n
discordo
%
18,4%
15,2%
29,7%
36,2%
n
36
19
13
22
Concordo
%
73,5%
57,6%
35,1%
46,8%
n
49
33
37
47
Total
%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Sinto-me seguro com a
supervisão dos enfermeiros.
n
6
3
6
4
Discordo
%
12,2%
9,1%
16,2%
8,3%
26
4
15
7
Nem concordo nem n
discordo
%
53,1%
12,1%
40,5%
14,6%
n
17
26
16
37
Concordo
%
34,7%
78,8%
43,2%
77,1%
n
49
33
37
48
Total
%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Não tenho disposição para o lazer devido ao cansaço
n
10
7
5
13
Discordo
%
20,4%
21,2%
13,9%
27,1%
7
6
4
11
Nem concordo nem n
discordo
%
14,3%
18,2%
11,1%
22,9%
n
32
20
27
24
Concordo
%
65,3%
60,6%
75,0%
50,0%
n
49
33
36
48
Total
%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Fico à vontade para dar minhas opiniões durante as aulas teóricas e
práticas.
n
9
8
7
17
Discordo
%
18,4%
24,2%
19,4%
35,4%
12
6
10
6
Nem concordo nem n
discordo
%
24,5%
18,2%
27,8%
12,5%
n
28
19
19
25
Concordo
%
57,1%
57,6%
52,8%
52,1%
n
49
33
36
48
Total
%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

valor
p

34
20,5%
42
25,3%
90
54,2%
166
100,0%

0,003

19
11,4%
52
31,1%
96
57,5%
167
100,0%

<0,00
1

35
21,1%
28
16,9%
103
62,0%
166
100,0%

0,437

41
24,7%
34
20,5%
91
54,8%
166
100,0%

0,368
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Tabela 14 - Cruzamentos entre itens do instrumento e semestre
atual, São Paulo - 2012 - Parte 3
Item

2
4
Os professores não escutam os estudantes.
n
29
22
Discordo
%
59,2%
66,7%
11
8
Nem concordo nem n
discordo
%
22,4%
24,2%
n
9
3
Concordo
%
18,4%
9,1%
n
49
33
Total
%
100,0% 100,0%
Os estudantes não escutam os professores.
n
23
21
Discordo
%
46,9%
63,6%
12
9
Nem concordo nem n
discordo
%
24,5%
27,3%
n
14
3
Concordo
%
28,6%
9,1%
n
49
33
Total
%
100,0% 100,0%
O curso tem proporcionado uma construção
gradativa da minha identidade profissional.
n
2
0
Discordo
%
4,1%
0,0%
2
3
Nem concordo nem n
discordo
%
4,1%
9,1%
n
45
30
Concordo
%
91,8%
90,9%
n
49
33
Total
%
100,0% 100,0%
Às vezes, preciso realizar atividades para
as quais não me sinto preparado.
n
4
5
Discordo
%
8,2%
15,2%
11
6
Nem concordo nem n
discordo
%
22,4%
18,2%
n
34
22
Concordo
%
69,4%
66,7%
n
49
33
Total
%
100,0% 100,0%

Semestre
6

valor p

8

Total

5
13,5%
21
56,8%
11
29,7%
37
100,0%

22
45,8%
14
29,2%
12
25,0%
48
100,0%

78
46,7%
54
32,3%
35
21,0%
167
100,0%

<0,001

21
58,3%
13
36,1%
2
5,6%
36
100,0%

30
62,5%
15
31,3%
3
6,3%
48
100,0%

95
57,2%
49
29,5%
22
13,3%
166
100,0%

0,043

1
2,7%
8
21,6%
28
75,7%
37
100,0%

1
2,1%
1
2,1%
46
95,8%
48
100,0%

4
2,4%
14
8,4%
149
89,2%
167
100,0%

0,025

4
10,8%
7
18,9%
26
70,3%
37
100,0%

12
25,0%
6
12,5%
30
62,5%
48
100,0%

25
15,0%
30
18,0%
112
67,1%
167
100,0%

0,379
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A clareza em relação aos objetivos propostos para a
formação profissional dos estudantes diferiu entre alunos de
semestres distintos (p=0,020), sendo que os alunos do 2º semestre
foram os que apresentaram a maior clareza (90,9%).
No item “Às vezes não compreendo porque estão
ensinando certos assuntos ou técnicas”, observamos uma alteração
na percepção dos estudantes à medida que vão evoluindo no curso
(p=0,039), sendo que a proporção de alunos que concordou ou
concordou totalmente com esta afirmação foi 67,3% entre os alunos
do 2º semestre e 37,5% entre os alunos do 8º semestre. Esse dado
reforça o encontrado na tabela 12.
Quanto

ao

item

“Muitas

aulas

são

ministradas

exclusivamente com a apresentação de slides”, não houve
diferenças

significativas

quando

comparamos

os

alunos

de

diferentes semestres (p=0,810).
Não

observamos

diferenças

significativas

entre

proporções de alunos ao longo dos semestres que acreditavam que
o

conhecimento

dos

semestres

anteriores

facilitasse

o

desenvolvimento do semestre atual (p=0,401).
Quanto ao item “A tutoria oferece o apoio que os
estudantes necessitam”, observamos associação com o semestre
atual do aluno (p=0,003), sendo que alunos do 2º semestre
concordaram mais com esta afirmação (73,5%).
O sentimento de segurança com a supervisão dos
enfermeiros apresentou associação com o semestre atual (p<0,001),
sendo que entre os alunos do 2º semestre, 34,7% concordaram ou
concordaram totalmente com a afirmação e, entre os estudantes do
8º semestre, esta taxa foi de 77,1%; dado semelhante ao observado
na tabela 12.
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No item “Não tenho disposição para o lazer devido ao
cansaço”, não houve diferenças significativas quando comparamos
os alunos de diferentes semestres (p=0,437).
Quanto à proporção de alunos que se sentem à vontade
para dar suas opiniões durante as aulas, não observamos diferenças
significantes ao longo dos semestres (p=0,368)
Observamos diferenças significativas entre alunos de
diferentes semestres quanto à percepção de que os professores não
escutam os estudantes (p<0,001), sendo que alunos do 2º e 4º
semestres foram os que mais discordaram dessa afirmação (59,2%
e 66,7% de discordância) e alunos do 6º semestre foram os que
mais concordaram (29,7%).
Por outro lado, observamos diferenças significativas entre
alunos de diferentes semestres quanto à percepção de que os
estudantes não escutam os professores (p<0,001), sendo que
alunos do 2º semestre foram os que mais concordaram com esta
afirmação (28,6%) e alunos do 6º semestre os que menos
concordaram (5,6%).
Quanto à afirmação “O curso tem proporcionado uma
construção gradativa da minha identidade profissional”, observamos
diferenças estatisticamente significantes entre alunos de semestres
diferentes (p=0,025), sendo que alunos do 6º semestre foram os que
menos concordaram com esta afirmação (75,7%).
Não observamos diferenças nas proporções de alunos
que acreditavam não estar preparados para as atividades a serem
realizadas ao longo dos semestres (p=0,379).
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Tabela 15 - Cruzamentos entre itens 8, 44 e 38 do instrumento,
São Paulo - 2012
Fico à vontade para dar minhas
opiniões durante as aulas
teóricas e práticas.
Nem
concordo
Discordo
Concordo
nem
discordo

Item

Os professores não escutam
os estudantes.
n
Discordo
%
n
Nem concordo nem
discordo
%
n
Concordo
%
n
Total
%
Os estudantes não escutam
os professores.
n
Discordo
%
n
Nem concordo nem
discordo
%
n
Concordo
%
n
Total
%

Total

valor p

12
27,9%
16
37,2%
15
34,9%
43
100,0%

16
44,4%
15
41,7%
5
13,9%
36
100,0%

55
57,9%
24
25,3%
16
16,8%
95
100,0%

83
47,7%
55
31,6%
36
20,7%
174
100,0%

0,007

21
47,7%
19
43,2%
4
9,1%
44
100,0%

17
47,2%
13
36,1%
6
16,7%
36
100,0%

62
65,3%
20
21,1%
13
13,7%
95
100,0%

100
57,1%
52
29,7%
23
13,1%
175
100,0%

0,061

Na tabela 15, sobre a percepção de os professores não
escutarem os alunos e o sentimento de estar à vontade para dar
opiniões durantes as aulas (p=0,007), não observamos associação
entre este sentimento e a percepção de que os alunos não escutam
os professores (p=0,061). Dentre alunos que não se sentem à
vontade para dar opiniões durante as aulas, 34,9% concordaram que
os professores não escutam os estudantes. Entre os alunos que se
sentem à vontade durante as aulas, esta proporção foi de 16,8%.
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Tabela 16 - Cruzamentos entre itens 8 e 44 do instrumento, São
Paulo - 2012

Os professores não escutam
os estudantes.

Discordo
Nem concordo nem
discordo
Concordo
Total

Não

n
%
n
%
n
%
n
%

Os estudantes não escutam os
professores.
Nem
Total
valor p
concordo
Discordo
Concordo
nem
discordo
55
16
12
83
55,6%
30,8%
52,2%
47,7%
27
22
6
55
27,3%
42,3%
26,1%
31,6%
0,059
17
14
5
36
17,2%
26,9%
21,7%
20,7%
99
52
23
174
100,0%
100,0%
100,0% 100,0%

observamos

associação

significativa

entre

a

percepção de que os professores não escutam os alunos e a
percepção de que os alunos não escutam os professores (p=0,059)
(tabela 16). Dentre alunos que acreditam que alunos escutam os
professores, 17,2% acreditaram que os professores não escutam os
estudantes. Entre os alunos que acreditaram que os estudantes não
escutam os alunos, esta proporção foi de 21,7%.
Tabela 17 - Cruzamentos entre itens 36 e 40 do instrumento, São
Paulo - 2012

As reflexões promovidas no
curso têm sido importantes
para minha formação

Discordo
Nem concordo nem
discordo
Concordo
Total

n
%
n
%
n
%
n
%

Tenho conseguido discutir os
aspectos éticos e legais
relacionados à prática
profissional.
Total valor p
Nem
concordo
Discordo
Concordo
nem
discordo
5
2
2
9
15,6%
3,6%
2,3%
5,2%
5
13
8
26
15,6%
23,2%
9,3%
14,9%
0,010
22
41
76
139
68,8%
73,2%
88,4%
79,9%
32
56
86
174
100,0%
100,0%
100,0% 100,0%
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Verificamos associação significativa entre os itens do
instrumento,

“As

reflexões

promovidas

no

curso

tem

sido

importantes para minha formação” e “Tenho conseguido discutir os
aspectos éticos e legais relacionados à prática profissional”
(p=0,010). Dentre os estudantes que tem conseguido discutir os
aspectos éticos, 88,4% concordaram que as reflexões promovidas
no curso são importantes para a formação. Dentre aqueles que não
tem conseguido discutir tais aspectos, essa proporção foi 68,8%
(tabela 17).
Tabela 18 - Cruzamentos entre itens 26 e 42 do instrumento, São
Paulo - 2012
Às vezes, preciso realizar
atividades para as quais
não me sinto preparado.

Discordo
Nem concordo nem
discordo
Concordo
Total

n
%
n
%
n
%
n
%

O ambiente de ensino é
estimulante.
Nem
Total
valor p
concordo
Discordo
Concordo
nem
discordo
4
5
17
26
10,0%
8,2%
23,0%
14,9%
3
12
16
31
7,5%
19,7%
21,6%
17,7%
0,017
33
44
41
118
82,5%
72,1%
55,4%
67,4%
40
61
74
175
100,0%
100,0%
100,0% 100,0%

Observamos associação significativa entre os itens “Às
vezes, preciso realizar atividades para as quais não me sinto
preparado” e “O ambiente de ensino é estimulante” (p=0,017), sendo
que entre alunos que não acharam o ambiente de ensino
estimulante 82,5% acreditaram que precisam realizar atividades para
as quais não estão preparados. Entre alunos que consideraram o
ambiente estimulante esta proporção foi 55,4% (tabela 18).
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DISCUSSÃO
Pensando, inicialmente, em como ocorre a construção do

conhecimento, notamos uma tendência ao ensino conservador, pois
predominam as aulas expositivas com ministração exclusiva por
slides, o que representa uma divergência com relação ao PPP e ao
novo currículo, no que diz respeito à utilização de metodologia
dialética de ensino. Outro ponto que nos leva a essa ideia é que a
aprendizagem ainda está centrada na memorização de conteúdos,
que se constitui em uma técnica pedagógica, que praticamente inibe
a formação de um profissional crítico e reflexivo, pois a articulação
de conhecimentos depende de uma nova forma de aprendizagem.
O processo de ensino-aprendizagem, então, necessita
quebrar paradigmas para romper a formação tradicional e tornar a
aprendizagem significativa. Reforça esse desígnio, o perfil de
formação do enfermeiro definido nas DCN, que é o de um
profissional generalista, humanista, crítico e reflexivo, com rigor
científico e intelectual, baseado em princípios éticos, relacionando os
conhecimentos

requeridos

das

seguintes

competências

e

habilidades: atenção à saúde, tomada de decisões, comunicação,
liderança, administração e gerenciamento e educação permanente
(Conselho Nacional de Educação, 2001).
Teófilo e Dias (2009), com base nestas diretrizes, já
afirmavam que os cursos de enfermagem deveriam reformular suas
concepções político-pedagógicas em busca de novas construções
coerentes com os perfis socioeconômicos e epidemiológicos da
população. Neste processo de qualificar a formação do enfermeiro, é
indispensável compreender que se trata da educação de adultos e
que, portanto, pressupõe a utilização de metodologias ativas de
ensino-aprendizagem.
Também, para Marin et al. (2010), na atualidade, o
movimento dessa nova construção de conhecimentos é contrahegemônico, uma vez que as práticas de ensino e de cuidado à
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fragmentadas

Além disso,

a

e

mudança

arraigadas
é

no

modelo

paradigmática,

com

necessidades explícitas de incorporação de novas tecnologias que
contemplem a integralidade, a diversidade, a globalização e a
incerteza do cotidiano dos profissionais da saúde.
Silva et al. (2011) reforçam que o processo de ensinoaprendizagem, por sua complexidade e abrangência, envolve uma
série de fatores que são determinantes para a formação de um
profissional qualificado. A função das instituições educacionais é
proporcionar aos acadêmicos um contingente de conhecimentos e
habilidades condizentes com o papel que este irá desempenhar ao
ingressar no mercado de trabalho. Afirmam ainda, que cabe às
instituições despertar os docentes para a importância da interação
com os acadêmicos, visando ser não só um transmissor do
conhecimento, mas um facilitador e cooperador ativo na formação
dos alunos.
Transpor para as metodologias ativas, no entanto,
transcende a reestruturação do PPP, esse pode ser o primeiro
passo, visto que propõe nova política. Mesmo assim, é essencial
preparar os professores e os estudantes, pois como visto, algumas
vezes, os estudantes é que são resistentes a novas estratégias
didáticas.
Nesta pesquisa, percebemos aspectos que contemplam
os princípios da aprendizagem significativa e metodologia ativa,
quando o professor proporciona ao estudante oportunidades de
aprendizado, assumindo um papel de facilitador do processo,
entretanto, o ambiente de ensino da Escola não parece ser tão
estimulante.
Para tornar o ambiente mais estimulante e mais
agradável, várias tecnologias podem ser utilizadas, Oliveira (2012),
relata que a utilização de filmes associada a conteúdos teóricos e
leitura de textos, foi considerada, pelos estudantes, uma experiência
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prazerosa e motivadora do aprendizado. Com este e outros
recursos, o ambiente pode ser sempre mais estimulante.
Esses achados ratificam os discursos de graduandos e
professores obtidos na fase qualitativa desse estudo.
A iniciativa e a tomada de decisões pelos estudantes são
estimuladas pelos professores, pressupondo um aluno ativo, o que é
corroborado por Marin et al. (2010) que constataram, entre os
estudantes de enfermagem e de medicina, que é fundamental para a
aprendizagem, oportunizar o desenvolvimento dessas habilidades,
que são consideradas fortalezas, por partirem de situações reais ou
se aproximarem da realidade, possibilitando a integração entre os
ciclos básico e clínico, entre as disciplinas e entre as dimensões
biopsicossociais e por prepararem para o trabalho em grupo.
A consideração

dos

docentes

pelas

opiniões

dos

estudantes e o conforto que estes estudantes sentem em apresentar
suas opiniões são fatores imprescindíveis quando se tem um PPP
centrado na aprendizagem significativa.
Nesse

sentido,

percebemos

que

o

conhecimento

adquirido num semestre tem sido o subsunçor dos semestres
subseqüentes, o que é um dos alicerces para a significação do
conteúdo, pois faz a ancoragem entre o proposto e seu
conhecimento e vivência prévios. Além do mais, no decorrer dos
semestres, os estudantes vão se deparando com situações clínicas
mais complexas, mostrando integração entre os ciclos e construção
gradativa do conhecimento,
Hay, Kinchin e Lygo-Baker (2008) balizam que o
conhecimento prévio do estudante é que faz a conexão com um
novo conteúdo, e o mais importante fator que influencia o
aprendizado é o que o estudante já sabe. Em turmas numerosas,
entretanto, os professores não utilizam o conhecimento prévio do
graduando, muitas vezes, por desconhecimento de ferramentas que
possam possibilitar isso, como o uso do mapa conceitual.

Fase Quantitativa

110

Esse aspecto remete ao tamanho das turmas na EE, que
é de 80 ingressantes por ano. Em algumas disciplinas, há divisão
desse número, noutras não há, o que pode dificultar ao professor
promover estratégias pedagógicas ativas. Para o ensino prático,
sempre há grupos menores de estudantes, variando conforme a
disciplina e campo.
Uma

das

vantagens

das

metodologias

ativas

de

aprendizagem, segundo Miltre et al. (2008), é estimular a
indissociabilidade da teoria com a prática, fortalecendo a autonomia
do estudante, que consegue criar novos significados por meio do
diálogo entre sua prática anterior e os novos conceitos adquiridos.
Por meio da reconciliação integrativa, é possível instituir relações
entre ideias, conceitos e proposições pré-estabelecidas.
O tempo dedicado às discussões entre estudantes e
professores não tem sido suficiente e, embora os graduandos fiquem
à vontade para emitir suas opiniões, entendemos que os diálogos
entre professores e estudantes, altamente importantes dentro da
pedagogia significativa, poderiam ser ampliados.
O papel da tutoria, na qual o professor deve proporcionar
apoio aos estudantes, ficou mais claro de acordo com os semestres,
especialmente nos semestres em que os graduandos cursam o novo
PPP, que possui uma estratégia bem definida de tutoria, o que não
havia no antigo currículo.
O objetivo da tutoria é incentivar os graduandos,
especialmente no início da graduação, a investirem na aquisição do
conhecimento dos elementos básicos necessários para a elaboração
e execução de trabalhos acadêmicos e de pesquisa, a fim de
qualificá-los para que possam realizar, em seguida, seus programas
de iniciação científica (Universidade de São Paulo, 2013).
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Levantamos a possibilidade dos estudantes estarem
confundindo a tutoria realizada por docentes no novo PPP, com o
atendimento aos graduandos feito pelos docentes para a realização
do Trabalho de Conclusão de Curso, o que sugere a necessidade de
revisão da linguagem do item.
Estimular os estudantes à competitividade entre eles é
uma ação de conotação ambígua, se por um lado mostra uma
atitude presente na realidade do trabalho, por outro, pode prejudicar
o relacionamento e inibir o trabalho em equipe.
Segundo Guimarães e Silva (2010), a graduação dos dias
atuais, quando em larga escala, é uma formação que incorpora
conhecimentos que são convertidos em mercadorias para aumentar
o valor individual de mercado. A competitividade pode vir desses
valores, o que dificulta a incorporação de valores, crítica e análise
sobre a situação de saúde no país.
O estudante do novo currículo da Escola participa de
atividades no campo já no primeiro semestre, e tem sido estimulado
a participar na dinâmica de trabalho nos campos de prática, o que é
favorável ao seu desenvolvimento, pois isso mostra que desde o
início da graduação existe a chance de articulação entre a teoria e a
prática.
De

certa

forma,

os

estudantes

precisam

realizar

atividades para as quais não se sentem preparados, o que pode ser
entendido pelas palavras de Gomes e Germano (2007) que relatam
que alguns estudantes referem distúrbios intestinais e urinários
durante as aulas práticas e outros se recusam a realizar os
procedimentos. Essas reações são constatadas

mesmo

em

situações simuladas no laboratório de enfermagem, sobretudo na
realização de procedimentos invasivos.
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Também em outra pesquisa realizada por Guedes, OharaI
e Silva (2008), a experiência dos docentes ao se depararem com os
estudantes na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) que manifestavam
ansiedade e temor diante do desconhecido; de outra forma, esses
estudantes chegavam ao estágio na UTI muito curiosos para
aprender novas técnicas e novos cuidados. Esse interesse facilita o
aprendizado, pois, o ensino fundamenta-se na estimulação, na
motivação e no interesse, que são favorecidos por recursos que
facilitam a aprendizagem.
A que se ponderar, então, a normalidade desses
sentimentos nos alunos e tentar potencializar o interesse e
motivação e dar suporte à ansiedade.
A

Escola

reformou

e

equipou

os

laboratórios,

recentemente e os estudantes gostariam de ter mais acesso a eles.
A facilitação desse acesso é fundamental, pois sua utilização
proporciona

ao

graduando

a

possibilidade

de

sucessivas

aproximações com o cuidado de enfermagem, no que se refere à
apreensão de habilidades psicomotoras, por meio da simulação de
procedimentos e de cuidados. Esse aspecto foi enfatizado também,
por um docente na avaliação qualitativa.
A autorização para esse acesso está sujeita à matrícula
em uma disciplina que esteja atrelada à sua utilização, entretanto,
como afirmam Felix, Faro e Dias (2011), para além dos horários das
disciplinas, muitos estudantes retornam aos laboratórios para
realizar reforços, de forma voluntária.
Os campos de prática tem cumprido sua função de
oferecer condições de estágio, aspecto de extrema importância,
pois, em pesquisa realizada por Marin et al. (2007), foi constatado
que, no confronto com a realidade, os estudantes tem a
oportunidade de problematizá-la, definir claramente as necessidades
de saúde e buscar recursos que possibilitem a adoção de medidas
que possam contribuir para a melhoria das condições de vida das
pessoas.
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A segurança sentida pelos estudantes com a supervisão
feita por enfermeiros, confirmam o resultado de pesquisa realizada
por Mira et al. (2011) que também concluiu que os estudantes
consideraram que os enfermeiros tem segurança para conduzir o
ensino prático.
A comparação da satisfação dos graduandos com a
supervisão feita por enfermeiros entre os semestres aponta que no
sexto semestre, existe um aumento da indecisão neste ponto.
Relacionando esta questão com as disciplinas inseridas neste
semestre, pelo atual PPP da Escola, constatamos que o quinto e
sexto semestres e o primeiro bimestre do sétimo semestre do Ciclo
do Cuidado tem como eixo o cuidado de Enfermagem na Atenção
Especializada.
Com relação à supervisão feita por docentes, Simões,
Alarcão e Costa (2008) defendem o postulado de que o supervisor
deve ser perito na área da enfermagem, com capacidades de
análise e avaliação das atividades

em contexto prático e

conhecimento e experiência na orientação clínica.
Embora a avaliação de desempenho do estudante não
seja contínua, ela tem ajudado os estudantes a refletirem sobre suas
potencialidades e dificuldades, vindo ao encontro da pesquisa de
Vasconcelos, Backes e Gue (2011) que demonstrou que a avaliação
precisa se transformar em instrumento que leve ao crescimento
contínuo, cumprindo sua função de diagnosticar, reforçar e permitir
crescer. Deve ser motivadora, capacitando o educando a dominar e
incorporar valores, habilidades, competências, conhecimentos, o
saber agir e, principalmente, o saber ser.
O acolhimento dos estudantes por parte da equipe de
enfermagem pode ser melhorado para facilitar sua inserção no
trabalho, o que poderia produzir resultados mais favoráveis, visto
que a participação nas dinâmicas de trabalho é fundamental e tem
sido incentivada.
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A pesquisa de Mira et al. (2011), que avaliou um dos
campos de prática da EEUSP, constatou que o relacionamento
interpessoal do graduando com a equipe de enfermagem foi
caracterizado pelo respeito e pela interação. Os autores ressaltam
que o estágio é um campo fértil de interação e impõe ao estudante a
experiência de desenvolver a competência de saber conviver.
Quando não há entrosamento ou manifestam-se sentimentos de
desconfiança e rejeição ocorre um afastamento entre as pessoas e
consequente prejuízo ao aprendizado.
Para as aulas acontecerem em um ambiente agradável, e
a escola ser acolhedora no ponto de vista dos estudantes, muitos
fatores físicos e sociais são importantes. Pensando no aspecto
físico, a Escola, como citado anteriormente, está passando por uma
importante reforma, o

que

pode acarretar

desconforto aos

graduandos. A importância da arquitetura nos espaços físicos
destinados aos propósitos educacionais tem influência indireta sobre
o comportamento, promovendo formas particulares de organização
social (Matai e Matai, 2008).
O

relacionamento

interpessoal

do

graduando

de

enfermagem com outros graduandos e demais pessoas da Escola
interfere no grau de estresse destes estudantes. Assim sendo, as
diferenças individuais podem se manifestar no ambiente acadêmico
sob várias formas, comportamentos, atitudes, interesses e opiniões.
A qualidade das relações interpessoais é fator importante na
determinação do potencial estressor dos graduandos.
As informações prestadas, de modo confuso, pelos
funcionários da Escola podem dificultar o andamento das práticas
pedagógicas, sendo este um ponto de vulnerabilidade encontrado no
AE da Escola.
A interação dos estudantes com os professores é
importante para sua formação, assim como a disponibilidade do
professor escutar os graduandos e não aparentarem irritação com o
comportamento dos estudantes.
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O professor é um dos sujeitos mais importantes e
presentes nas relações dos alunos, podendo ajudá-los em algumas
situações, pelo acolhimento e escuta, bem como pela construção de
relações interpessoais democráticas e acolhedoras, em sala de aula
ou fora delas. Isso sugere que o professor precisa não apenas ter o
domínio de conhecimentos específicos da área da saúde, mas
também possuir atitude humanizada (Carneiro, Costa e Pequeno,
2009).
Os especialistas na Escola de Enfermagem fazem parte
do quadro de funcionários e exercem diversas funções para auxiliar
o aprendizado do aluno em sala de aula e no campo prático. A
interação com este profissional foi relatada como boa para os
graduandos, o que é um aspecto muito importante no AE da EEUSP.
Outro ponto fundamental para o aprendizado, por se tratar
da relação interpessoal, é que os estudantes escutam o professor e,
segundo Guedes, OharaI e Silva (2008), a forma de comunicação,
os aspectos afetivos e emocionais, a dinâmica das expressões nas
atividades práticas do estágio são fatores envolvidos nessa relação.
Do mesmo modo, a presença do professor e a valorização
do que o estudante diz, faz e sente fortalecem o relacionamento e
promovem o vínculo de confiança (Semin, Souza e Corrêa 2009).
De outro ponto de vista, o relacionamento pautado no
respeito, no diálogo e na discussão da dimensão ética e legal, como
ocorre na Escola, remete ao que afirmam Fernandes et al. (2008)
que num processo de formação ética, entendido como um agir
educacional fundado na concretude dos sujeitos e centrado na
realidade onde eles se inserem, no qual não se impõem
comportamentos, mas se potencializa o diálogo, a compreensão, o
respeito, a liberdade e a solidariedade. Para isso, o processo deve
relacionar as noções éticas e as situações vividas pelos sujeitos,
caso contrário, seriam repassadas noções abstratas e insuficientes
para o pleno exercício dos valores éticos
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Tal relevância está explicada na ocorrência de ações não
éticas presenciada pelos estudantes, mostrando que o educador
deve ter habilidade para discutir as situações com embasamento nas
concepções ético-filosóficas, a fim de consolidar os valores éticos
nos estudantes, além disso, deve estimular o graduando a agir com
consciência, bem como questionar e não se acomodar frente ao
desrespeito.
Também porque, segundo Cruz et al. (2009), os avanços
técnico-científicos ocorridos nos últimos anos, predispõem a
diferentes maneiras de pensar, de agir e de se relacionar, alterando
a ética dos relacionamentos. Esses avanços também alteram o
ensino das práticas em saúde, marcada por docentes que centram
sua assistência em uma abordagem biologicista e técnica,
esquecendo-se da visão holística ao paciente. Isso influi na
formação dos futuros profissionais, já que as atitudes dos discentes
são reflexos das dos docentes, que nem sempre condizem com a
ética profissional.
Ainda,

nesse

sentido,

presenciar

situações

que

desrespeitam aspectos éticos da prática profissional pode ser
desfavorável à formação, pois, desde a sua origem, a enfermagem
tem compreendido e sustentado o cuidado como valor e prática.
Assim, o resgate da ética do cuidado é fundamental para o respeito
e valorização do outro em sua complexidade. Trata-se de uma
atitude fundamental, um modo de ser, no qual a pessoa sai de si e
se volta para o outro, visando proteger, promover e preservar a vida,
independentemente de circunstâncias internas ou externas (Gomes
et al., 2010).
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Os estudantes afirmam saber qual é o papel do
enfermeiro. A formação acadêmica deve reforçar essa identidade
através de vários instrumentos e um deles, apresentado na pesquisa
de Padilha, Nelson e Borenstein (2011), é o uso de biografias na
educação desses profissionais que pode subsidiar a construção de
suas identidades, por transmitir aos educandos alguns dos valores
da profissão.
As reflexões promovidas e inserção do estudante no
campo de prática no início do curso são facilitadoras para a
construção da identidade profissional, pois a realidade constitui o
ponto de partida para a teorização e para o desenvolvimento
profissional. Desse modo, para Almeida e Soares (2011), as
experiências dos graduandos contribuem para ampliar a consciência
da dinâmica social de uma dada localidade e reconhecer as
necessidades dos indivíduos e do coletivo.
Mira et al. (2011) ratificam que o aproveitamento do aluno
no campo de ensino prático proporciona a construção gradativa da
identidade profissional.
Ademais, os estudantes tem clareza dos objetivos
propostos para sua formação profissional, equivalente aos achados
de Silva, Chrizostimo e Rosas (2010), que também evidenciaram
que a relação entre o docente, o discente e o conteúdo técnicocientífico ministrado desvelam forte influência sobre esses discentes
na área de atuação. Associa-se, também, à exigência do mercado
de trabalho, uma vez que o docente, neste contexto, interage com o
discente na estruturalização do aprendizado, buscando suprir as
perspectivas geradas durante seu percurso acadêmico e a formação
de um profissional capacitado.
O entendimento sobre o porquê do ensino de certos
assuntos ou técnicas diminui consideravelmente com o passar dos
semestres, especialmente no último, quando podemos entender que
a identidade profissional está mais bem delineada.
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Particularmente na enfermagem, as transformações vem
se operando no âmbito do ensino e das práticas, provocando
mudanças mais incisivas nos PPP, currículos e cenários de
aprendizagem dos cursos de graduação. Assim, o atendimento das
expectativas dos discentes caracteriza que as mudanças nas
estruturas acadêmicas viabilizaram a construção de projetos
inovadores, considerando o estudante como sujeito ativo, crítico,
questionador e criativo no processo ensino-aprendizagem, em
consonância com as diretrizes para a educação de enfermagem
definidas pelo Ministério da Educação (Costa e Miranda, 2010).
A

participação

dos

graduandos

em

atividades

extracurriculares é positiva, pois algumas dessas oportunidades são
procuradas pela necessidade do acadêmico em aprimorar suas
habilidades técnicas, que consideram serem lacunas de sua
formação. O acompanhamento pedagógico poderia ser realizado no
sentido de orientar a distribuição de atividades extracurriculares
relevantes à formação (Medeiros e Peres, 2011).
O cansaço dos estudantes, deixando-os indispostos para
o lazer é relatado em um estudo feito na mesma Escola, mostrando
que as características do curso de enfermagem foram referidas
pelos graduandos como fator primordial na geração de fadiga, dado
o desgaste psíquico, físico e mental advindo das atividades
curriculares (Amaducci, Mota e Pimenta, 2010).
Por outro lado, nessa mesma pesquisa, relatos de
professores e graduandos confirmam maior fatigamento no quarto
ano de graduação, talvez associado à alta carga horária de estágios,
maior do que nos anos anteriores, e ao estresse referente à situação
futura no mercado de trabalho. Nesta pesquisa, esse dado não foi
confirmado.
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Os graduandos afirmaram que gostariam que a Escola
promovesse mais atividades culturais. A importância dessas
atividades aparece na pesquisa realizada por Guerreiro-Casanova
(2010), na qual se pode perceber a necessidade de ações voltadas a
estimular o convívio social, dentro e fora da instituição, como
atividades complementares não obrigatórias e eventos culturais e
desportivos que possam aperfeiçoar a integração ao ensino superior
e, assim, contribuir para o processo de formação superior.
Pelo potencial de análise dos dados e, reconhecendo que
o relatório de pesquisa pode não alcançar a densidade de análise
merecida, atribuímos a esse trabalho, o primeiro empreendimento no
sentido de compreensão do significado e de avaliação do AE, e
acreditamos em sua contribuição para impulsionar novas pesquisas
que são recentes na enfermagem no Brasil e para alavancar ações
que não se constituem, ainda, numa prática consolidada de
avaliação do processo de ensino-aprendizagem.
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Esta pesquisa definiu com maior clareza os elementos
constitutivos e o significado do ambiente educacional, definido como
um conjunto de fatores que influenciam a aprendizagem, como a
estrutura

física

e

material,

o

relacionamento

interpessoal,

a

metodologia de ensino e as dimensões ética e social.
Tal

influência

transcende

o

processo

ensino-

aprendizagem, no sentido de favorecer ou dificultar a formação de
um profissional crítico e reflexivo, pois o reconhecimento do
estudante como sujeito ativo, com experiências que não podem ser
preteridas, é um valor essencial nesse processo.
O significado de AE abstraído de uma realidade brasileira
de uma Escola pública apresenta consonância com os pressupostos
teóricos, no entanto, pode ser considerado como uma limitação do
estudo, o fato de não terem sido colhidas e interpretadas as
expressões de professores e estudantes de universidades da rede
privada ou de outros municípios brasileiros.
De toda forma, o conhecimento produzido, que não foi
encontrado na literatura brasileira na área de Enfermagem, oferece,
a outras instituições de educação superior, um novo construto para
avaliação do processo ensino-aprendizagem.
A

avaliação,

tanto

na

fase

qualitativa

como

na

quantitativa, apontou para os mesmos aspectos favoráveis ou
desfavoráveis do AE nas dimensões apreciadas, a Construção da
identidade profissional, a Ética e a Social foram mais enfatizadas na
fase quantitativa, sendo que, na fase qualitativa, emergiram mais
discretamente.
A construção do conhecimento, descrita, sobretudo na
metodologia de ensino e bem destacada nas duas fases da
pesquisa, demonstrou que ainda há um progresso a ser alcançado
no que diz respeito às metodologias ativas, tal como preconizado no
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PPP, pois até então, há um predomínio de aulas expositivas com
utilização de slides e parte do aprendizado ser resultado de
memorização.
Por outro lado, vários itens foram favoráveis à construção
do conhecimento, como o aprendizado crescente ao longo do curso
na formação da identidade profissional do estudante; a valorização
da opinião dos estudantes para melhorar o processo de ensino; as
oportunidades de aprendizagem promovidas pelos professores; a
segurança para com a supervisão dos professores e o estímulo à
participação do estudante na dinâmica de trabalho nos campos de
prática.
O
considerado

relacionamento
bom,

interpessoal como

mostrando

interação entre

um

todo

professores

foi
e

estudantes e especialistas.
A

identidade

profissional

tem

sido

construída

gradativamente, sendo que os estudantes conhecem o papel do
enfermeiro e tem clareza dos objetivos propostos para sua formação
profissional, além do curso atender às suas expectativas. Apesar de
tudo isso, alguns acadêmicos não compreendem porque aprendem
certos assuntos ou técnicas, o que remete à amplitude de diferentes
conhecimentos que a profissão exige na formação do enfermeiro
generalista.
O relacionamento interpessoal é marcado pelo respeito e,
de modo geral, as infrações éticas cometidas pelos professores e as
presenciadas pelos estudantes no campo de prática são discutidas.
Ao que se sugere a necessidade da ampliação de uma discussão
entre falar e agir eticamente.
O espaço físico foi avaliado apenas na fase qualitativa,
mostrando como aspecto favorável a área do jardim que facilita a
integração das pessoas e, como desfavorável, salas com ventilação,
iluminação e tamanho inadequados. Relembramos que durante a
pesquisa a EE passava por uma reforma importante.
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A escala psicométrica baseada na análise qualitativa e
construída para avaliação do AE foi validada quanto ao conteúdo, à
semântica e à confiabilidade.

Apesar disso, ressaltamos

a

necessidade de ampliar o emprego da escala a uma população
maior, visto que o número de respondentes nesse estudo é inferior
ao recomendado para a verificação do Alpha de Cronbach, podendo
ser apontada, assim, mais uma limitação.
Ainda como limitações referentes à construção da escala,
apontamos

que

o intervalo

“nem concordo, nem discordo”

apresentou, em alguns itens, uma frequência expressiva, o que
implica reavaliar a constituição dos itens pela pertinência conforme o
ano em curso. Ademais, alguns elementos de avaliação do AE
foram, intencionalmente, excluídos da escala, tais como a estrutura
física e a estratégia do portfólio, por serem objetos de outras
investigações.
Por último, percebemos a necessidade de ampliar a
caracterização dos estudantes, acrescentando variáveis que podem
influenciar na compreensão do item e no nível de exigência do
graduando, como exemplos, se cursa Licenciatura, se fez ou faz
iniciação científica, se participa de ligas ou se trabalha.
A avaliação quantitativa foi direcionada aos estudantes,
contudo, a avaliação realizada pelos docentes na fase qualitativa
indica, embora não seja o convencional, a importância da opinião do
professor, também porque, é essencial ouvir os dois principais
atores envolvidos no processo ensino-aprendizagem.
O instrumento ora construído e os resultados da avaliação
serão encaminhados

à Comissão de Graduação, Comissão

Coordenadora dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura e à
Comissão de Avaliação do PPP, para apreciação. Sugerimos que o
instrumento seja aplicado ao final de cada Ciclo, correspondendo a
três avaliações por turma ao longo da graduação, o que possibilita
um estudo longitudinal.
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Analisando os resultados e as limitações desse estudo,
que pode ser assumido como um diagnóstico situacional e,
acreditando no momento fértil vivido pela Escola para proposição de
ações administrativas e pedagógicas, sugerimos:
 Ampliar

o

âmbito

da

pesquisa

para outras

instituições de ensino, para conhecer a diversidade
e aumentar a população, a fim de proceder
novamente ao teste de confiabilidade e à análise
fatorial;
 Rever itens de avaliação do espaço físico e
aqueles que apresentaram alta proporção de
indecisos;
 Desenvolver

projeto

de

pesquisa

objetivando

conhecer as necessidades de capacitação de
professores e estudantes;
 Realizar a adaptação da escala para ser aplicada
aos professores;
 Elaborar plano para manutenção dos pontos
favoráveis e aprimoramento dos aspectos de
vulnerabilidade;
 Realizar pesquisa de crenças dos docentes e
estudantes na metodologia de ensino ativa.
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido I

Convidamos você a participar da pesquisa “Construção e validação de um
instrumento para avaliação do ambiente educacional”, que tem como objetivos:
conhecer o significado de ambiente educacional para estudantes e professores de
graduação em enfermagem; conhecer o significado de ambiente educacional para
estudantes e professores do Curso de Graduação em Enfermagem da Escola de
Enfermagem da Universidade de São Paulo; construir e validar um instrumento
para avaliação do ambiente educacional desta Escola e avaliar, na perspectiva do
estudante, o ambiente educacional da Escola.
Sua participação é voluntária e consiste em responder a uma entrevista com
duas perguntas sobre o tema. A entrevista será gravada em áudio.
O presente estudo não trará nenhum risco a sua integridade física ou moral e
não haverá nenhum prejuízo caso não queira participar.
As informações aqui prestadas são confidenciais e os dados serão tratados de
forma sigilosa e anônima. Os resultados da pesquisa serão divulgados nesta
Instituição e em eventos e periódicos científicos.
O benefício da pesquisa consiste em identificar os pontos que facilitam ou
dificultam a aprendizagem dos graduandos de enfermagem, com a finalidade de
promover ações para melhoria da qualidade do ensino.
Você receberá uma cópia assinada e datada deste termo, e poderá ter acesso
às informações, esclarecer dúvidas ou retirar-se da pesquisa, a qualquer
momento, sem nenhum ônus a sua pessoa. A outra cópia ficará em posse da
pesquisadora.
Eu, __________________________________, após ter sido suficientemente
informado, aceito espontaneamente participar deste estudo.

Local, ___________________________________
______________________________
Assinatura do participante do estudo

___/___/___

_____________________________
Jussara Tolardo Messas
Pesquisadora responsável
Telefone 99627 3054

Comitê de Ética em Pesquisa
Escola de Enfermagem da USP
Telefone (11) 3061 7548
Email edipesq@usp.br
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APÊNDICE C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido II

Convidamos você a participar da pesquisa “Construção e validação de um
instrumento para avaliação do ambiente educacional”, que tem como objetivos:
conhecer o significado de ambiente educacional para estudantes e professores de
graduação em enfermagem; construir e validar um instrumento para avaliação do
ambiente educacional e; avaliar, na perspectiva do estudante, o ambiente
educacional do Curso de Graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem
da Universidade de São Paulo.
Sua participação é voluntária e consiste em responder a um questionário com
seus dados e sua opinião acerca do ambiente educacional desta Escola.
O presente estudo não trará nenhum risco a sua integridade física ou moral e
não haverá nenhum prejuízo caso não queira participar.
As informações aqui prestadas são confidenciais e os dados serão tratados de
forma sigilosa e anônima. Os resultados da pesquisa serão divulgados nesta
Instituição e em eventos e periódicos científicos.
O benefício da pesquisa consiste em identificar os pontos que facilitam ou
dificultam a aprendizagem dos graduandos de enfermagem, com a finalidade de
promover ações para melhoria da qualidade do ensino.
Você receberá uma cópia assinada e datada deste termo, e poderá ter acesso
às informações, esclarecer dúvidas ou retirar-se da pesquisa, a qualquer
momento, sem nenhum ônus a sua pessoa. A outra cópia ficará em posse da
pesquisadora.
Eu,

_________________________________________,

após

ter

sido

suficientemente informado, aceito espontaneamente participar deste estudo.
Local, ___________________________________
______________________________
Assinatura do participante do estudo

___/___/___

_____________________________
Jussara Tolardo Messas

Pesquisadora responsável
Telefone 99627 3054
Comitê de Ética em Pesquisa
Escola de Enfermagem da USP
Telefone (11) 3061 7548
Email edipesq@usp.br
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APÊNDICE D - Instrumento para validação semântica e de
conteúdo

São Paulo, 22 de novembro de 2012.

Prezado (a) Senhor (a)
Reconhecendo sua expertise no tema ou no método da pesquisa “Análise do
ambiente educacional: construção e validação de um instrumento de avaliação
para graduação em enfermagem”, solicito sua colaboração para validação
semântica e do conteúdo teórico, e apreciação da Escala psicométrica.
Sua participação consiste em avaliar o instrumento a ser empregado neste
estudo e sugerir o que considerar necessário, o que resultará em maior
fidedignidade para coleta e análise dos dados.
Os principais objetivos deste estudo são: Construir e validar um instrumento
para avaliação do ambiente educacional e avaliar, na perspectiva do estudante, o
ambiente educacional do Curso de Graduação em Enfermagem da Escola de
Enfermagem da Universidade de São Paulo.
O instrumento foi elaborado com base em referencial teórico e discursos de
docentes e estudantes da EEUSP, no que se refere ao curso como um todo e não
a disciplinas específicas.
Contando com sua colaboração, solicito que seja verificada a possibilidade
de devolução de seu parecer até 30/11/2012, a fim de que possamos proceder às
alterações necessárias para coleta de dados.
Agradeço

sua

atenção

e

coloco-me

à disposição

esclarecimentos.
Atenciosamente,
_______________________________________
Jussara Tolardo Messas
Mestranda - Programa de Pós-Graduação
em Gerenciamento em Enfermagem EEUSP
Email: jussaramessas@usp.br; tel: (11)
996273054
Orientação: Profª. Drª. Vera Lucia Mira

para

quaisquer
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Instrumento para validação semântica e de conteúdo

A primeira etapa de avaliação destina-se a verificar a clareza e a relevância do conteúdo,
considerando: Clara se a afirmação for objetiva, inteligível e com expressões
inequívocas; Relevante se for significativa para avaliar o ambiente educacional de
enfermagem.
Se clara e relevante, optar por manter.
Se clara, mas não relevante, optar por excluir.
Se relevante e não clara, optar por alterar, nesse caso, por favor, dê sua sugestão.
O instrumento será respondido pelos estudantes das quatro turmas do ano de 2012 da
EEUSP, utilizando-se escala intervalar composta de: Discordo totalmente; Discordo;
Nem Discordo e Nem Concordo; Concordo e Concordo totalmente, a ser avaliada na
segunda etapa deste instrumento.

Itens de avaliação do ambiente educacional
1.

O professor esteve presente sempre que precisei.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
2.

Nem sempre fui bem acolhido pela equipe de enfermagem dos campos de
prática.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
3.

Não houve interação com equipe de enfermagem durante o ensino no campo
de prática.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
4.

Mantenho boa interação com os professores e especialistas.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
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Presenciei a ocorrência de situações que desrespeitavam aspectos éticos da
prática profissional.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
6.

Consegui discutir os aspectos éticos e legais relacionados à prática
profissional.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
7.

A dinâmica de trabalho no campo de prática não permitia que os enfermeiros
me acompanhassem durante as atividades de aprendizagem.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
8.

Fui estimulado a participar da dinâmica de trabalho no campo de prática.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
9.

O campo proporcionou condições para a realização das atividades previstas
no ensino prático.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
10. Não tem sido possível realizar todas as atividades previstas pela disciplina no
campo de prática.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
11. Às vezes, preciso realizar atividades para as quais não me sinto preparado.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
12. Sinto-me seguro com a supervisão dos professores.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
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Sinto-me seguro com a supervisão dos enfermeiros.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
14. Sinto-me seguro com a supervisão dos especialistas.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
15. Os profissionais do campo de prática não se sentem responsáveis pela
formação do estudante.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
16.

Não sinto envolvimento dos professores de outros cursos que ministram as
disciplinas básicas
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
17.

Os professores demonstram interesse na aprendizagem dos estudantes.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
18.

Os professores se irritam facilmente com o comportamento dos estudantes.

manter
excluir
alterar
_________________________________________________________________

________________________________________________________
19. Os professores estimulam a competitividade entre os estudantes.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
20. Tenho clareza dos objetivos propostos para minha aprendizagem.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
21. Os professores não escutam os estudantes.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
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22. Os estudantes não escutam os professores.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
23. Professores e estudantes se respeitam.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
24. Os professores me ajudam a encontrar oportunidades de aprendizagem.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
25. Tenho bom contato com colegas de outras turmas.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
26. As informações dadas pelos funcionários da Escola são confusas.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
27. Não consigo fazer amigos na Escola.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
28. A tutoria oferece o apoio que os estudantes necessitam.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
29.

As pessoas da Escola são solidárias.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
30.

Percebo discriminação nesta Escola.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
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31. As reflexões promovidas no curso tem sido importantes para minha formação.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
32. O tempo dedicado às discussões entre estudantes e professores foi
insuficiente.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
33. Não existem oportunidades de recuperação.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
34. As aulas têm um ambiente agradável.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
35. Fico à vontade para dar minhas opiniões durante as aulas teóricas e práticas.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
36. A avaliação do desempenho do estudante não ocorre continuamente.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
37. As avaliações realizadas têm me ajudado a refletir sobre minhas dificuldades
e potencialidades.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
38. Não são feitas avaliações consistentes dos programas de aprendizagem.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
39. A opinião dos estudantes é considerada para melhorar o processo de ensino.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
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40. O ambiente de ensino é estimulante.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
41. Às vezes, não compreendo porque estão ensinando certos assuntos ou
técnicas.
manter
excluir
alterar
_________________________________________________________________

_______________________________________________
42. O conteúdo dos programas de aprendizagem tem sido apreendido por
memorização.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
43.

O conhecimento adquirido nos semestres anteriores tem facilitado meu
desenvolvimento no semestre em curso.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
44. Iniciativa e tomada de decisões não são estimuladas pelos professores.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
45. O moodle tem sido bem utilizado nas disciplinas.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
46. O fato das aulas de uma mesma disciplina serem ministradas por vários
professores dificulta a interação com eles.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
47. Muitas aulas são ministradas, exclusivamente, com apresentação de slides.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
48. A utilização de estratégias didáticas interativas são raras.
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manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
49. Percebo ações não éticas de alguns professores.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
50. O tempo de intervalo durante as aulas teóricas é muito curto.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
51. O curso tem proporcionado uma construção gradativa da minha identidade
profissional.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
52. Ainda não sei qual é o papel do enfermeiro.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
53.

Este curso está atendendo às minhas expectativas.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
54. Gostaria que a Escola promovesse mais atividades culturais.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
55. Tenho participado de atividades extracurriculares.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
56. Não tenho disposição para o lazer, devido ao cansaço.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
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57. O intervalo do almoço sempre é usado para atividades da Escola.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
58. Os professores, raramente, motivam os estudantes a participarem da Atlética
ou do Centro Acadêmico.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
59. Gosto de estudar na Escola.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
60. Os laboratórios têm atendido minhas necessidades.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
61. As salas de aula não são apropriadas para o ensino teórico.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
62. O número de salas de aulas e cadeiras é insuficiente nesta Escola.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
63. Esta Escola é acolhedora.
manter

excluir

alterar

________________________________________________________
________________________________________________________
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Conclusão
O conjunto de afirmações é representativo frente ao universo teórico relativo ao
ambiente educacional? sim

não

Comentários e Sugestões:

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Há necessidade de incluir algum outro elemento? sim

não

Quais?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
A segunda etapa de avaliação destina-se a verificar se a escala proposta é
suficiente e sutil para expressão do estudante.

1

2

Discordo
totalmente

Discordo

3

Nem concordo
Nem discordo

4

5

Concordo

Concordo
totalmente

A quantidade de intervalos está apropriada?
sim

não

: Excessiva

ou Insuficiente

A descrição dos graus está adequada? sim

não

Sugestões:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Muito obrigada!
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APÊNDICE E – Instrumento para Validação
Parte 1 - Caracterização dos estudantes
Idade: |__|__|
Sexo: |__| Masculino |__| Feminino
Semestre que está cursando: |__| 2º
|__| 4º
|__| 6º
|__| 8º

Ano de ingresso na EEUSP: |__|__|__|__|

1

Os professores estiveram presentes, sempre que precisei.

2

Nem sempre fui bem acolhido pela equipe de enfermagem nos campos de prática.

3

Mantenho boa interação com especialistas.

4

Tenho presenciado a ocorrência de situações que desrespeitam aspectos éticos da prática profissional.

5

Tenho sido estimulado a participar da dinâmica de trabalho nos campos de prática.

6

Sinto-me seguro com a supervisão dos professores.

7

Tenho clareza dos objetivos propostos para minha formação profissional.

8

Os professores não escutam os estudantes.

9

Os campos têm proporcionado condições para a realização das atividades previstas.

10

Tenho bom contato com colegas de outras turmas.

11

As aulas ocorrem em um ambiente agradável.

Concordo
Totalmente

Concordo

Nem concordo
Nem discordo

Discordo

Itens de avaliação de ambiente educacional

Discordo
Totalmente

Nr. do Item

Parte 2 - Escala sobre ambiente educacional

12

Os professores se irritam com o comportamento dos estudantes.

13

A avaliação de desempenho do estudante não ocorre continuamente.

14

Às vezes, não compreendo porque estão ensinando certos assuntos ou técnicas.

15

Muitas aulas são ministradas, exclusivamente, com apresentação de slides.

16

A tutoria oferece o apoio que os estudantes necessitam.

17

Ainda não sei qual é o papel do enfermeiro.

18

Os professores não motivam os estudantes a participarem da Atlética ou Centro Acadêmico.

19

Gostaria de ter mais acesso aos Laboratórios da Escola.

20

O conteúdo das disciplinas tem sido apreendido por memorização.

21

Iniciativa e tomada de decisões não são estimuladas pelos professores.

22

Sinto-me seguro com a supervisão dos enfermeiros.

23

Percebo ações não éticas de alguns professores.

24

Gostaria que a Escola promovesse mais atividades culturais.

25

O curso tem proporcionado uma construção gradativa da minha identidade profissional.

26

Às vezes, preciso realizar atividades para as quais não me sinto preparado.

27

Os professores estimulam a competitividade entre os estudantes.

28

As informações dadas pelos funcionários da Escola são confusas.

Concordo
Totalmente

Concordo

Nem concordo
Nem discordo

Itens de avaliação de ambiente educacional

Discordo
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Discordo
Totalmente

Nr. do Item
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29

A opinião dos estudantes é considerada para melhorar o processo de ensino.

30

As avaliações realizadas têm me ajudado a refletir sobre minhas potencialidades e dificuldades.

31

Professores e estudantes se respeitam.

32

O conhecimento adquirido nos semestres anteriores tem facilitado meu desenvolvimento no semestre em curso.

33

Tenho participado de atividades extracurriculares.

34

O tempo dedicado às discussões entre estudantes e professores tem sido insuficiente.

35

Não consigo fazer amigos nesta Escola.

36

As reflexões promovidas no curso têm sido importantes para minha formação.

37

Este curso está atendendo às minhas expectativas.

38

Fico à vontade para dar minhas opiniões durante as aulas teóricas e práticas.

39

Mantenho boa interação com os professores.

40

Tenho conseguido discutir os aspectos éticos e legais relacionados à prática profissional.

41

As pessoas desta Escola são solidárias.

42

O ambiente de ensino é estimulante.

Concordo
Totalmente

Concordo

Nem concordo
Nem discordo

Itens de avaliação de ambiente educacional

Discordo
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Discordo
Totalmente

Nr. do Item
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A maioria das aulas é expositiva.

44

Os estudantes não escutam os professores.

45

Não tenho disposição para o lazer devido ao cansaço.

46

Esta escola é acolhedora.

47

Os professores me ajudam a encontrar oportunidades de aprendizagem.

Concordo
Totalmente

Concordo

Nem concordo
Nem discordo

Discordo

Itens de avaliação de ambiente educacional

Discordo
Totalmente
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Apêndice F - Tabela 1 - Coeficientes Alpha de Cronbach para os
itens do instrumento, São Paulo - 2012
Item

Correlação
Item-Total

I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10
I11
I12
I13
I14
I15
I16
I17
I18
I19
I20
I21
I22
I23
I24
I25
I26
I27
I28
I29
I30
I31
I32
I33
I34
I35
I36
I37
I38
I39
I40
I41
I42
I43
I44
I45
I46
I47

0,450
0,243
0,131
0,353
0,386
0,504
0,433
0,540
0,464
0,240
0,406
0,432
0,328
0,444
0,271
0,453
0,445
0,280
0,275
0,301
0,369
0,359
0,478
-0,017
0,459
0,346
0,449
0,353
0,512
0,425
0,526
0,414
0,112
0,131
0,267
0,436
0,525
0,458
0,369
0,410
0,492
0,601
-0,139
0,196
0,332
0,491
0,542

Alpha de Cronbach
se o item deletado
0,887
0,891
0,891
0,889
0,888
0,886
0,888
0,886
0,887
0,890
0,888
0,887
0,889
0,887
0,890
0,887
0,887
0,890
0,890
0,889
0,888
0,889
0,887
0,893
0,888
0,889
0,887
0,889
0,886
0,888
0,887
0,888
0,893
0,892
0,890
0,888
0,886
0,887
0,889
0,888
0,887
0,885
0,894
0,891
0,889
0,887
0,887

Diferença percentual em relação ao
Alpha considerando todos os itens
-0,42%
-0,02%
0,04%
-0,25%
-0,31%
-0,51%
-0,38%
-0,58%
-0,44%
-0,07%
-0,35%
-0,40%
-0,22%
-0,43%
-0,14%
-0,43%
-0,40%
-0,16%
-0,16%
-0,19%
-0,30%
-0,28%
-0,50%
0,24%
-0,37%
-0,26%
-0,44%
-0,26%
-0,55%
-0,39%
-0,48%
-0,33%
0,19%
0,09%
-0,15%
-0,36%
-0,54%
-0,45%
-0,28%
-0,36%
-0,46%
-0,67%
0,38%
-0,03%
-0,20%
-0,47%
-0,50%
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ANEXO 1 - Clinical Learning Environment Scale (CLE) (Chuan e Barnett, 2012)
Principal component analysis factor loadings (n = 203).
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ANEXO 2 - Dundee Ready Educational Environment Measure
(DREEM) (Said, Rogayah e Hafizah, 2009)
Single item mean scores for learning environment of the IIUM nursing
students in each year, and overall scores
Year
One
(n=48)

Year
Two
(n=24)

Year
Three
(n=21)

Year Four
(n=12)

Overall
(n=105)

1. I am encouraged to participate
in class

2.94

2.92

2.90

3.08

2.94

7. The teaching is often
stimulating

3.05

2.25

2.48

2.42

2.69

*

13. The teaching is studentcentred

2.29

1.71

1.57

1.67

1.94

*

16. The teacher is sufficiently
concerned about developing my
competence

2.85

2.08

1.86

1.92

2.37*

20. The teaching well-focused

2.60

2.08

1.90

1.92

2.27

*

22. The teacher is sufficiently
concerned about developing my
confidence

2.81

2.08

1.71

1.92

2.32

*

24. The teaching is put to good
use

2.98

2.37

2.19

2.25

2.60

*

25. The teaching is overemphasised, compared with
factual learning

1.92

1.83

2.14

1.83

1.93

38. I am clear about the learning
objectives of the course

2.65

2.63

2.43

2.42

2.57

44. The teaching strategies
encourage me to be an active
learner

2.69

2.04

2.14

2.08

2.36*

47. Long-term learning is
emphasised over short-term
learning

2.58

2.83

2.71

2.17

2.62

48. The teaching is too teachercentred

2.08

1.96

1.76

1.50

2.00

2. The teachers are
knowledgeable

3.77

2.50

2.86

2.75

3.18

*

6. The teachers are patient with
patients

3.11

2.37

2.67

2.33

2.77

*

8. The teachers ridicule the
students

3.19

2.29

2.33

2.17

2.70

*

9. The teachers are authoritarian

1.50

1.79

1.57

1.50

1.58

18. The teachers have good
communication skills with patients

3.04

2.17

2.81

2.25

2.70

*

2.92

1.79

1.57

2.17

2.30

*

Item
Students’ perception of
learning (SPoL)

Students’ perception of
teaching (SPoT)

29. The teachers are good at
providing feedback to students
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Year
One
(n=48)

Year
Two
(n=24)

Year
Three
(n=21)

Year Four
(n=12)

Overall
(n=105)

32. The teachers provide
constructive criticism here

2.63

2.21

2.24

2.50

2.44

37. The teachers are
approachable

2.96

2.46

2.48

2.50

2.70

*

39. The teachers get angry in
class

3.08

1.92

1.76

2.08

2.44

*

40. The teachers are wellprepared for their classes

3.06

2.13

2.38

2.67

2.67

*

50. The students irritate the
teachers

2.71

2.75

2.67

2.25

2.66

5. Learning strategies which
worked for me before continue to
work for me now

2.21

1.83

2.14

2.50

2.14

10. I am confident about passing
this year

2.94

2.75

3.10

2.58

2.89

21. I feel I am being well-prepared
for my profession

2.56

1.87

1.52

1.58

2.09

*

26. Last year’s work has been a
good preparation for this year’s
work

2.29

2.25

1.52

1.92

2.09

*

31. I have learned a lot about
empathy in my profession

3.12

3.17

3.33

2.50

3.10

*

41. My problem-solving skills are
being well-developed here

2.60

2.29

2.19

2.17

2.40

45. Much of what I have to learn
seems relevant to a career in
nursing

3.21

2.88

2.86

2.83

3.02

27. I am able to memorise all I
need

1.90

1.62

1.48

1.42

1.70

12. This kulliyyah is scheduled
well

2.46

1.13

0.48

0.75

1.56

*

17. Cheating is a problem in the
kulliyyah

2.19

3.04

1.90

2.58

2.37

*

23. The atmosphere is relaxed
during lectures

2.77

2.13

2.24

1.92

2.42*

30. There are opportunities for me
to develop interpersonal skills

3.23

2.96

2.67

2.50

2.97

33. I feel comfortable in class,
socially

2.94

2.79

2.67

2.17

2.76*

34. The atmosphere is relaxed
during teaching sessions and
tutorials

2.83

2.29

2.38

1.92

2.51

35. I find the experiences
disappointing

2.58

2.13

2.14

2.00

2.32

2.10

1.96

1.81

2.00

2.00

Item

Student academic selfperception (SSAP)

Students’ perception of
atmosphere (SPoA)

36. I am able to concentrate well

*

*
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Year
One
(n=48)

Year
Two
(n=24)

Year
Three
(n=21)

Year Four
(n=12)

Overall
(n=105)

42. The enjoyment outweighs the
stress of studying nursing

2.46

2.17

2.57

1.50

2.30

*

43. The atmosphere motivates me
as a learner

2.81

2.38

2.29

2.00

2.51

*

49. I feel confident to ask the
questions I want

2.12

2.38

2.10

2.33

2.20

11. The atmosphere is relaxed
during the ward teaching

2.44

1.08

1.52

1.50

1.84

4. I am too tired to enjoy this
course

2.60

2.17

2.29

1.33

2.30

14. I am rarely bored of this
course

1.40

1.79

1.86

1.67

1.61

15. I have good peers in this
kulliyyah

3.37

3.08

2.90

2.67

3.13

19. My spiritual and social life are
good

2.94

2.75

2.48

2.58

2.76

28. I seldom feel lonely and
friendless

1.85

1.88

2.19

2.50

2.00

46. My accommodations are
pleasant

2.50

2.58

2.76

2.50

2.57

3. There is a good support system
for students who become
stressed

2.19

1.71

1.52

1.58

1.88

132.06

112.20

110.05

105.83

120.12

Item

*

Student social self-perception
(SSSP)

OVERALL
Note:
*
P < 0.05
Negative items are in italics

*

*

*
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ANEXO 3 - Clinical Post-Conference Learning Environment
Survey (CPCLES) (Letizia e Jennrich, 1998)
CLINICAL POST-CONFERENCE LEARNING ENVIRONMENT SURVEY
The following statements ask you to think about your perceptions of post-conferences during
this clinical course.
*** There are no right or wrong responses to this survey ***
For each statement, first think about how post-conferences actually are during this clinical
course. Using the scale given in the box above the "ACTUAL" column (on the left side of the
page), answer by circling the one number that best describes how post-conferences actually
are during this course.
Consider each statement again, and indicate how important you find it to be for this clinical
course. Using the scale given in the box above the "IMPORTANCE" column (on the right
side of the page), answer by circling the one number that best describes how important you
think each statement is for post-conferences during this course.
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ANEXO 4 - Clinical Evaluation Form (CEF) (Porter, Al-Motlaq e Hutchinson 2011)

Frequency distribution of the Clinical Evaluation Form scores (N=178).

a

Domains scores were calculated by taking the sum of item scores.
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ANEXO 5 - Clinical Learning Environment Inventory (CLEI) (Aljara, 2011)
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ANEXO 6 - Clinical Learning Environment and Supervision
(CLES) (Bergjan, 2012)
Clinical learning environment, supervision and nurse teacher (CLES+T
scale) factor loadings (n=167).
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