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resumo 
 

 

O processo de formação em enfermagem pretende aprofundar a capacidade de 
intervir de modo competente, em situações diversas, tendo esta um conjunto 
coerente de carácter cognitivo e afectivo, explicativo e normativo, de 
conhecimentos, capacidades, teorias, crenças e atitudes. A formação em 
enfermagem transcende largamente a perspectiva tecnológica de aquisição de 
conhecimentos e técnicas a utilizar em qualquer situação. Assim, pressupõe-se 
que esta deva implicar sempre um processo de apreciação crítica e reflexiva do 
exercício da profissão, mobilizadora de valores e questionadora das 
representações do próprio e dos outros sobre o que é verdadeiramente ser 
enfermeiro. Este processo de construção de aprendizagens significativas só é 
atingido através da formação em contexto clínico, onde a supervisão emerge 
como um suporte essencial na interligação entre o conhecimento teórico e o 
conhecimento prático. 
Esta lógica, associada ao facto de, nos últimos anos, se verificar na população 
portuguesa uma mudança demográfica, bem como, o incremento de um grupo de 
transtornos mentais e comportamentais, fez-nos pretender identificar quais as 
estratégias supervisivas que facilitam a construção de aprendizagens significativas
na área da enfermagem em Saúde Mental. A presente investigação assume a 
forma de estudo de caso em que participaram 27 alunos do Curso de Pós-
Licenciatura de Especialização em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria de 
uma escola superior de enfermagem do norte do país. Como instrumento de 
recolha de dados foi utilizada uma versão do questionário “Clinical Learning 
Assessment Invenctory – Mentor (CLASI-M)” de Abreu e Calvário (2005). 
Os resultados apontaram que a utilização do Modelo Integrativo de supervisão 
promove, efectivamente, a construção de aprendizagens significativas. A 
estratégia de aproximar e acolher os profissionais do âmbito profissional, nos 
sistemas de ensino, fez atenuar a dicotomia teoria/prática. Ao ser-lhes atribuído 
espaços de formação em que puderam, não só leccionar conteúdos teóricos, mas 
também, fazer alusão às suas experiências concretas, sólidas no mundo real do 
trabalho de enfermagem, proporcionou espaços de auto e hetero reflexão por 
parte dos alunos contribuindo, assim, para o seu desenvolvimento pessoal e 
profissional com base em aprendizagens significativas. Desta forma, os tutores 
constituíram a ponte entre a teoria e a prática, através de acções promovidas no 
decorrer do ensino teórico que fomentaram a emergência de questões-problema e 
que lhes facilitou o sucesso do processo de tutoria, dos mesmos alunos, em 
ensino clínico. 
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abstract 

 

 
 
 
 
The educational process in nursing aims to strengthen one’s ability to act 
competently in different situations, and to develop a coherent conjunction of 
skills, theories, beliefs and attitudes, at cognitive, emotional, explanatory 
and normative levels.  It goes far beyond the technological perspective of 
acquiring knowledge and techniques for use in any situation. Thus, it is 
presumed that any educational process should always require a critical and 
introspective approach to the exercise of the profession, probing values and 
questioning assumptions, both personal and of others, on what it truly 
means to be a nurse. This process of constructing meaningful learning is 
only achieved through training in a clinical environment, where supervision 
emerges as an essential support in linking theoretical and practical 
knowledge.  
This perspective, added with the fact that in recent years a demographical 
shift has emerged in the Portuguese population, as well as the growth of 
mental and behavioral disorders, made us want to identify which strategies 
facilitate the construction of meaningful learning in the field of  Mental Health
Nursing. This research, a case study, involves 27 students of Postgraduate 
Specialization in Mental Health and Psychiatry Nursing from a college of 
nursing in northern Portugal. To gather data, an adapted version of the 
questionnaire “Clinical Learning Assessment Inventory-Mentor (CLASI-M)“ 
from Abreu and Calvário (2005) was used. 
The results indicated that the use of the Integrated Model of supervision in 
fact promotes the construction of meaningful learning. The strategy to 
approach and welcome the professional work environment in education 
mitigated divergence between theory and practice. Having facilities wherein 
they could, in addition to acquiring theoretical knowledge, refer to concrete 
practical experiences, was demonstrated effective as a basis for student 
self- and group reflection, to the end of furthering the students’ personal and 
professional development on the basis of meaningful learning. Thus, tutors 
were the bridge between theory and practice through measures undertaken 
in the course of theoretical instruction. They can offer to the students 
special representations of the practical world that can facilitate both the 
decision process and a positive identity. 
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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

A enfermagem, à semelhança de outras disciplinas na área da saúde, é confrontada com 

sucessivos e novos desafios que solicitam uma transformação constante: modelos de 

empregabilidade, dinâmicas e relações de poder, questões de ordem ética e exigências em 

matéria de qualidade. Para a Ordem dos Enfermeiros Portugueses, a enfermagem é a 

“profissão que, na área da saúde, tem como objectivo prestar cuidados de enfermagem ao 

ser humano, são ou doente, ao longo do ciclo vital, e aos grupos sociais em que ele está 

integrado, de forma que mantenham, melhorem e recuperem a saúde, ajudando-os a 

atingir a sua máxima capacidade funcional tão rapidamente quanto possível” (Ponto 1 do 

Art.º 4º do Decreto-Lei n.º161/96 de 4 de Setembro, com nova redacção dada pelo 

Decreto-Lei n.º104/98 de 21 de Abril). 

A profissão de enfermagem remete para um conjunto de actividades específicas e para um 

corpo de conhecimentos e padrões de linguagem próprios. O desenvolvimento do saber na 

área da saúde, em geral, e da enfermagem, em particular, tem proporcionado a melhoria da 

qualidade de cuidados e ganhos em saúde. A sociedade exige aos enfermeiros que sejam 

capazes de desenvolver e mobilizar competências cada vez mais complexas, mas que não 

deixem de reflectir o respeito pelos valores que desde sempre caracterizaram a profissão. 

A formação em enfermagem sofreu evoluções significativas a diversos níveis: princípios 

orientadores da formação, conteúdos, contextos educacionais e métodos de ensino-

aprendizagem. Hoje em dia, a formação de enfermeiros é por princípio congruente com 

uma ideologia profissional (qualquer que ela seja) e proporciona aos estudantes a 

oportunidade de adquirir e aprofundar conhecimentos e competências requeridas para uma 

prática de qualidade e excelência no cuidar.  

Há hoje um interesse crescente no aprofundamento do conhecimento sobre a forma como 

se aprende em enfermagem. Não está totalmente clara a forma como se processa a 

transferência do conhecimento da lógica didáctica para a lógica produtiva e quais os 

contributos dos processos de tutoria nessa transposição. É precisamente neste campo que 

recai o interesse desta pesquisa, inserida no Curso de Mestrado em Supervisão 

(Universidade de Aveiro), constituindo-se como problemática de partida a seguinte 
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questão: que estratégias supervisivas facilitam a construção de aprendizagens 

significativas na área da Enfermagem em Saúde Mental? 

A formação em enfermagem tem como finalidade proporcionar espaços e tempos para o 

desenvolvimento de valores, conhecimentos, atitudes e habilidades, fundamentais para um 

exercício profissional de qualidade. Nesta acepção, a competência abrange não só a 

apropriação significativa de conhecimentos científicos, mas também, “a realização de 

acções na prática, com utilização adequada das tecnologias quer de manutenção da saúde 

quer de reparação dos problemas dos cidadãos, e estas envolvidas numa forte componente 

relacional de valorização da pessoa como centro de todos os cuidados” (Queirós et al. 

2000, p.7). Por outras palavras, torna-se imperioso formar profissionais pró-activos 

dotados de competências que facilitem a inovação, privilegiem o pensamento e a análise 

crítica, de forma a adaptarem-se às diversas dificuldades e desafios que irão surgir ao 

longo da sua carreira profissional. Tal como refere Alarcão (2001b, p.53), um enfermeiro é 

um profissional do humano; “sendo a vida humana cheia de facetas imprevisíveis, ser 

profissional do humano é ser capaz de lidar com o imprevisível, sempre susceptível de 

emergir no seio das regularidades do dia-a-dia profissional”. 

Nesta óptica, uma formação de qualidade em enfermagem só se concretiza quando, aos 

alunos, são facultadas aprendizagens em dois espaços distintos: a escola e as organizações 

de saúde (Carvalhal, 2003). O ensino clínico de enfermagem é, por excelência, a melhor 

forma de estreitar a distância entre a designada enfermagem teórica e a enfermagem real, 

pois é neste campo que estas duas dimensões se encontram. Ou seja, é no ensino clínico 

que o aluno começa a compreender o porquê de determinados conhecimentos teóricos pela 

experiência que vai adquirindo e vivenciando e que se aperceberá da distância que existe 

entre o mundo da lógica didáctica e da lógica produtiva. 

Silva e Silva (2007) apontam a formação em contexto clínico como um espaço que permite 

aos alunos desenvolver a dimensão de socialização a par da aquisição de outras 

competências no âmbito de trabalho, tais como: trabalho em equipa, a organização 

individual do trabalho, as relações interpessoais, a partilha de responsabilidades, aprender a 

aprender com as novas situações, a comunicação e a decisão individual ou em grupo 

perante situações novas. Os mesmos autores referem ainda que só com a interacção e a 
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socialização em contexto de trabalho, os processos formativos desenvolvem capacidades 

reais de resolução de problemas e de pensamento criativo. 

O ensino clínico em enfermagem é um segmento formal de formação no qual o aluno lida 

sob supervisão com respostas humanas, em situações de saúde e doença, envolvendo-se 

como um todo no sentido de transformar experiências a partir de uma interacção 

sequencial de aprendizagens significativas, tendo em vista graus progressivos de 

autonomia. O estudante aprende em contexto real, lida com a pressão da responsabilidade, 

aprende a gerir emoções, constrói a sua identidade, aprofunda o pensamento ético e 

aprende a utilizar tecnologias sem menosprezar a vertente humana da assistência (Abreu, 

2007). 

Resultante de todo o conjunto de transformações e mudanças que assaltaram a profissão de 

enfermagem durante um extenso período de tempo, também, nos últimos anos, se assistiu a 

uma alteração dos modelos de formação em contexto clínico. O modelo baseado no 

racionalismo técnico foi cedendo espaço a uma epistemologia da prática, a racionalidade 

crítica. De igual modo, o ensino deixa de estar centrado no professor como detentor de 

todo o conhecimento, para se centrar no aluno e nas suas necessidades educativas, 

implicando-o no seu processo formativo. 

Neste novo paradigma, a formação já não pode ser vista como um acto isolado na vida dos 

estudantes. O local onde as aprendizagens são vivenciadas intervém também na aquisição 

de padrões de excelência; significa isto que, não é exclusivamente a escola que produz 

competências mas, também, o contexto da prática clínica. Esta articulação desenvolve-se 

numa formação que se pretende em parceria. 

Esta mudança do modelo de supervisão em ensino clínico de enfermagem levou, no 

entanto, à criação de um novo espaço normativo, a uma nova forma ética das relações entre 

o mundo do trabalho e da formação, valorizando-se a reciprocidade, as relações de 

confiança, de respeito, de transparência, assim como, a responsabilidade mútua dos 

parceiros envolvidos. Na prática, transita-se para uma estratégia na qual a instituição de 

saúde e a de formação são parceiras e não propriamente um repositório de estudantes. O 

Modelo Integrativo, que remete para esta dinâmica de parceria, pressupõe a existência de 

uma dialéctica entre o ensino clínico e o teórico. As acções promovidas no decorrer do 
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ensino teórico devem fomentar a emergência de questões problema que são dimensionadas 

na presença de profissionais do exercício de enfermagem constituindo, desta forma, a 

ponte entre a denominada “enfermagem teórica” e a “enfermagem real”.  

É neste domínio da prática que emerge a supervisão, como estratégia essencial na 

promoção de uma formação de qualidade, em que se dá lugar ao desenvolvimento de 

aprendizagens significativas em ensino clínico e, consequentemente, à constituição de 

profissionais idóneos no exercício da sua função.  

Franco (2000, p.32) considera que a supervisão se norteia por um “processo em que uma 

pessoa experiente e bem informada presta ajuda aos alunos para alcançarem a plena 

maturidade no seu desenvolvimento humano, educacional e profissional, numa actuação 

de monitorização sistemática da prática, sobretudo através do acompanhamento contínuo 

e de procedimentos de reflexão e experimentação”. Na concepção deste autor, a supervisão 

é perspectivada como um processo cujo objectivo principal se relaciona com o 

desenvolvimento humano e profissional, englobando uma dimensão analítica, associada ao 

processo de orientação (em que a experiência e a reflexão são reconhecidos como 

estratégias capazes de promover a aprendizagem, o crescimento e o desenvolvimento) e 

uma dimensão relacional, propícia e estimulante à aprendizagem e desenvolvimento. 

Para Sá-Chaves (2000) a supervisão só faz sentido numa perspectiva de desenvolvimento 

humano e profissional. Há necessidade de especificar as capacidades que importa 

desenvolver no profissional. Esta perspectiva de supervisão remete para conceitos de 

reflexão-acção de Donald Schön e outros investigadores. Reafirma este primado e 

explicita-o à luz de um paradigma construtivista em que a posição superior de que parte a 

supervisão (aconselhar, dirigir, orientar, apoiar e avaliar, são termos definidos pela autora), 

não é mais do que uma competência específica do profissional reflexivo. 

Neste contexto, a produção do saber em enfermagem requer dos profissionais uma atitude 

de permanente interrogação das suas práticas, de confronto de ideias, de debate. Reflectir a 

prática e produzir saber constituem um modo de estar na profissão que deve ser preparada 

desde o inicio. O desenvolvimento de estratégias ou de “competências de alto nível 

taxonómico”, como refere Perrenoud (1992, p.148), que permitem aos futuros profissionais 

trabalhar em contextos em mudança e responder à diversidade de problemas de 
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complexidade crescente com que se deparam, confronta-nos com a pertinência de 

promover a reflexão na aprendizagem. 

Deste modo, para que os processos de tutoria (supervisão) alcancem o seu objectivo 

principal, isto é, o crescimento pessoal e profissional do aluno, é indispensável que a 

aprendizagem seja cuidadosa e deliberadamente acompanhada. Este acompanhamento de 

alunos em ensino clínico designa-se por mentorship, em que mentor é definido como um 

profissional mais experiente e conhecedor dos contextos clínicos onde o estudante se 

forma, estabelecendo com este uma relação humana, confidencial e social. De acordo com 

Fonseca (2004, p.25) este processo caracteriza-se “pelo estabelecimento de uma relação 

intensa de proximidade e envolvimento, durante um período de tempo longo, entre um 

profissional experiente, mais velho e que se responsabiliza pela aprendizagem do outro 

(mentor), o formando”. 

Neste entendimento, é importante reconhecer que o processo formativo de um futuro 

enfermeiro é influenciado pelo desempenho do tutor/mentor, ligado às dimensões 

científico-pedagógicas, de domínio curricular em teoria e prática de ensino. Contudo, 

acreditamos que passa também pela conduta (intra/inter) pessoal do mentor, enquanto 

agente promotor de um espaço comunicacional e relacional, aberto à partilha de emoções, 

pensamentos e experiências, numa atmosfera de acolhimento, sinceridade, confiança, 

empatia e encorajamento, capaz de facilitar e orientar as aprendizagens e o 

desenvolvimento profissional e humano do formando, que o tornem num potencial agente 

de mudança e transformação do contexto em que se circunstancia. 

A partir destes pressupostos considera-se que há “skills interpessoais que emergem como 

fundamentais” neste desenvolvimento dialéctico do tutor que o “leva a agir pelo silêncio 

ou pela palavra, pela presença ou pela ausência” (Alarcão in Tavares, 1993, p.6) 

conforme a percepção que tem do nível de desenvolvimento do aluno, das suas 

necessidades e expectativas. 

Segundo Glickman (1985) existem disposições essenciais pelas quais deve pautar-se a sua 

conduta no processo supervisivo. Defende assim que o tutor deverá ser um sujeito atento e 

atencioso, que rodeia o estudante de uma atenção amavelmente vigilante; um clarificador 

dos processos de construção do conhecimento e do pensamento do formando, 
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interrogando-os, esclarecendo-os, compreendendo e cooperando na respectiva atribuição 

de sentido; encorajador, manifestando interesse, entusiasmo e esperança nas competências 

do aluno em formação; deverá igualmente espelhar atitudes e afirmações do formando para 

que este possa “sobre o reflectido, reflectir”; com pertinência, deverá dar a sua opinião 

sobre questões em discussão, procurando emitir o seu parecer fundado no seu património 

práxico e metapráxico; espera-se também que tenha capacidade de fomentar o diálogo e a 

reflexão sobre opções e soluções de problemas decorrentes da acção, negociando e 

ponderando as consequentes vantagens e desvantagens; poderá ainda, na alçada das suas 

responsabilidades organizacionais, coordenar e orientar tarefas necessárias, definir critérios 

da acção (temporais, procedimentais…) ou mesmo condicionar a intervenção do aluno em 

conformidade com intencionalidades ou expectativas inerentes ao processo da tríade 

formativa (tutor, estudante e respectivos utentes).  

Numa perspectiva mais abrangente, porque integradora e circunstanciadora dos contextos 

envolventes do processo formativo, o tutor, deverá também, numa nova acepção das suas 

funções, segundo Alarcão e Tavares (2003, p.151), deter competências comunicativo-

relacionais que medeiem a ligação à(s) comunidade(s) que o rodeiam, capacidades 

observacionais-analíticas que lhe permitam (re)conhecer as características, necessidades e 

exigências do seu campo de intervenção, potencialidades hermenêutio-interpretativas que 

possa mobilizar para a atribuição de sentido e para uma compreensão holística dos 

fenómenos formativos e, naturalmente aptidões avaliativas para que possa desenvolver os 

seus juízos e apreciações justa e circunstanciadamente e assim desempenhar a nova faceta 

das suas atribuições supervisivas. 

Desenvolvida assim, a relação supervisiva resultará numa interacção verdadeiramente 

formativa, facilitadora de aprendizagens significativas, superadora de tensões e angústias 

próprias da iniciação profissional e (trans)formadora da(s) comunidade(s) em que se 

inscreve. 

Verifica-se, actualmente, um aumento significativo na incidência e prevalência das 

doenças mentais e psiquiátricas no nosso país e, também, a consciência de que são 

necessários profissionais detentores de competências específicas nesta área capazes de dar 

resposta às necessidades da nossa população, tal como afirma Barros (2004, p.79), 

“construir a Reforma Psiquiátrica não é uma tarefa simples, pois a transição 
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paradigmática impõe fundamentos éticos, assistenciais, políticos, de produção de 

conhecimentos e de formação de recursos humanos para um novo modo de cuidar”.  

Neste sentido, torna-se indispensável a formação de enfermeiros especialistas na área de 

saúde mental e psiquiatria. Esta formação deverá privilegiar uma pedagogia baseada no 

desenvolvimento de competências preparando estes futuros profissionais para enfrentar ou 

solucionar determinadas situações com pertinência e eficácia, mobilizando diversos 

recursos cognitivos, como saberes, capacidades, informações e outros. Tal como refere 

Perrenoud (1999, p.7), a competência é a “capacidade de agir eficazmente num 

determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem se limitar a eles”. O 

autor afirma que as competências manifestadas nas acções não são, em si mesmas, 

conhecimentos, mas sim, que utilizam, integram ou mobilizam estes conhecimentos. 

Deste modo, o contexto em análise consiste no espaço de formação pós-graduada de 

enfermeiros, nomeadamente o Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em 

Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica. 

Ausubel (1968, 2003) define uma teoria da aprendizagem significativa onde reforça a 

participação e as experiências do estudante. A compreensão, no sentido amplo do 

conhecimento, oferece ao sujeito a oportunidade de dar visibilidade às suas vivências 

externas à sala de aula permitindo, desta forma, atribuir um significado ao que é aprendido 

e não, simplesmente, à memorização de um conteúdo sem sentido. Para o autor, a 

aprendizagem baseia-se na ampliação da estrutura cognitiva através da inclusão de novas 

concepções, num contexto de dependência entre o tipo de ligação que se estabelece com as 

ideias já existentes nesta estrutura e as novas que se vão ancorando. Na perspectiva de 

Ausubel a essência do processo de aprendizagem significativa é que ideias simbolicamente 

expressas sejam relacionadas de maneira substantiva (não literal) e não arbitrária ao que o 

aluno já sabe, ou seja, a algum aspecto da sua estrutura cognitiva especificamente relevante 

para a aprendizagem dessas ideias. 

Se acreditarmos que as transições humanas são o principal foco de atenção em 

enfermagem, os processos supervisivos no contexto da formação permitirão desenvolver as 

capacidades de diagnóstico, de interacção, de formulação de intervenções consistentes e de 

resultados esperados. Na área da saúde mental e psiquiatria, com toda a especificidade que 



24  Mestrado em Supervisão 

 

 

se reconhece, a supervisão constitui, também, um processo através do qual o formando 

aprende a lidar com emoções, mais ou menos intensas e com pessoas com grave 

comprometimento das esferas cognitivas e afectivas e, mesmo, da personalidade. Ou seja, 

os processos supervisivos constituem ferramentas relevantes para ajudar o aluno a gerir as 

próprias emoções, como requisito para ajudar os outros. Na medida em que esta 

aprendizagem é sobretudo pessoal, é importante que esta esteja ancorada em aprendizagens 

significativas anteriores. 

Atendendo à convergência das complexidades referenciadas anteriormente, definiram-se os 

seguintes objectivos que se pretendem atingir com esta investigação: 

o Analisar as modalidades e estratégias supervisivas utilizadas no âmbito da 

formação clínica dos alunos do Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em 

Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica; 

o Descrever o processo de construção de aprendizagens significativas (formação 

clínica); 

o Identificar os factores intervenientes no processo de construção de 

aprendizagens significativas; 

o Compreender de que forma os processos supervisivos promovem a construção 

de aprendizagens significativas. 

 

Estruturalmente, este trabalho divide-se em duas partes fundamentais. A primeira engloba 

o quadro teórico, onde fazemos alusão aos conceitos essenciais para o enquadramento da 

temática em estudo, relacionados com a problemática definida. Efectivámos então, uma 

revisão teórica, consultando diversas fontes documentais que nos permitiram “verificar o 

estado dos conhecimentos no domínio da investigação a estudar” e “alargar o campo de 

conhecimentos, estruturar o problema de investigação e estabelecer ligações entre o 

projecto e os trabalhos de investigação efectuados por outros investigadores” (Fortin, 

2003, p.73). Delineámos três eixos fundamentais: a enfermagem, seus contextos e práticas 

profissionais, realizando um olhar diacrónico sobre a história da profissão e do ensino de 

enfermagem no nosso país e, ainda, reflexões sobre a natureza da profissão e sobre a 

relevância da formação especializada em enfermagem de saúde mental; a aprendizagem 

em ensino clínico, realçando a importância das aprendizagens se constituírem como 
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significativas para o desenvolvimento pessoal e profissional do aluno, bem como, o facto 

desta transferência de saberes em enfermagem só poder acontecer em contextos reais de 

trabalho; e a supervisão da formação clínica na profissão de enfermagem, aprofundando os 

seus vários domínios: conceito e alcance da supervisão; a emergência do modelo 

integrativo como uma formação em parceria e a relação supervisiva e o mentorship como 

estratégia de acompanhamento de alunos. 

A segunda parte da dissertação é inteiramente dedicada à descrição do trabalho empírico. 

Nesta considerámos quatro pontos essenciais: os traços metodológicos que nos permitiram 

seguir com o estudo empírico, os resultados obtidos, assim como, a sua análise e as 

conclusões a que chegamos. Ao longo destes capítulos justificámos e descrevemos as 

nossas opções metodológicas e reportámo-nos à técnica de colheita – o questionário – e 

tratamento e análise da informação obtida. 

Espera-se que este trabalho, além do interesse que tem para o seu autor, possa ainda ter 

interesse para outros enfermeiros (tutores ou docentes) empenhados na formação. 
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1. ENFERMAGEM: CONTEXTOS E PRÁTICAS PROFISSIONAIS 

 

“A farda e a touca branca, outrora veiculados como alguns dos 

símbolos da profissão, são claramente preteridas em detrimento 

de outros referentes e valores, o que consubstancia a mudança 

ideológica, política e social da profissão.” 

Abreu (2001, p.180) 

 

A enfermagem, enquanto disciplina e profissão no campo da saúde, depara-se com 

contextos em rápida metamorfose a diversos níveis, o que remete para mudanças nos 

sistemas e lógicas de transformação, como também, para estratégias de transferência do 

conhecimento. 

Para a disciplina de enfermagem, como para qualquer outra, saber pouco do seu passado é, 

quer se tenha consciência ou não se pense nisso, um perigoso handicap para analisar o 

presente e perspectivar o futuro. Por conseguinte, pareceu-nos oportuno realizar uma 

sumária perspectiva histórica, quer da prática quer do ensino da profissão de enfermagem, 

relatando, ainda que de forma breve, o que esteve na base do desenvolvimento do seu saber 

teórico e do seu saber prático, as suas raízes e fundamentos, bem como, o que tem 

constituído a sua praxis. 

O caminho percorrido pela disciplina foi extenso até à criação da sua primeira escola. Esta 

surge no final do século XIX, ainda, sob dependência e subordinação médica. A luta pela 

conquista da autonomia pedagógica, científica e administrativa constituiu-se como um 

processo complexo. Não obstante, a enfermagem foi edificando o seu próprio corpo de 

conhecimentos, alcançando terreno para a construção do seu currículo, por forma a 

estabelecer-se como profissão e preparando, assim, profissionais idóneos que 

respondessem à complexidade dos problemas de saúde e/ou doença da pessoa, família e 

comunidade. 

No decorrer de pouco menos de cem anos, passou-se de uma formação incipiente e com 

pouco valor reconhecido para uma profissão autónoma, autorregulada e valorada do ponto 

de vista científico e social. As mudanças foram colossais, entre elas, a integração do curso 

de enfermagem no Sistema Educativo Nacional, a transição do grau de bacharelato a 
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licenciatura, a regulamentação jurídica do exercício da profissão e a criação da Ordem dos 

Enfermeiros. 

Por contextos históricos e no que respeita à formação, a Enfermagem é de todas as 

profissões reguladas a que tem o percurso mais curto de inserção no Ensino Superior e 

dentro deste, no subsistema do Ensino Superior Politécnico. Tal facto não pode ser motivo 

para uma qualificação distinta das exigências formativas para aceder à profissão. Estas 

foram instituídas a partir de 1999 e acordo com o Decreto-Lei n.º 353/99 de 3 de Setembro, 

passam por uma licenciatura de raiz que garante de forma explícita uma formação 

científica, técnica, humana e cultural para a prestação e gestão de cuidados, assim como, a 

formação necessária para a participação na formação e gestão e para o desenvolvimento da 

prática da investigação. 

Num quadro de reformulação do Ensino Superior, tendo em vista a harmonização europeia, 

torna-se mais evidente que a Enfermagem portuguesa está num patamar distinto dos 

restantes países europeus, sendo reconhecida como uma referência europeia para o 

desenvolvimento da disciplina e da profissão. 

A construção de uma nova identidade enveredou, fundamentalmente, no sentido de uma 

construção de saberes capazes de projectar a enfermagem como profissão preenchida por 

um cariz centrado na autonomia e na indispensabilidade da promoção da qualidade de vida 

da população. Para tal subsistiram três exigências capitais para a asserção da profissão: 

uma base consistente de conhecimentos; um conjunto de meios para os difundir e um 

elevado nível de autonomia. 

Analogamente a outras profissões, existem no âmago da enfermagem diferentes teorias 

cujo objectivo se centra na tentativa de explicitação da natureza e dos contornos da 

disciplina. Abreu (2007) menciona que a enfermagem é uma disciplina com uma óptica 

individual e bem delimitada que se consolida num campo do próprio conhecimento. Vai 

mais longe ao afirmar que “a enfermagem compreende um conjunto de saberes e 

processos, centrados nas respostas humanas e no autocuidado, com o objectivo de agir 

sobre o estado de saúde de forma a promover a melhor qualidade de vida possível ou 

proporcionar uma morte serena” (ibidem, p.40). 
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Neste campo de actuação do exercício de enfermagem torna-se, também essencial, aludir 

para o facto das competências do profissional de enfermagem de cuidados gerais não 

serem suficientes para uma prestação efectiva a populações com características especiais, 

como é o caso das doenças mentais.  

A área da formação especializada em saúde mental e psiquiátrica constitui-se como o 

terreno de actuação desta pesquisa devido à realidade que actualmente o mundo, em geral 

e, o nosso país, em particular, assistem: em todo o mundo, 70 milhões de pessoas estão a 

sofrer de dependência do álcool; cerca de 50 milhões sofrem de epilepsia e mais 24 

milhões de esquizofrenia; a depressão grave tem sido a maior razão de incapacitação em 

todo o planeta e está entre as dez principais causas da carga patológica mundial; estando 

correctas as projecções, nos próximos 20 anos competirá à depressão a ambígua distinção 

de ser a segunda das principais causas da carga mundial de doenças; além disso, um milhão 

de pessoas cometem suicídio em cada ano e entre 10 a 20 milhões tentam suicidar-se; uma, 

em cada quatro pessoas será atingida por um distúrbio mental em alguma fase da sua vida; 

o risco de alguns transtornos aumenta com a idade, nomeadamente a doença de Alzheimer, 

sobretudo para a população que está a envelhecer no mundo (Organização Mundial de 

Saúde, 2001). 

Perante esta realidade e atendendo a que os conhecimentos e a prática ditam o tipo de 

responsabilidade profissional que é exigida, as competências e responsabilidades de 

enfermeiros generalistas e especialistas têm, necessariamente, que ser distintas. Por 

conseguinte, a formação especializada em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica 

passa a ser, actualmente, um imperativo social, a fim de se obter uma resposta efectiva às 

necessidades da população em geral, bem como, às precisões de indivíduos com 

particulares específicas, como é o exemplo das doenças mentais. 

 

1.1. PESPECTIVA HISTÓRICA DA PROFISSÃO E DO ENSINO DE ENFERMAGEM 

EM PORTUGAL 

 

Delinear a evolução histórica da formação em enfermagem em Portugal torna-se uma 

tarefa difícil, devido à multiplicidade de factos que a influenciam, não sendo fácil limitar 
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as suas fronteiras. Neste sentido, considerámos pertinente reportarmo-nos apenas aos 

factos que se sucederam a partir da década de 60 até aos nossos dias. 

A década de 60 ficou marcada por diversos acontecimentos que poderão ter sido o ponto 

de viragem no desenvolvimento da enfermagem. Após a criação do Ministério da Saúde, 

em 1961, é criada a Direcção Geral dos Hospitais. Em 1962 é constituída a primeira 

Direcção do Serviço de Enfermagem Hospitalar da Direcção Geral dos Hospitais, sendo 

neste ano que emerge a preocupação da elaboração de um projecto de estatuto de 

enfermagem (Nunes, 2003). 

Em 1964 é criado o Sector de Ensino de Enfermagem constituído por enfermeiros no 

âmbito da Direcção dos Hospitais. Através de um despacho ministerial de Maio de 1964 é 

edificado um grupo de estudos constituído por dois médicos, uma enfermeira e um 

representante da Inspecção da Assistência Social para a revisão dos planos de estudo e 

programas do estudo de enfermagem cujos objectivos gerais eram: i) melhorar os planos 

dos cursos; ii) coordenar os programas das disciplinas de forma mais próxima; iii) e 

possibilitar aos professores uma maior assistência na realização de trabalhos académicos 

(Soares, 1997). No mesmo despacho é veiculada a preocupação de facultar aos alunos 

preparação não exclusivamente hospitalar, mas equilibrada, de forma a torná-los aptos a 

trabalhar como profissionais de base, em qualquer campo da saúde; melhorar a integração 

do ensino prático no plano geral de estudos e fazê-lo acompanhar mais de perto o 

desenvolvimento do ensino teórico; e aumentar o nível de preparação académica para a 

admissão das escolas (ibidem). 

A respeito desta reforma do ensino de enfermagem, em que o Estado começou a intervir 

para a uniformização, centralização e controlo deste ensino, Nogueira (1990) aponta 

algumas lacunas, entre elas: i) indefinição dos objectivos de ensino-aprendizagem; ii) falta 

de monitores quer em qualidade quer em quantidade; iii) aproveitamento oportunista do 

trabalho dos alunos em estágio nos hospitais, com prejuízo da sua formação; iv) e ênfase 

nos cuidados hospitalares e tutela médica da enfermagem. 

Houve nova reestruturação do ensino de enfermagem em 1965 com a publicação do 

Decreto-Lei n.º 46448 de 20 de Julho. O diploma anuncia a passagem do ensino de 

enfermagem para a alçada dos enfermeiros, mantém o curso de Enfermagem Geral e o 
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curso de Enfermagem Complementar, aumentando a duração do curso de Auxiliar de 

Enfermagem. Esta “desmedicalização” do ensino de enfermagem permite-lhe reformular a 

sua autonomia e a sua especificidade, acompanhando as orientações da Organização 

Mundial de Saúde e do Conselho Internacional de Enfermagem. A formação académica 

dos enfermeiros torna-se uma mais-valia para a profissão, permitindo-lhes uma contínua 

problematização e complexificação das suas práticas e, concludentemente, maior 

reconhecimento profissional (Soares, 1997; Nunes, 2003; Belo, 2003). A progressiva 

cientificidade do próprio corpo de conhecimentos leva à sua descentralização do hospital e 

à adopção e aperfeiçoamento dos modelos de formação (Abreu, 2001). 

Neste sentido, em 1967, é publicado o Decreto-Lei 48/166 de 27 de Dezembro de 1967 de 

estruturação de carreiras – a enfermagem passa a ser constituída por três carreiras: a de 

saúde pública, a hospitalar e a do ensino. As carreiras de saúde pública e ensino foram 

valorizadas em detrimento da carreira hospitalar, ocorrendo nesta fase um dos momentos 

mais significativos de afastamento/ ruptura entre os sectores escola e hospital, tal como 

referimos anteriormente (Nunes, 2003). 

No início dos anos setenta, em sequência de um diploma legal, é regulamentada a Reforma 

dos Serviços de Saúde e Assistência cujas orientações residiam no sentido de promover a 

implementação de cuidados além do meramente curativo. Nesta época, a grande maioria 

dos prestadores de cuidados de enfermagem eram auxiliares. Estes iam substituindo os 

enfermeiros na sua prática, nomeadamente nos hospitais e nos serviços médico-sociais de 

Previdência, sem as necessárias contrapartidas em termos de: reconhecimento formal das 

suas competências; nível ou estatuto remuneratório; oportunidades de formação 

profissional. Esta ambiência acabou por originar um movimento reivindicativo a partir de 

1969 (Nunes, 2003). 

No início da década de 70 Portugal apresentava indicadores sócio-económicos e de saúde 

muito desfavoráveis no contexto da Europa Ocidental de então, designadamente, uma taxa 

de mortalidade infantil de 58,6%. Em 1971 foram realizados estudos, debates e relatórios 

relativos ao exercício da enfermagem, legislação e cursos de enfermagem. 

Consequentemente, procedeu-se à Reforma Educativa pelo Ministro Veiga Simão com a 

publicação da Reforma da Saúde no Decreto-Lei n.º413/71 de 27 de Setembro. A reforma 

do Sistema de Saúde e da Assistência, conhecida como a reforma Gonçalves Ferreira, que 
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inclui o estabelecimento dos Centros de Saúde, foi concebida nas linhas orientadoras 

daquilo que sete anos mais tarde vem a ser a Alma Ata (Soares, 1997). 

Em 1972, após a alteração da Lei de Bases do Sistema Educativo, é criado e começa a 

funcionar o Curso de Promoção dos Auxiliares de Enfermagem com a duração de 20 

meses. Em 1973, são inauguradas escolas de enfermagem em todos os distritos do país, 

excepto Setúbal e Aveiro (Nunes, 2003). 

Acompanhando as metamorfoses políticas e sociais resultantes da Revolução de Abril de 

1975, a enfermagem alcança uma maior consolidação enquanto profissão. De acordo com 

Nogueira (1990) um trabalho de reflexão sobre o ensino é protagonizado pelos recém-

criados sindicatos de enfermagem, pelos representantes das escolas de enfermagem e pela 

Associação Portuguesa de Enfermeiros. A partir do ano lectivo de 1977/78 são criados, a 

nível das várias escolas do país, vários cursos de especialização em enfermagem (Saúde 

Mental e Psiquiátrica, Saúde Materna, Saúde Infantil, Reabilitação e Enfermagem Médico-

Cirúrgica). Da mesma forma, a definição da Lei de Bases do Serviço Nacional de Saúde, 

edificada em 1979, e o facto de se começar a reflectir e a delinear a construção de uma 

Ordem Profissional terão contribuído para o crescimento desta disciplina enquanto 

profissão (Abreu, 2001).  

Em 1981 é publicado o diploma da Carreira de Enfermagem (Decreto-Lei n.º305/81) que 

foi considerado o verdadeiro normativo da prática de enfermagem dos anos oitenta, 

contendo pressupostos e conceitos que estão na base dos caminhos percorridos na década 

de noventa. Este documento: i) contém a consagração de uma carreira única para todos os 

enfermeiros, independentemente da área ou local de trabalho; ii) define as categorias de 

enfermeiros (enfermeiro – grau I; graduado e monitos – grau II; especialista, chefe e 

assitente – grau III; supervisor e professor – grau IV; técnico de enfermagem – grau V); iii) 

decreta que os enfermeiros só podem ser avaliados por enfermeiros; e descreve o conteúdo 

funcional das carreiras, incluindo as competências dos enfermeiros chefes. No entanto, a 

carreira surge muito hierarquizada, são necessárias provas escritas e orais e formações 

complementares para quem quisesse ser promovido na carreira e, em consequência, dessas 

formações surgem os Departamentos de Educação Permanente dos hospitais. Neste 

sentido, emerge a necessidade de se desenvolver a formação pós-básica em enfermagem, 
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na medida em que, os cursos de Especialização passam a ser a única maneira das pessoas 

progredirem na carreira (Nunes, 2003). 

Assim, em 1982, devido às novas exigências para promoção de enfermeiros especialistas, 

surge, por um período de tempo, o Curso de Pedagogia e Administração para Enfermeiros 

Especialistas com o objectivo de promoção à categoria de enfermeiro chefe e enfermeiro 

supervisor. Então, em 1983, foram criadas as três Escolas Pós-Básicas para leccionarem 

cursos de especialização em enfermagem: Lisboa (Fernanda Resende), Coimbra (Dr. 

Ângelo da Fonseca) e Porto (Escola Cidade do Porto) (ibidem). 

Em 1985 é publicado um novo diploma da Carreira de Enfermagem que introduz 

melhorias significativas em relação aos diplomas anteriores e os revoga. Nesta altura, a 

procura das especialidades em enfermagem expande-se de tal forma que se concebe a 

Especialidade Médico-Cirúrgica, constituída por formandos enfermeiros chefes, 

supervisores e docentes sujeitos a fazer formação especializada. Os enfermeiros já com 

uma especialidade podiam realizar um acréscimo de formação, referente à Administração e 

Pedagogia, na medida em que, nesta altura, definia-se que: i) para ensinar era preciso ter 

competência em Pedagogia; ii) e para gerir um serviço ou unidade era indispensável ter 

competências na área de Administração (Nunes, 2003). 

A prestação da prática de cuidados de enfermagem vai ser influenciada por novas 

ideologias. Os cuidados à pessoa passam a designar-se por “cuidados globais” e o 

enfermeiro passa a ser inteiramente responsabilizado pelos cuidados que pratica. Neste 

sentido, o despacho do Secretário de Estado Adjunto da Ministra da Saúde, publicado em 

24 de Setembro de 1987, introduz novas alterações aos planos de estudos do curso de 

enfermagem. Pretendia-se que o aluno fosse capaz de prestar cuidados de enfermagem a 

indivíduos, famílias e comunidades a nível da prevenção primária, secundária e terciária, 

utilizando metodologia científica (Soares, 1997). 

Segundo Nunes (2003), um ano depois, em 1988, o ensino de enfermagem é integrado no 

Sistema Educativo Nacional pelo Decreto-Lei n.º 480/88 de 23 de Dezembro, em que os 

Cursos de Enfermagem passaram a Cursos Superiores de Enfermagem, sendo constituídos 

por três anos lectivos e funcionando entre 1989 e 1999. Decorrente deste decreto, cada 
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escola seria responsável pela elaboração do seu próprio plano curricular, construído à luz 

da sua filosofia de educação e da sua filosofia de aprendizagem. 

Após a confirmação de que o tempo preconizado para leccionar o referido curso se tornava 

insuficiente para capacitar os futuros enfermeiros para o exercício autónomo da profissão, 

em 1999 (Decreto-Lei n.º 353/99 de 3 de Setembro), os cursos passaram a ser detentores de 

quatro anos de formação e a permitir a conferição do grau de licenciado. Assim, 

actualmente, só têm acesso ao exercício da profissão os portadores do Curso de 

Licenciatura em Enfermagem. A alteração da duração do curso com a consequente 

alteração do grau académico de bacharel para licenciado, concomitante com a aprovação 

em Assembleia da República do Estatuto da Ordem dos Enfermeiros (Decreto-Lei n.º 

104/98 de 21 de Abril) veio reafirmar a enfermagem como profissão autónoma (ibidem). 

À Ordem dos Enfermeiros é-lhe auferido o controlo e a regulamentação do exercício 

profissional, dos aspectos éticos, deontológicos e disciplinares. É este membro que credita 

a formação dos enfermeiros, almejando uma maior qualidade das práticas através do 

cumprimento do Código Deontológico. Assim, torna-se obrigatória a inscrição neste 

membro para que se possa exercer a profissão de enfermagem, centrando-se no objectivo 

de garantir e “homogeneizar” as competências fundamentais para o exercício desta 

profissão. 

Reportando-nos novamente às linhas gerais dos planos de estudos do Curso Superior de 

Enfermagem, o Departamento de Recursos Humanos da Saúde (1989, p.4) considera que 

“a qualidade dos cuidados a que tem direito o indivíduo, a família e a comunidade, e a concepção 

actual de enfermagem, exigem enfermeiros dotados de uma sólida formação sociocultural, 

científica e técnica, capazes de identificar e analisar problemas, planear estratégias, realizar 

investigação que produza novos conhecimentos e com vista à proposta de soluções, quer na área 

da prestação de cuidados, quer na área da docência e da gestão/administração dos serviços de 

saúde”. Neste contexto, os futuros enfermeiros recebem uma formação “generalista” 

permitindo-lhes entender a enfermagem como uma disciplina capaz de dar resposta às 

necessidades de adaptação do Homem à saúde e à doença, percebido de uma forma 

integradora, ou seja, acompanhado de um olhar verdadeiramente holístico. Assim, e 

referenciando Mendes, Marques e Barroso (2002, p.17), “ (…) o enfermeiro generalista 

sabe que este esforço de adaptação tem, concomitantemente, expressões somáticas e 



Supervisão e Construção de Aprendizagens Significativas em Enfermagem
Enfermagem: contextos e práticas profissionais

37 

 

 

mentais e as suas habilidades para o desempenho têm em conta esta realidade”. Porém, 

este corpo de conhecimentos, satisfatório para o atendimento a necessidades de base de um 

sujeito não é, muitas vezes, suficiente para dar resposta a populações com características 

especiais. 

Assim, torna-se premente “(…) o desenvolvimento de uma clara demarcação de 

competências entre enfermeiros generalistas e especialistas. Esta diferença de 

competências, alicerçada numa formação ela também diferenciada (…)” consubstanciar-

se-á como responsável por uma atitude eficaz às necessidades de saúde de todos os 

indivíduos (Mendes, Marques e Barroso, 2002, p.18). 

Na tentativa de colmatar esta exigência foram criados em Portugal, em 1994, os Cursos de 

Estudos Superiores Especializados na área de Enfermagem na Comunidade, Saúde 

Materna e Obstetrícia, Saúde Infantil e Pediátrica, Saúde Mental e Psiquiátrica, Médico-

Cirúrgica, Reabilitação e Administração de Serviços de Enfermagem, regulamentados pela 

Portaria 239/94 de 16 de Abril, art. 2º (Nunes, 2003).  

Após um inóspito interregno neste âmbito, resultante de reformas políticas e sociais no 

contexto português, surge em 2002 a portaria nº. 268/2002 de 13 de Março que regula o 

funcionamento dos Cursos de Pós Licenciatura de Especialização em Enfermagem e prevê, 

no ponto 2 do art. 7, a tomada de decisão por parte da Ordem dos Enfermeiros no que 

respeita à adequação dos planos de estudos na área da prestação de cuidados de 

enfermagem especializados. Torna-se importante enfatizar que o título de enfermeiro 

especialista adjudicado pela Ordem dos Enfermeiros identifica competências científicas, 

técnicas e humanas para prestar, para além de cuidados gerais, cuidados especializados no 

campo clínico da sua especialidade (Saraiva et al., 2007). 

Para além do enfermeiro especialista existe também, na carreira de enfermagem, o 

enfermeiro chefe consignado como o enfermeiro portador de competências de orientação, 

gestão e supervisão do serviço de enfermagem. Mais tarde, decorrente das progressivas 

necessidades a nível de gestão, supervisão e formação que se fizeram sentir nos contextos 

de trabalho, surgiu o enfermeiro supervisor responsável por acompanhar mais do que um 

serviço dentro das instituições de saúde. 
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Hoje em dia podemos afirmar que a enfermagem consubstancia-se como uma profissão 

reconhecida socialmente, divergente de todas as outras que coexistem no Sistema Nacional 

de Saúde, sendo regulamentada juridicamente, até Setembro deste ano, pelo Regulamento 

para o Exercício Profissional dos Enfermeiros, através do Decreto-Lei n.º 124/98 de 12 de 

Agosto. Este documento surge como resposta à crescente cientificidade e complexificação 

do exercício de enfermagem. Nele encontram-se relatados os conceitos de profissão de 

enfermagem, de enfermeiro como profissional idóneo, de enfermeiro especialista e de 

cuidados de enfermagem, caracterizando-se, ainda, as intervenções de enfermagem 

autónomas e interdependentes. Faz-se alusão aos níveis e categorias e respectivos 

conteúdos profissionais da profissão, designadamente, a nível da prestação de cuidados, da 

gestão e assessoria. Desta forma, este documento admite o reconhecimento do papel e do 

estatuto dos enfermeiros nos domínios da qualidade, da eficácia e da eficiência na 

prestação de cuidados, constituindo-se como um dos marcos evolucionistas da profissão de 

enfermagem. 

Nos finais de 2008 e início de 2009, num contexto vincado por ambiguidades e 

controvérsias sociais e políticas, emerge a necessidade de uma revisão e, consequente, 

definição de uma nova carreira de enfermagem. Esta, implementando um modelo de 

referência em todo o Sistema Nacional de Saúde, independentemente da natureza jurídica 

dos estabelecimentos e serviços, pretende reflectir um modelo de organização de recursos 

humanos essencial à qualidade da prestação e à segurança dos procedimentos. Assim, 

surge a nova Carreira de Enfermagem pelo Decreto-Lei n.º 248/2009 de 22 de Setembro. O 

presente decreto-lei vem agora instituir uma carreira especial de enfermagem na 

Administração Pública, integrando as actuais cinco categorias em duas (enfermeiro e 

enfermeiro principal), remetendo para deveres funcionais comuns a todos os trabalhadores 

em funções públicas, bem como, para o conteúdo funcional da prestação de cuidados de 

saúde. 

Neste âmbito e com o intuito de regular a profissão com base na certificação de 

competências profissionais, a Ordem dos Enfermeiros propôs um novo Modelo de 

Desenvolvimento Profissional que foi regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 111/2009 de 16 

de Setembro. À Enfermagem portuguesa foi reconhecido o direito à auto-regulação, 

entendendo-se o facto como uma garantia da protecção do interesse público e do bem 
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comum, aspectos que se identificam no desígnio fundamental da Ordem dos Enfermeiros. 

É nesta perspectiva que assumem particular relevância os instrumentos reguladores tanto 

no acesso à prática profissional, como na monitorização e desenvolvimento da prática, 

assim como na regulamentação e controle do exercício. Neste sentido, o modelo proposto 

caracteriza-se por: ter início no primeiro dia de exercício profissional do enfermeiro, 

conduzindo-o a percursos de especialização em áreas clínicas de enfermagem e 

acompanhando-o ao longo da sua vida profissional; e organizar-se a partir de um período 

de internato de Enfermagem (com duração a definir pela Ordem dos Enfermeiros) tendo o 

desígnio de responder aos desafios actuais e futuros e de permitir, tal como referimos 

anteriormente, a consolidação e regulação da profissão (Ordem dos Enfermeiros 

Portugueses, 2007). 

Em síntese, podemos constatar que a enfermagem, na sua evolução viveu ao longo dos 

tempos épocas bastante distintas, críticas e complexas caracterizadas por um conjunto de 

valores, uns já ultrapassados, outros que se mantêm actuais. A nível dos cuidados de 

enfermagem operaram-se mudanças notáveis, desencadeando transformações profundas no 

exercício da profissão conquistando, cada vez mais, o seu próprio espaço de 

responsabilidade e autonomia. 

 

1.2. NATUREZA DA PROFISSÃO DE ENFERMAGEM 

 

Mas então, qual é a natureza da enfermagem? Esta é uma questão que está presente pelo 

menos desde os tempos de Florence Nightingale. Verdadeiramente, na cultura ocidental, 

esta parece ter sido a primeira pessoa a tentar responder a esta questão. Muitos foram os 

trabalhos desenvolvidos nesta área, ao longo do caminho da enfermagem. Um dos 

primeiros e mais importantes estudos nesta área foi desenvolvido por Carper. Esta autora 

propôs quatro padrões fundamentais e duradouros de saber que os enfermeiros valorizam e 

usam na prática que considera como uma das características essenciais da natureza da 

enfermagem (Lopes, 2006). O trabalho levado a cabo por Carper foi bastante relevante, 

não apenas pela “centralidade do conhecimento teórico resultante empiricamente, mas 

também por reconhecer, como igualmente importante, o conhecimento obtido através da 

prática clínica” (Abreu, 2007, p.40). Para diversos autores, este trabalho atingiu tal 
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importância que consideram que os padrões do conhecimento de Carper constituem as 

bases epistemológicas da disciplina de enfermagem (Fawcett et al., 2001, nomeando Stein, 

Corte, Colling e Wall). Assim, os quatro padrões fundamentais do conhecimento de Carper 

são: o saber empírico ou a ciência de enfermagem; saber ético ou a componente moral do 

saber na enfermagem; saber pessoal na enfermagem; saber estético ou a arte de 

enfermagem (Abreu, 2007; Lopes, 2006). Neste contexto, saber é definido como “uma 

forma de se perceber e entender a si próprio e ao mundo” (Lopes, 2006, p.71): 

 

a) Saber empírico ou a ciência de enfermagem 

O Empírico, enquanto modelo de conhecimento, relaciona-se com as ideias clássicas de 

ciência, a partir das quais os contextos reais podem ser conhecidos através da observação e 

constatados por outros observadores. O saber empírico exprime-se na prática através da 

competência científica dos enfermeiros. Isto é, “através do saber encarnado que torna 

possível uma acção competente, fundamentada numa teoria cientifica” (Carper, 1978, 

citado por Lopes, 2006, p.71). Não obstante, este saber não se relaciona apenas com 

actividades investigativas, mas também, com a habilidade de resolução de problemas reais 

partindo do conhecimento científico e baseando-se num raciocínio lógico (ibidem). 

 

b) Saber ético ou a componente moral do saber na enfermagem 

A ética é considerada por vários autores, uma das dimensões inerentes aos contextos da 

prática, visto que estes se constituem sempre numa interacção entre um ou mais elementos, 

que deverá ser conduzida por princípios éticos e morais. Concomitantemente, o 

enfermeiro, no seu quotidiano necessita de realizar julgamentos morais e tomar decisões 

baseadas em princípios de justiça equitativa (Lopes, 2006). Assim, “o saber ético, sendo 

um pré-requisito para a prestação de cuidados de enfermagem, não é um dado adquirido e 

imutável, resultando antes num desenvolvimento contínuo e sistemático, fruto da 

actividade interactiva e reflexiva do sujeito” (idem, p.72). O mesmo autor refere ainda 

que, pese embora, o comportamento ético não seja um aspecto exclusivo da relação 

enfermeiro/utente, “sendo a enfermagem uma profissão autónoma possui códigos 

deontológicos (Decreto-Lei 104/98 de 21 de Abril – Secção II) que se torna dever de todos 

cumprir e fazer cumprir” (ibidem, p.72). 
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c) Saber pessoal na enfermagem 

O saber pessoal possui a capacidade que cada enfermeiro tem de se conhecer a si próprio 

(Lopes, 2006). Este saber baseia-se, também, no princípio dos contextos profissionais de 

enfermagem ocorrerem numa interacção constante entre duas ou mais pessoas. Mas, mais 

do que esta interacção, este saber comporta a dimensão de pessoalidade inerente a cada 

profissional. Tal como refere o mesmo autor (2006, p.72-73), “se na prestação de 

cuidados usarmos o nosso «eu» como instrumento terapêutico então, para que essa acção 

seja eficaz, precisamos ser detentores de um auto-conhecimento elevado e de possuirmos 

uma noção de integração do «eu». Só desta forma conseguiremos expressar o nosso «eu» 

genuíno e demonstrarmos comprometimento, o que tornará a nossa acção terapêutica e 

eficaz”. A construção do saber pessoal resulta, também, da sua capacidade de reflexão das 

práticas e de si próprio como pessoa, como uma habilidade meta-reflexiva. Só desta forma, 

o enfermeiro conseguirá atingir um conhecimento profundo de si próprio. 

 

d) Saber estético ou a arte de enfermagem 

Lopes (2006) entende este saber num duplo domínio. Primeiro, aquele que acabei de referir 

anteriormente. Ou seja, a procura, por parte do enfermeiro, do seu significado interior que, 

pode resultar numa obra artística de grande valor estético, quer para os pares, quer para as 

pessoas em geral. Em segundo lugar, a prática de enfermagem pode ser considerada como 

uma arte, visto que o seu exercício encerra em si mesmo um cariz artístico, porque sofre de 

uma natureza criativa. Isto é, a enfermagem não é uma técnica, mas sim uma ciência 

humana prática (Strasser, 1985). A arte de enfermagem consiste na capacidade de, perante 

cada situação, que é sempre distinta da anterior porque é humana, o enfermeiro ser capaz 

de se adaptar e dar uma resposta adequada. Este é um dos aspectos que traduz a unicidade 

da prática de enfermagem comparativamente às restantes profissões. 

Neste sentido, pode-se dizer que a enfermagem é constituída por uma totalidade de saberes 

(empírico, ético, pessoal e estético) que se originam na prática e aí se recriam em cada 

cuidado. Estes saberes envolvem-se em processos próprios onde se ampliam e transformam 

num discurso da prática de enfermagem, assumindo-se desta forma como conhecimento 

em enfermagem (Lopes, 2006). 
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Já Collière (1999) nomeia a natureza dos cuidados de enfermagem situando-a no contexto 

dos processos de VIDA e de MORTE a que o homem e os grupos humanos são afrontados 

todos os dias, em todo o seu desenrolar da sua existência. 

Abreu (2007, p.41) acrescenta, baseado numa perspectiva estruturalista, que considera a 

“estrutura do conhecimento idêntica nas diversas culturas humanas e que os processos de 

conhecimento existem em oposições binárias”, identificando oito padrões fundamentais de 

conhecimento: 

o “O empírico (a ciência de enfermagem, os seus objectos de atenção, as estratégias de 

ancoragem); 

o O estético (a “arte de enfermagem”, o conhecimento pessoal – que diz respeito à 

qualidade dos contactos interpessoais, personalização e individualização dos cuidados); 

o O ético (a componente do conhecimento moral em enfermagem); 

o O processual (linguagem profissional; conhecimentos sistémicos e assistémicos que 

permitem mediar o diagnóstico e a acção, adaptadas a situações sempre renovadas, sem se 

constituírem em princípios explícitos. A linguagem profissional pode ser definida como um 

conjunto de termos e respectivos significados, que são usados com o propósito de indexar e 

classificar a informação em enfermagem); 

o O relacional (relação e interacções com a pessoa ou grupos humanos); 

o O cultural (conhecimentos que permitem ao enfermeiro compreender a forma como os 

indivíduos vêm, sentem e pensam o seu próprio mundo); 

o O tácito (é um conhecimento adquirido na prática, que se manifesta na espontaneidade, 

não sistematizado. É um conhecimento que se expressa na execução de uma tarefa, sem ter 

a necessidade de uma reflexão prévia (…)”. 

 

A enfermagem é uma profissão que, ao longo dos últimos anos tem investido e procurado 

afirmar-se como ciência, tentando demonstrar que possui um conteúdo profissional rico e 

útil que só por si, a torna identificável e reconhecida na sociedade. Consequentemente, 

surge a necessidade de definir um objecto de interesse e os limites do seu campo de acção. 

Nenhuma profissão autêntica se mantém estática, na medida em que a transformação 

acompanha a evolução sociocultural, as necessidades humanas, as situações de crise e os 

desafios com que se confronta. A enfermagem não se constitui como excepção 

construindo, ao longo do tempo, as teorias em que se baseia numa lógica de paralelismo 

com as metamorfoses da sociedade. Assim, emergiram no seio da história da enfermagem 
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várias teóricas como Florence Ninghtingale, Peplau, Virgínia Henderson, Dorothea Orem, 

Martha Rogers, Callista Roy, ANA, Watson, International Council of Nurses, entre outras. 

Nesta teia de pensamento, podemos afirmar que as teorias de enfermagem “são conjuntos 

articulados de conceitos, definições e proposições que evidenciam representações 

sistemáticas de fenómenos, fornecem referenciais para a leitura de factos ou eventos e 

apontam sentidos específicos para as práticas profissionais” (Abreu, 2007, p.43). Uma 

teoria de enfermagem sólida demonstra, de uma forma estruturada, um contexto, um 

conteúdo e um processo, elementos que permitem associar representações e acções 

(ibidem). 

Roper et al. (1995, p.13), consubstanciam esta concepção, quando consideram que por 

modelo de enfermagem se pode entender “um conjunto de conceitos sistematicamente 

construído, cientificamente fundamentado e logicamente relacionado que identifique os 

componentes essenciais da prática de enfermagem, junto às bases teóricas destes 

conceitos e dos valores necessários para a sua utilização por quem a pratique”.Nesta 

lógica, pode-se definir paradigma como um conjunto de crenças, de valores, de leis, de 

princípios, de metodologias e respectivas formas de aplicação (Kérouac et al., 1996). 

Parse (1992) identifica na enfermagem dois paradigmas distintos: o da totalidade e o da 

simultaneidade. Para o autor, no paradigma da totalidade as pessoas constituem-se como 

seres bio-psico-socio-espirituais, isto é, seres humanos compostos por um conjunto de 

partes. A pessoa é encarada um elemento que se apropria ao meio e a saúde é um estado de 

bem-estar físico, mental, social e espiritual; as convicções do paradigma seriam 

apropriadas com a causalidade linear, pelo que as metodologias para a prática e para a 

investigação teriam como base as conexões causa-efeito (ibidem). Por oposição a este 

paradigma, e no sentido de atender à liberdade de cada pessoa, Parse define um paradigma 

alternativo, o da simultaneidade, assente nos seguintes princípios (Abreu, 2001):  

 Cada indivíduo é um ser aberto mais do que a soma das partes (biológica, 

psíquica, social, cultural, espiritual) que modifica e é modificada pelo meio; 

 A saúde tem um carácter individual, único e só pode ser definida pelo próprio; 
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 A enfermagem deve interessar-se pela qualidade de vida da pessoa, percebida na 

óptica do utente; a enfermagem deve proporcionar ao sujeito um encontro consigo 

próprio, facultando esperança e a construção de projectos. 
 

Com base nestes pressupostos, neste paradigma, a pessoa é considerada como um ser em 

estado de intercâmbio recíproco e sincrónico com o meio (Parse, 1992). 

Posteriormente, Kérouac et al. (1996) ao estudar a evolução das escolas de pensamento, 

propôs a existência de três paradigmas: categorização, integração e transformação. O 

paradigma da categorização caracteriza-se pela concepção dos fenómenos de modo 

isolado, não inseridos no seu contexto, e como possuindo propriedades definíveis e 

mensuráveis. As mudanças a partir desta perspectiva são entendidas como consequência de 

factores anteriores, perfeitamente identificáveis e entendíveis. O paradigma da integração 

dá continuidade ao anterior, no entanto, perspectiva os fenómenos como multidimensionais 

e os acontecimentos como contextuais. Deste modo, tanto são valorizados os dados 

objectivos quanto os subjectivos. As mudanças são entendidas como função de múltiplos 

factores antecedentes e de relações probabilísticas. O paradigma da transformação 

perspectiva os fenómenos como únicos mas em interacção com tudo o que os rodeia. Neste 

sentido, a pessoa é percepcionada como um ser total e único, cujas mudanças ocorrem por 

estádios de organização e desorganização, mas sempre em direcção a níveis de organização 

superior. 

Para a Ordem dos Enfermeiros Portugueses (2002), a enfermagem define-se como a 

“profissão que, na área da saúde, tem como objectivo prestar cuidados de enfermagem ao 

ser humano, são ou doente, ao longo do ciclo vital, e aos grupos sociais em que ele está 

integrado, de forma que mantenham, melhorem ou recuperem a saúde, ajudando-os a 

atingir a sua máxima capacidade funcional tão rapidamente quanto possível” (Ponto 1 do 

art.º 4º do Decreto-Lei n.º 161/96, de 04 de Setembro, com nova redacção dada pelo 

Decreto-Lei n.º 104/98, de 21 de Abril). 

Já para o Royal College of Nursing, citado por Abreu (2007, p.46-47), a enfermagem é 

considerada como “o uso do julgamento clínico para a disponibilização de cuidados de 

saúde de forma a melhorar, manter ou recuperar a saúde, adaptar-se aos problemas de 

saúde e facultar o melhor nível de qualidade de vida”. Esta perspectiva encontra-se 
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alicerçada em seis características definidoras da profissão de enfermagem (ibidem, 2007, 

p.47): 

a) Uma finalidade específica: o intuito da disciplina de enfermagem centra-se em 

promover a saúde, a assistência, o crescimento, o desenvolvimento e prevenir a 

doença, o mal-estar e as limitações. Perante a doença e a limitação das actividades 

o objectivo da prática de enfermagem será o de diminuir o desconforto e o 

sofrimento, auxiliando os indivíduos a adaptarem-se a essa nova realidade. 

Relativamente ao processo de morte, quando esta for inevitável, o exercício de 

enfermagem passará por proporcionar os níveis possíveis de qualidade de vida 

enquanto esta existir; 

b) Uma forma particular de intervenção: a enfermagem deve optimizar as 

capacidades e autonomias pessoais, conduzindo os sujeitos no caminho do maior 

nível de independência;  

c) Um domínio particular: o âmbito da enfermagem baseia-se nas respostas e 

experiências humanas no domínio da saúde, doença ou acontecimentos de vida 

quotidiana, consideradas no seu ambiente ecológico. Os beneficiários podem ser 

as pessoas, as famílias ou a comunidade;  

d) Um foco determinado: a enfermagem considera os indivíduos no seu todo e não 

apenas uma dimensão ou patologia específica; 

e) Um conjunto de valores: a enfermagem admite um contíguo de valores 

relacionados com a dignidade e autonomia humanas, personalização da relação e 

respeito pela vontade do utente. Estes valores estão recomendados em códigos de 

ética escritos, os quais informam os diversos sistemas que regulamentam a 

profissão; 

f) Um envolvimento em parcerias: os enfermeiros exercem a sua actividade 

profissional em parcerias com os utentes, com os seus familiares e com outros 

profissionais da equipa de saúde multidisciplinar. 
 

Todas as abordagens conceptuais apresentadas remetem para uma matriz da prática de 

enfermagem: o CUIDAR. Este é considerado um conceito universal, que ocupa um espaço 

bem concreto na vida do ser humano. Todas as pessoas sentem a necessidade de cuidar, 
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tanto de si como dos outros, das suas coisas e de todo o ambiente que os rodeia, 

contribuindo, desta forma, para o crescimento e desenvolvimento da humanidade 

(Fernandes, 2007b). 

De acordo com o Dicionário De Língua Portuguesa (2006), cuidar deriva do latim Cogitare 

que significa pensar. Existem várias significações, destacando-se a dedicação, a atenção, o 

cuidado, o zelo, a solicitude, a reflexão e o interesse pelo outro e por tudo o que nos rodeia. 

Honoré (2004) encara que o termo cuidar deriva do latim – Soniare, do frânico – Sunnjôn 

(ocupar-se de) e do antigo saxão – Sunnea (o cuidado) podendo traduzir-se como «ocupar-

se de», «pensar em», etc. 

O acto de cuidar é intrínseco ao Homem e à própria vida significando, segundo Collière 

(1999, p.235), “um acto individual que prestamos a nós próprios, desde que adquirimos 

autonomia, mas é igualmente um acto de reciprocidade que somos levados a prestar a 

toda a pessoa que, temporária ou definitivamente tem necessidade de ajuda, para assumir 

as suas necessidades vitais”. 

Fernandes (2007b, p.43) norteia este pensamento, dizendo que o cuidar “traduz uma 

característica humana, um modo de estar no mundo, uma função quotidiana, que todas as 

pessoas tendem a assegurar a si próprias, desde que adquirem autonomia”. Já Hesbeen 

(2001), define o cuidar como uma tarefa dirigida às pessoas e a tudo o que está relacionado 

com a sua conservação e desenvolvimento, isto é, é uma atenção particular que um sujeito 

dispensa a outro que, vivenciando um contexto específico, precisa de ajuda, contribuindo 

para o seu bem-estar e para a promoção de um estado harmonioso de saúde. Pacheco 

(2002, p.28) vai mais longe, diferenciando o termo cuidar do conceito de tratar, dizendo 

que cuidar é “o prestar atenção global e continuada a um doente, nunca esquecendo que 

ele é antes de tudo uma pessoa. Deve ser vista como o centro da atenção de quem cuida e 

por isso, nunca devem ser esquecidos todos os cuidados físicos, psicológicos ou espirituais 

de que precisa, para além dos cuidados exigidos pela doença em si”. Já o tratar é 

considerado como “a prestação de cuidados técnicos e especializados dirigidos apenas à 

doença e que tem como finalidade «reparar» o órgão ou órgãos doentes, e obter a cura” 

(ibidem). 
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O cuidar surge, desta forma, como um instrumento imperioso do exercício de enfermagem, 

associado ao acto técnico e ao acto relacional entre pessoas, centrado no altruísmo moral, 

com o objectivo último de cuidar verdadeiramente e, não objectivamente do Outro. 

O domínio de conhecimentos é o ponto central de uma disciplina, constituindo-se como um 

território com limites teóricos e práticos. Estes últimos relacionam-se com “o actual 

«estado de arte» e com os interesses de investigação dos investigadores, que emergem das 

questões que são significantes para os membros do domínio. Por sua vez, os limites 

teóricos dizem respeito às questões visionárias formuladas pelos membros da disciplina” 

(Lopes, 2006, p.83). Nos modelos de referência existentes, o domínio do conhecimento em 

enfermagem é percorrido por uma vicissitude sobre os conceitos de base que o constituem 

(figura 1). Pese embora, possamos identificar um conjunto de componentes principais que 

são comuns aos diversos modelos: utente, transição, interacção, processo de enfermagem, 

meio, assistência e saúde (Abreu, 2007). 

De acordo com Meleis (1991) o utente será o conceito mais central no domínio de 

enfermagem. Para a enfermagem o utente representa alguém cujas respostas humanas e 

actividades de vida estão (ou podem vir a estar) comprometidas caracterizando, perante o 

meio, uma realidade multidimensional (Abreu, 2001). O utente é considerado, desta forma, 

como um ser humano e individual ou colectivo, com necessidades humanas básicas, 

encontrando-se em constante interacção com o meio mas que, condicionado pela doença 

ou outros agentes de vulnerabilidade, pode entrar em instabilidade com esse meio que o 

rodeia (Meleis, 1991). Este desequilíbrio representa uma susceptibilidade nas actividades 

de vida, um aumento da dependência e decréscimo na capacidade de se autocuidar (Abreu, 

2001). 

Segundo Abreu (2007, p.51) a transição é, fundamentalmente, “um processo que 

acompanha a mudança de um estado de saúde para o outro. Uma vez que se projecta na 

capacidade do individuo se autocuidar, tem repercussões na esfera motora, cognitiva e 

afectiva do individuo”. Na vida da pessoa humana existem várias transições que o 

acompanham, mesmo fazendo parte do seu crescimento psicomotor (infância-adolescência, 

por exemplo) ou social (casamento, divórcio, morte de um ente querido, etc.) que podem 

originar possíveis desequilíbrios e problemas da esfera afectiva. 
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O conceito de interacção tem acompanhado as diferentes concepções de enfermagem que 

foram propostas ao longo do tempo, mas foi pela primeira vez introduzido de forma 

consistente na enfermagem por Peplau (Lopes, 2006). Este facto compreende-se porque 

interagir é um acto inerente ao exercício de enfermagem, é impossível não haver 

interacção. Assim, interacção consiste no processo através do qual o enfermeiro descobre 

as necessidades atingidas; é também um processo que o enfermeiro utiliza sempre que 

presta cuidados ao indivíduo, família ou comunidade (Meleis, 1991).  

 

Figura 1 – Domínio de Conhecimentos em Enfermagem 

Fonte: Abreu (2007, p.49)  
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O ambiente é um conceito que está presente nas teorizações de enfermagem desde 

Florence Nightingale. Esta encarava a doença como podendo ser resultante de uma 

mudança ocorrida no meio, o que compelia uma acção directa sobre ele. Segundo Abreu 

(2007, p.51) o meio, enquanto conceito fulcral no domínio de enfermagem, “envolve toda 

uma série de espaços e de tempos nos quais o indivíduo se insere e se situa a relação 

enfermeiro-utente”. 

De acordo com o mesmo autor (2007, p.52) a intervenção terapêutica define-se como “um 

conjunto de actividades racionais e sistematizadas, desenvolvidas deliberadamente pelos 

profissionais de enfermagem, destinadas a cuidar do indivíduo são ou doente”. Lopes 

(2006, p.85) corrobora esta ideia ao sistematizar as intervenções terapêuticas como “um 

conjunto de intervenções específicas de enfermagem e com potencialidades 

demonstradas”. Como exemplos pode-se referir a estimulação, conforto, protecção, 

ensino, orientação, conforto, o uso do “self” com fins terapêuticos, etc. Como se pode 

verificar, o campo de intervenção da prática de enfermagem é tão vasto que é exigido aos 

seus profissionais um desenvolvimento de competências a nível cognitivo, afectivo, motor 

e relacional (Abreu, 2007). 

Um outro processo relevante para a enfermagem é o de saúde. Este conceito definido pela 

Organização Mundial de Saúde como um estado de completo bem-estar físico, psicológico 

e social (e não apenas a ausência de doença), é redutor, simplista e perfeitamente 

inadequado. Isto porque percebe a saúde com um processo estático, pondo de parte que o 

conceito de saúde é constituído por uma dimensão de pessoalidade, ou seja, a saúde é um 

conceito que diverge de pessoa para pessoa e dentro da mesma pessoa em contextos 

diferentes. Hoje, na maioria dos modelos teóricos de enfermagem, ela é definida como 

“um estado de equilíbrio dinâmico que o homem mantém com o seu meio, o que lhe 

permite desenvolver as suas actividades de vida e autocuidar-se” (Abreu, 2007, p.53). 

O processo de enfermagem é sistematicamente apresentado como um instrumento. Este 

facto justifica-se se percebermos o processo de enfermagem como um processo de 

raciocínio clínico do enfermeiro. Assim, compreende-se a sua inserção como conceito 

integrante do domínio da disciplina e reconhece-se o seu elevado potencial para gerar 

teorias (Meleis, 1991). Collière (1999), norteando esta concepção, refere que o processo de 

enfermagem constitui-se como um agregado de acções, de acordo com etapas e tempos de 



50  Mestrado em Supervisão 
 

 

colheita de dados, de compreensão e organização desses dados, de preparação e execução 

de um projecto de acção e de avaliação dos seus efeitos. 

Em suma, podemos verificar que, tal como noutras profissões, a evolução da enfermagem 

tem ocorrido em diversos contextos de mudanças socioculturais, filosóficas, económicas, 

políticas e tecnologias. Da tecnicidade centrada na doença, presente no início deste século, 

transitou-se para uma corrente de valorização da relação entre quem presta e quem recebe 

cuidados e para uma corrente orientada para o desenvolvimento moral. A imagem 

tradicional da “boa enfermeira” é assim, hoje, questionada, na medida em que a percepção 

que as enfermeiras tinham do seu papel foi posta em causa. Desde Nightingale que os 

cuidados de enfermagem se desenvolveram e aperfeiçoaram extraordinariamente e os 

enfermeiros sabem, cada vez mais, atribuir a si próprios a sua identidade profissional. 

Apesar da tecnologia avançar, esta nunca poderá substituir o enfermeiro, uma vez que, só 

ele poderá oferecer cuidados que englobam todas as dimensões do ser humano. 

 

1.3 – FORMAÇÃO ESPECIALIZADA EM ENFERMAGEM DE SAÚDE MENTAL: 

UM IMPERATIVO SOCIAL 

 

Ora, se acabámos de tecer uma reflexão sobre a importância da enfermagem enquanto 

disciplina autónoma, com um corpo de conhecimentos próprio, onde ao enfermeiro cabe a 

prestação de cuidados individualizados numa perspectiva holística do ser humano, 

interessa, também, especificar que as competências do profissional de enfermagem de 

cuidados gerais não serão suficientes para uma prestação efectiva a populações com 

características especiais, como é o caso das doenças mentais. 

Actualmente, aludindo especialmente aos anos de 2008/2009/2010, tem-se verificado 

mudanças profundas na nossa sociedade, principalmente de índole político e económico, 

como sendo a elevada taxa de desemprego que se faz sentir, a consequente perda de poder 

económico e estatuto social das famílias, aumento da criminalidade, queda progressiva dos 

valores morais e éticos, entre outros, que se poderão traduzir em vivências desajustadas, ou 

seja, estão reunidas as condições necessárias para um aumento exponencial da 

possibilidade de ocorrência de distúrbios mentais. 
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Neste contorno, torna-se relevante, numa primeira instância, clarificar o conceito de saúde 

mental. Esta é muito mais do que a ausência de doença mental. Ela envolve um estado de 

bem-estar em que o indivíduo reconhece as suas capacidades, é capaz de lidar com as 

situações de tensão da vida quotidiana, trabalha de forma produtiva e contribui para o bem-

estar da comunidade. 

Em 1980, a American Psychiatric Association definia saúde mental como o “sucesso 

simultâneo no trabalho, amor e criação, com a capacidade de resolução madura e flexível 

de conflitos entre instintos, consciência, outras pessoas importantes e a realidade” 

(Townsend, 2002, p.15). Para esta última autora, a saúde mental é encarada como a 

adaptação bem sucedida a factores do stress do ambiente interno ou externo, evidenciada 

por pensamentos e comportamentos que são apropriados para a idade e congruentes com 

normas locais e culturais (ibidem, 2002).  

Milheiro (2001) refere que a saúde mental é definida como “a capacidade que o ser 

humano tem em se situar fluentemente em três vertentes: na relação consigo próprio, na 

relação com os outros e na relação prática com a vida. Trata-se de um sentimento de bem-

estar centrado numa harmonia interior. Supõe um prazer de funcionar, realizado de forma 

tão íntima que em circunstâncias normais nem sequer se consciencializa. É uma função 

essencial na existência, uma condição primordial, não susceptível de ser contabilizada” 

(Martinho, 2004, p.50).  

Por sua vez, Sequeira (2006) expressa-nos que, em sentido lato, pode-se dizer que há saúde 

mental quando se verifica o desenvolvimento óptimo do indivíduo no contexto em que se 

insere, tendo em linha de conta uma multiplicidade de variáveis, tais como, biológica, 

psicológica, social, cultural e ecológica (sexo, capacidades inatas, entre outras). Em sentido 

restrito, é a capacidade que o sujeito tem para estabelecer relações ajustadas com o outro, 

participar construtivamente com o meio e com o ambiente, resolver e/ou gerir os seus 

próprios conflitos internos e investir em realizações sociais. 

Na perspectiva de Martinho (2004), a saúde mental poderá ser influenciada por factores 

constitucionais, psicológicos internos, organizados no desenvolvimento da pessoa e que, 

por isso, se tornam factores de pressão do ambiente: i) a vulnerabilidade da pessoa depende 

dos contextos do seu desenvolvimento; ii) esses contextos ou ambientes poderão ser 
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prejudiciais sempre que não reflictam a ecologia humana na sua dimensão holística, 

nomeadamente quando agridem ou exijam capacidade de adaptação interna ou externa para 

além dos limites suportados; iii) a estabilidade social onde cada um se insere, o projecto 

relacional e afectivo existente, a comunicabilidade em sentido geral, a definição de papéis 

familiares, profissionais e sociais, são elementos significativos que compõem o ambiente 

ecológico da pessoa; iv) nos nossos dias, para além das questões relacionais, factores como 

a competição, ostentação, consumismo, insegurança, aceleração, voracidade como 

objectivo, imediatismo como “solução”, podem configurar esses ambientes. 

Nesta lógica, a doença mental, diferente do que muita gente acredita, não é resultado de 

fracasso pessoal. Uma estimativa da Organização Mundial de Saúde indica que cerca de 

450 milhões de pessoas, no ano 2001, sofriam de transtornos mentais ou neurobiológicos, 

ou problemas psicossociais como os ligados ao uso abusivo de álcool e drogas 

(Organização Mundial de Saúde, 2001).  

Neste âmbito, em Setembro de 2002, o Conselho Nacional de Saúde Mental encarava a 

indispensabilidade de, por um lado, tornar visível e, por outro, sensibilizar a população 

para a problemática da saúde mental, na medida em que, as contingências nesta área ter-se-

iam intensificado em Portugal, concomitantemente, à orientação verificada nos países mais 

desenvolvidos (Abreu, 2006). Assim e, nomeando o mesmo autor, o referido Conselho 

apontava as seguintes realidades:  

o Mais de 20% da população adulta sofre, em algum momento da sua vida, algum 

problema de saúde mental; 

o O número de suicídios é igual ou superior ao número de mortos em acidentes de 

viação, nos países pertencentes à comunidade europeia; 

o As doenças mentais acarretam um custo equiparado a 3-4% do produto nacional 

bruto na Região Europeia. 

 

Martinho (2004) vem reforçar esta premissa, a propósito dos sintomas psicopatológicos 

que poderão conduzir à doença mental, referindo que: 

o Uma pessoa em cada quatro sofre ou vai sofrer de perturbações psiquiátricas; 
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o Uma pessoa em cada cinco está, esteve ou vai estar com quadro depressivo 

temporariamente incapacitante; 

o A doença mental ocorre três vezes mais do que o cancro e centenas de vezes 

mais do que a SIDA; das perturbações psiquiátricas 50% são totalmente 

passíveis de prevenção primária (Organização Mundial de Saúde, 1986); 

o Os Disability Adjusted Life Years (índice de incapacidade que combina o tempo 

de doença e o grau de capacidade perdida, com os anos úteis de vida) devem-se 

a perturbações de índole psiquiátrica (Organização Mundial de Saúde, 1994); 

o Dos Disability Adjusted Life Years, a depressão ocupa o quarto lugar. Atendendo 

ao actual ritmo de crescimento, dentro de 15 anos, ocupará o segundo lugar, 

ficando apenas aquém das doenças cardiovasculares; 

o As principais doenças de foro psiquiátrico, tais como, a esquizofrenia, a psicose 

maníaco-depressiva…, permanecem estabilizadas a nível da sua incidência e da 

sua prevalência, não constituindo, hoje, mais do que 15 a 20% do total das 

consultas nos serviços especializados. 

 

Neste contexto, muitas pessoas sofrem caladas e, para além do sofrimento ainda têm que 

lidar com a estigmatização, a vergonha, a ignorância, o medo, a exclusão, os tabus em 

torno do adoecer mental e, com maior frequência do que se imagina, com a morte. Rara é a 

família que não conte, de entre os personagens da sua história, com um parágrafo a nomear 

uma vivência de transtornos mentais. 

Perante esta realidade torna-se essencial a existência de uma formação específica de 

enfermeiros na área da saúde mental e psiquiátrica, capaz de os dotar de competências que 

lhes permitam um exercício idóneo, a fim de dar resposta às necessidades evidenciadas 

anteriormente. Para tal, surgiu o Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em 

Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica que foi criado pela Portaria n.º 1420/2006, de 

20 de Dezembro. 

De acordo com a American Psychiatric Nurses Association (2000), um enfermeiro de 

saúde mental e psiquiátrica é um profissional certificado, detentor de uma formação 

graduada que o prepara para um exercício avançado de saúde mental ao longo do ciclo de 
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vida do indivíduo. Este exercício abarca tomada de decisões independentes e 

interdependentes e responsabilidade directa pelo juízo clínico. O seu campo de intervenção 

norteia-se por domínios da investigação, desenvolvimento de políticas de saúde, liderança, 

educação, resolução de problemas e aconselhamento, que se espera um aumento 

exponencial da sua compreensibilidade na formação pós-graduada.  

Deste modo, assumimos que os cuidados de enfermagem a prestar nas unidades e equipas 

de cuidados continuados integrados de saúde mental devem ser prestados por enfermeiros 

especialistas em saúde mental e psiquiátrica, pois são estes que possuem competências 

para desenvolver uma relação terapêutica, onde a confiança e a ajuda às pessoas com 

doença mental permite a elaboração de novos significados e a construção de novas 

explicações para a causa do sofrimento. A identificação do grau de incapacidade 

psicossocial em saúde mental necessita ser entendido à luz do seu significado para a pessoa 

e para os diferentes mundos de vida. A reabilitação e reinserção psicossocial através do 

desenvolvimento de competências para o auto-cuidado, actividades de vida diária, 

relacionamento interpessoal, integração familiar, social e profissional e participação na 

comunidade, embora se reporte sempre ao aqui e agora, necessita ser integrado nas suas 

vivências permitindo o desenvolvimento da capacidade de insight, ajudando a 

compreender melhor a situação vivida e a encontrar novas vias de resolução dos problemas 

até aqui identificados e a resolução de novos problemas que irão surgir durante o processo 

de reabilitação e reinserção psicossocial. Mobilizando nesta prática cuidativa um conjunto 

de saberes e conhecimentos científicos, técnicos e humanos e ao demonstrar níveis 

elevados de julgamento clínico e tomada de decisão, traduzidos num conjunto de 

competências clínicas especializadas, o enfermeiro especialista em saúde mental e 

psiquiátrica possibilita também à pessoa durante o processo de reabilitação a libertação de 

emoções e viver experiências gratificantes quer na relação intrapessoal quer nas relações 

interpessoais. 

Por outro lado, a indispensabilidade desta formação especializada torna-se evidente 

quando, por exemplo, nos remetemos a acontecimentos dramáticos como os de Bristol, 

Kent e Canterbury, bem como o caso trágico de Beverley Allitt, enfermeira de profissão, 

conhecida como “Anjo da Morte” que foi condenada por matar quatro crianças e ferir 

cinco, no hospital Grantham e Kesteven, onde trabalhava. O seu principal método de 
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assassinato consistia em injectar insulina ou potássio para causar ataques cardíacos; 

quando não conseguia as injecções, costumava sufocar as crianças. As suas acções nunca 

foram explicadas, mas acredita-se que ela sofria do Síndrome de Munchausen, doença 

compulsiva em que o doente causa, provoca ou simula sintomas de doenças, com o intuito 

de obter cuidados e atenção por parte dos profissionais de saúde. 

Assim, torna-se crucial a existência de uma supervisão contínua e suporte de enfermeiros 

especialistas em saúde mental e psiquiátrica para a assistência dos enfermeiros generalistas 

no cuidar de indivíduos com necessidades de saúde mental mais complexos e facilitar a 

referenciação para especialistas quando necessário.  
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2. APRENDIZAGEM EM CONTEXTO CLÍNICO 

 

“É indispensável que cada um possa ser, na medida exacta das suas 
possibilidades, o seu próprio agente da problemática, da decisão e da 

responsabilidade. Não basta reunir o «Homo-Sapiens» e o «Homo-
faber», é ainda necessária compreensão e ocorrem então coisas incríveis. 

Neste clima as pessoas e grupos conseguem sair da rigidez e caminhar 
em direcção à flexibilidade, da vivência estática à vivência processual, 

da dependência à autonomia, do previsível a uma criatividade 
imprevisível, da defensividade à auto-aceitação.” 

Faure (1977) 

 

O mundo da enfermagem concebeu metamorfoses profundas e rápidas durante os últimos 

20 anos. Para além do progressivo interesse científico que norteia este campo de estudo, as 

novas realidades que individualizam os sistemas de saúde constituem para as escolas e 

instituições de saúde incipientes e graduais desafios.  

O inquestionável interesse que a compreensão dos fenómenos que envolvem os processos 

de aprendizagem e de desenvolvimento de adultos ou jovens adultos, onde englobamos os 

alunos do Curso de Pós-licenciatura de Especialização em Enfermagem de Saúde Mental e 

Psiquiatria (CPLEESMP), leva a um caminho baseado na análise do conceito de 

aprendizagem, desenvolvimento e a relação entre ambos. É do resultado desta relação que 

se constitui a forma como é construída a identidade pessoal e profissional do formando. 

Este processo tem como objectivo o seu desenvolvimento integral, isto é, a estruturação da 

sua aprendizagem, o desenvolvimento de competências e a sua socialização. Entendendo 

então a aprendizagem como uma mudança do comportamento, que é estável e duradoura, 

teremos que aceitar que abrange um vasto leque de modalidades, desde as formas mais 

simples do condicionamento clássico e operante até às formas mais complexas da 

aprendizagem de conceitos e de resolução de problemas. 

Na tentativa de analisar este domínio, o psicólogo americano David Kolb, propõe um 

modelo de aprendizagem baseado na experiência onde emergiram os designados estilos de 

aprendizagem. O autor defende que um ensino de qualidade deve ter a preocupação de 

incluir nos seus currículos formas de desenvolvimento de aprendizagem dos seus alunos 

que contemplem todos os estilos, ou seja, como já referimos, um crescimento de feição 

holística do estudante. 
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Por outro lado, Ausubel sugere a teoria da aprendizagem significativa onde reforça a 

participação e as experiências do estudante. A compreensão, no sentido amplo do 

conhecimento, oferece ao sujeito a oportunidade de dar visibilidade às suas vivências 

externas à sala de aula permitindo, desta forma, atribuir um significado ao que é aprendido. 

E não, simplesmente à memorização de um conteúdo sem sentido. Para Ausubel, a 

aprendizagem baseia-se na ampliação da estrutura cognitiva através da inclusão de novas 

concepções, num contexto de dependência entre o tipo de ligação que se estabelece com as 

ideias já existentes nesta estrutura e as novas que se vão ancorando. 

Assim, o aluno é o actor do seu processo de aprendizagem, uma vez que as novas 

aprendizagens ocorrerão a partir de conceitos, crenças, representações e conhecimentos 

que o estudante construiu no decorrer das suas experiências anteriores. Para Ausubel, e 

seus colaboradores, os conhecimentos prévios do aluno são elementos decisivos no 

momento da aquisição de novos saberes.  

Neste sentido, a formação em enfermagem envolve uma complexidade de atitudes e 

comportamentos só possíveis de aprender e interiorizar em situações reais, em que a 

prática se apresenta como essencial para uma aprendizagem profissionalizante e onde 

componentes cognitivas, psicomotoras, afectivas e relacionais assumem uma grande 

ênfase. Deste modo, o cerne da formação em enfermagem em geral, e do CPLEESMP, em 

particular, é o ensino clínico, já que permite ao estudante a oportunidade de consolidar 

conhecimentos, socializar-se no papel profissional e adquirir valores profissionais. 

Como refere Carvalhal (2003) a formação em enfermagem só se concretiza quando, aos 

alunos, são facultadas aprendizagens em dois espaços distintos: a escola e as organizações 

de saúde. O ensino clínico de enfermagem é, por excelência, a melhor forma de estreitar a 

distância entre a designada enfermagem teórica e a enfermagem real, pois é neste campo 

que estas duas dimensões se encontram. Ou seja, é no ensino clínico que o estudante 

começa a compreender o porquê de determinados conhecimentos teóricos pela experiência 

que vai adquirindo e vivenciando e que se aperceberá da distância que existe entre o 

mundo da lógica didáctica e da lógica produtiva. 

Martin (1991) acrescenta que o estágio é um meio singular de formação do estudante de 

enfermagem possibilitando-lhe ampliar a sua identidade profissional, apreender o seu 
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próprio modo de aprendizagem ou a desferir as bases indispensáveis à estruturação dos 

seus conhecimentos profissionais. Neste entendimento, o processo de formação em 

enfermagem pretende conceber a capacidade de intervir de modo competente em situações 

diversas, tendo esta capacidade um conjunto coerente de carácter cognitivo e afectivo, 

explicativo e normativo, de conhecimentos, capacidades, teorias, crenças e atitudes; pelo 

que se entende que a formação em enfermagem transcende largamente a perspectiva 

tecnológica de aquisição de conhecimentos e técnicas a utilizar em qualquer situação.  

A escola assume um papel de destaque, em todo este processo de preparação e 

desenvolvimento do saber técnico, pessoal e humano dos formandos, propiciando ou não, 

desta forma, o sucesso da sua prática profissional no ensino clínico e, consequentemente, o 

seu futuro desempenho profissional. 

 

2.1. APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO HUMANO 

 

O inquestionável interesse que a compreensão dos fenómenos que envolvem os processos 

de aprendizagem e de desenvolvimento dos adultos, onde englobamos os alunos do curso 

do CPLEESMP, conduz-nos à análise do que se entende por aprendizagem, 

desenvolvimento humano e a relação entre ambos. 

Deste modo, aprender é uma capacidade inata ao ser humano que o acompanha ao longo de 

toda a sua vida. Esta habilidade possibilita o desenvolvimento individual de forma à auto-

construção e adaptação aos diferentes obstáculos que se cruzam no caminho de cada um.  

De acordo com o Dicionário de Língua Portuguesa (2006, p.142) aprendizagem significa 

uma “aquisição de conhecimentos através da experiência ou do ensino”. Já Doron e Parot 

(2001, p.75) definem aprendizagem como “uma alteração no comportamento de um 

organismo que resulta de uma interacção com o meio, que se traduz por um aumento do 

seu repertório”. Seguindo esta linha de pensamento, Berbaum (1993) enuncia a 

aprendizagem como um processo de construção e assimilação de uma nova resposta, ou 

seja, é um processo de adequação do comportamento ao meio, ou ao seu projecto pessoal. 



Supervisão e Construção de Aprendizagens Significativas em Enfermagem
Aprendizagem em Contexto Clínico

59 

 

 

Abreu (2007) acrescenta que a aprendizagem é versada como um processo de construção 

pessoal onde existe uma confluência de factores que a condicionam, tais como, as 

características pessoais do aprendente, o contexto social no qual se processa o ambiente de 

aprendizagem, as interacções entre formador e formando, as relações de poder, as 

afinidades com o grupo e as características da comunicação, entre outros. 

Aprendizagem é então o produto resultante da interacção entre o sujeito e o meio, nos 

quais decorrem mudanças que são recíprocas. Mas, para que haja aprendizagem é 

necessário que a mudança seja durável. Neste sentido, Alarcão e Tavares (2005, p.86) 

entendem que a aprendizagem é “uma construção pessoal, resultante de um processo 

experiencial, interior à pessoa e que se traduz numa modificação de um comportamento 

relativamente estável”. 

Para melhor perceber a significação de aprendizagem é necessário percorrer um pequeno 

trilho até ao âmago da definição de aprendizagem remetida por Alarcão e Tavares. Ao 

proferir que a aprendizagem subentende um processo, remete para o cariz dinâmico da 

aprendizagem, que não é fugaz e momentâneo, mas que acontece num período de tempo 

inconstante. Por construção pessoal, entende-se que “nada se aprende verdadeiramente se 

o que pretende aprender-se não passa através da experiência pessoal de quem aprende…“ 

numa tentativa de estabilidade entre o que foi adquirido e o que falta adquirir, através de 

mecanismos de assimilação e acomodação (Alarcão e Tavares, 2005, p.86). Ao dizer que o 

processo é experiencial, interior à pessoa, está-se a consolidar a dimensão de pessoalidade 

da aprendizagem e, também, o facto da visibilidade da aprendizagem não se traduzir em si, 

mas nos seus efeitos, isto é, nas “modificações que ela opera no comportamento exterior 

observável do sujeito” (idem, p.86). É através dos comportamentos exteriores que se 

consegue observar se o indivíduo aprendeu, mas estes só acontecem no interior do sujeito 

se tiver ocorrido um processo de transformação e mudança (ibidem). Já a estabilidade da 

aprendizagem traduz-se pela forma consistente na realização das acções/comportamentos 

modificados por parte da pessoa. 

O desenvolvimento humano é “a expansão gradual das possibilidades latentes na 

estrutura do sujeito que progressivamente se vai construindo e refinando, adquirindo 

assim uma maior amplitude, sensibilidade e eficiência” (Alarcão e Tavares, 2005, p.86). 

Entende-se, desta forma, que desenvolvimento e aprendizagem são dois conceitos que 
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percorrem um caminho paralelo, tal como referem Luria et al. (1977, p.34), “o 

desenvolvimento está para a aprendizagem como a sombra para o objecto que a 

projecta”. Assim, os dois processos, desenvolvimento e aprendizagem, exercem um sobre 

o outro influências recíprocas. “Desenrolam-se como que em espiral, de tal maneira que o 

desenvolvimento, ao mesmo tempo que possibilita a aprendizagem, é por ela mesma 

dinamizado, adquirindo assim uma maior amplitude” (Alarcão e Tavares, 2005, p.88). 

Neste contexto, Danis e Solar (2001) defendem, também, que aprendizagem e 

desenvolvimento se relacionam entre si de uma forma estreita e directa, uma vez que o 

desenvolvimento comanda as aprendizagens e estas, por sua vez, influenciam-no. 

Danis (2001) apresenta-nos uma análise de alguns estudos onde uma ligação intrínseca 

entre os processos de aprendizagem e desenvolvimento humano interagem e evoluem de 

forma bidireccional e outros, realçando uma junção extrínseca, onde determinados 

processos de aprendizagem estabelecem, de forma unidireccional, determinado género de 

desenvolvimento. No que se refere aos primeiros, a autora refere-nos os estudos de 

Merrian e Clark e de Canan que concebem o desenvolvimento pessoal como “uma 

actualização do potencial do adulto” (p.56). Para Merrian e Clark, essa actualização 

caracteriza-se por uma feição de maturação psicossocial, cujo sentido do termo se coliga 

ao desenvolvimento socioafectivo do indivíduo, ampliado pelas investigadoras pela 

inclusão de uma dimensão sociopolítica e uma dimensão cultural críticas. Já para Canan, a 

actualização é uma forma de tomada de poder que lhe possibilita atingir os objectivos que 

designou para a sua própria vida, isto é, uma tomada de consciência do aprendente 

relativamente aos saberes obtidos (Danis, 2001). 

As duas perspectivas supracitadas encaram o desenvolvimento como um processo de 

crescimento que se desenrola ao longo da vida do indivíduo, em função de um contexto e 

de um modo de vida peculiar. No entanto, para uma os acontecimentos marcantes 

vivenciados fomentam o crescimento e, para a outra, são os projectos significativos 

empreendidos que constituem o processo de tomada de poder que o determina. Ou seja, 

diferentes tipos de aprendizagem conduzem ao desenvolvimento pessoal no adulto. 

Sintetizando, a aprendizagem nos adultos é percebida como um processo de transformação 

e construção pessoal, em relação aos seus conhecimentos, convicções, comportamentos e 
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atitudes, resultante de uma experiência (Alarcão e Tavares, 2005; Danis, 2001). Desta 

forma é construída a identidade pessoal e profissional do aluno. Este processo tem em vista 

o desenvolvimento integral do formando, isto é, a estruturação da sua aprendizagem, o 

desenvolvimento de competências e a sua socialização. Ideia imbuída, quer na teoria da 

aprendizagem experiencial, proposta por Kolb, quer na teoria da aprendizagem 

significativa definida por Ausubel. 

O modelo de aprendizagem pela experiência de David Kolb procura dissecar e integrar 

algumas perspectivas críticas sobre a aprendizagem, o trabalho e o desenvolvimento 

pessoal, daí considerarmos pertinente a abordagem à sua teoria, constituindo-se como um 

importante referencial para este estudo. Este autor compreende o sistema de competências 

desenvolvidas pelo indivíduo, valorizando as potencialidades formativas do contexto e a 

recursividade entre e teoria e a prática. 

No livro Experiential Learning (1984), David Kolb apresenta um estudo realizado com 

profissionais de diferentes áreas do conhecimento, baseado numa concepção teórico-

prática da aprendizagem. No indivíduo adulto, o desenvolvimento das estruturas cognitivas 

está completo, a aprendizagem apresenta um enfoque nas relações entre ambiente e 

indivíduo, incluindo as seguintes dimensões: aquisição, especialização e integração. A 

aprendizagem experiencial é o fruto da forma como o adulto vivencia, experimenta o 

mundo e se modifica através da interacção pessoa→meio, nas suas relações profissionais, 

educativas e de desenvolvimento pessoal. 

Para Kolb, a aprendizagem constitui-se como um processo dialéctico que inclui 

representações e experiências (Abreu, 2007). O autor inspirou-se em teorias do 

desenvolvimento e da aprendizagem, com especial enfoque nos trabalhos de Dewey, 

Lewin e Piaget. O ponto de convergência destas teorias baseia-se no pressuposto de que o 

desenvolvimento da aprendizagem encontra a sua ênfase na experiência (Kolb, 1984). 

Kolb, à luz das contribuições de Vygotsky enuncia a aprendizagem experiencial como “um 

processo, no decurso do qual um saber é criado graças à transformação na experiência” 

(Kolb, 1984, p.38). Desta forma, aponta seis particularidades da aprendizagem 

experiencial: aprendizagem como um processo e não como um resultado; a aprendizagem é 

um processo ininterrupto com o seu esteio na experiência; a aprendizagem pressupõe a 
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resolução de conflitos; a aprendizagem compreende o indivíduo no seu todo; a 

aprendizagem sugere interacções entre a pessoa e o meio onde se enquadra; a 

aprendizagem é um processo de metamorfose do saber. 

Neste sentido, o modelo de aprendizagem experiencial de Kolb está alicerçado num ciclo 

que contempla quatro estádios adaptativos de aprendizagem: experiência concreta, 

observação reflexiva, conceptualização abstracta e experimentação activa (ibidem). Para o 

autor, a aprendizagem habita na combinação entre estes quatro modos adaptativos e na 

forma de adaptação. Assim, persiste um dicotomia entre dois eixos – um concreto 

confrontado dialecticamente a um abstracto e um reflexivo em oposição à experimentação, 

formando um ciclo de interacção em que cada nova informação é experimentada, 

observada, reflectida e conceptualizada, tal como se pode verificar na figura 2. 

 

Figura 2 – Processo de Aprendizagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A experiência concreta atribui especial importância à relação entre o aluno e às suas 

percepções na sua relação com as pessoas e nas situações vivenciadas no seu quotidiano, 

Fonte: Adaptado de KOLB (1984) 
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isto é, tudo o que se relaciona com uma realidade concreta. Realça o sentir (sensações e 

intuições) em detrimento do enfoque sistemático dos problemas. Na extremidade oposta 

deste eixo surge a conceptualização abstracta em que o formando vive a experiência 

baseado em processos mentais criando esquemas, teorias e interpretações abstractas, 

recorrendo a um pensamento sistemático para resolução de problemas. Enfatiza o pensar 

em oposição ao sentir. 

No eixo ábsono encontra-se a observação reflexiva que se caracteriza pela procura por 

parte do aluno de conceitos de várias teorias. Observa-se um realce da compreensão, com 

incidência no entendimento do significado das acções, observando-as e descrevendo-as de 

forma contextualizada e imparcial, ou seja, apela à reflexão. De forma antagónica, na 

experimentação activa aplicam-se teorias e abstracções produto da transformação da 

experiência concreta ou dos conceitos. O aluno actua especificamente nas situações com o 

objectivo de as influenciar e modificar. Concomitantemente, procura teorias que se 

apliquem na prática. 

 

Figura 3 – Processo de Aprendizagem e Formas de Conhecimento 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Kolb (1984) 

Experiência 
Concreta

 Experimentação 
Activa

Observação 
Reflexiva

Conceptualização 
Abstracta

Conhecimento 
Divergente 

Conhecimento 
Acomodativo 

Conhecimento 
Assimilativo 

Conhecimento 
Convergente 

Interiorização por 
Apreensão 

Interiorização por 
Compreensão 

Transformação 

 por Extensão

Transformação 

por Intenção



64  Mestrado em Supervisão 
 

 

Um dos conceitos fulcrais do modelo de aprendizagem experiencial de Kolb é a de estilos 

de aprendizagem. Para o autor (1984) o conhecimento resulta da combinação entre a 

experiência percebida e a transformação da mesma, na medida em que, existem duas 

formas distintas de preensão e igualmente duas de transformação, o produto seriam quatro 

formas elementares de conhecimento: divergente, assimilativo, convergente e 

acomodativo. 

Como se pode constatar na figura 3, no modelo de Kolb, a construção de saberes pode 

alternar entre a apreensão e compreensão e a transformação entre extensão ou intenção. A 

maneira como se consubstanciam todas estas construções determina a forma como cada 

indivíduo enfatiza as quatro formas de aprendizagem: experiência concreta, observação 

reflexiva, conceptualização abstracta e experimentação activa. 

Deste modo, no estilo de aprendizagem divergente há uma evidência pela experiência 

concreta e a observação reflexiva e, por conseguinte, existe uma maior idoneidade para 

descobrir alternativas e prever implicações. Por outro lado, o estilo de aprendizagem 

assimilativo ostenta a conceptualização abstracta e a observação reflexiva. Aqui existe uma 

predominância em conceber ideias e planos teóricos, pelo que o individuo tem maior 

capacidade para a precisão de ideias do que para a sua aplicação prática. O estilo de 

aprendizagem convergente está, particularmente, associado à conceptualização abstracta e 

à experimentação activa. Este tipo de aprendizagem conduz a uma habilidade de tomar 

decisões e de solucionar problemas através de respostas concretas. Este estilo de 

aprendizagem primazia a resolução de problemas de natureza técnica em detrimento dos de 

cariz relacional ou interpessoal. Por sua vez, o estilo de aprendizagem acomodativo 

encontra-se intimamente ligado à experiência concreta e à experimentação activa. A 

aprendizagem advém do fazer, do envolvimento da acção, existindo uma 

indispensabilidade de se amoldar com o propósito de modificar as situações. Há uma 

enorme tendência para as relações interpessoais, solucionando os problemas através da 

tentativa e do erro. 

Os estilos de aprendizagem remetem para o predomínio de um determinado contíguo de 

características sobre as restantes: estilos de aprendizagem convergente (competências de 

experimentação), divergente (competências de relação), assimilativo (competências de 

conceptualização) ou acomodativo (competências de acção) (Kolb, 1984).  
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Os estudos deste investigador levaram à avaliação de estilos de aprendizagem de várias 

profissões. Assim, concluiu que os sujeitos de profissões tipicamente humanistas encerram 

estilos divergentes, que os indivíduos associados a profissões das ciências puras têm estilos 

convergentes e os profissionais apostos às ciências sociais têm estilos acomodativos 

(ibidem). 

Imbuído nesta concepção, outros estudos pretenderam reconhecer os estilos das diversas 

profissões. Destacamos Wilson Abreu (2001) que, na sua tese de doutoramento, concluiu 

que os alunos de enfermagem assumiam um estilo predominantemente convergente, 

seguindo-se o acomodativo e o divergente, sendo o estilo assimilativo o menos 

proeminente. Pela análise desta pesquisa poder-se-á concluir que também as competências 

se poderiam hierarquizar no curso de enfermagem. Deste modo, as competências mais 

significativas seriam as de experimentação, seguidas das de acção, depois as de relação e, 

por fim, as competências de conceptualização. 

Em corolário, Kolb (1984) sustenta a ideia de que a forma como a pessoa modifica a 

informação é influenciada pelo contexto sociocultural em que ela se insere, permitindo o 

desenvolvimento de determinadas competências ou o atrofiamento de outras. Perante esta 

concepção, torna-se imperioso a luta por uma aprendizagem integrativa e, para que esta 

ocorra, é necessária a inclusão das quatro dimensões, em que o caminho que parte da 

aquisição da experiência chegue à integração do conhecimento. 

 

2.2. A IMPORTÂNCIA DAS APRENDIZAGENS SIGNIFICATIVAS 

 

Como podemos verificar no ponto anterior, a grande intenção da teoria de aprendizagem 

experiencial é a de seguir uma perspectiva holística da aprendizagem, combinando 

experiência, percepção, cognição e comportamento, concebendo-se como um processo e 

não como um produto, envolvendo uma integração funcional de todo o organismo: pensar, 

sentir, perceber e agir. 

Mas, apesar deste entendimento, uma questão emerge: ao longo do processo de 

aprendizagem, de que forma o aluno estrutura as suas ancoragens? Na tentativa de 
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responder a esta questão apresentamos de seguida a teoria da aprendizagem significativa 

proposta por Ausubel. 

David Paul Ausubel, um grande psicólogo da educação, nasceu nos Estados Unidos na 

cidade de Nova York, em 1918, numa altura em que a população judia sofria uma sucessão 

de conflitos e preconceitos. Filho de uma família hebraica pobre de imigrantes da Europa 

Central cresceu insatisfeito com a educação que recebera. Como consequência deste facto 

e percorrido por sentimentos de revolta contra os castigos e humilhações sofridos no seu 

período escolar, afirma que a educação é preenchida por afecções de carácter violento e 

reaccionário (Wikipedia, 2008). A propósito do referido relata um dos episódios que o 

marcou profundamente neste período difícil da sua vida: “escandalizou-se com um 

palavrão que eu, patife de seis anos, empreguei certo dia. Com sabão de lixívia lavou-me a 

boca. Submeti-me. Fiquei de pé num canto o dia inteiro, para servir de escarmento a uma 

classe de cinquenta meninos assustados (…)” (Ausubel, 1968). Para ele, “a escola é um 

cárcere para meninos. O crime de todos é a pouca idade e por isso os carcereiros lhes dão 

castigos” (ibidem). 

A teoria da aprendizagem significativa de Ausubel é o oposto dessa educação reaccionária 

e violenta. Neste sentido, a construção dos seus valores teóricos reforçam a participação e 

as experiências do aluno. A compreensão no sentido amplo do conhecimento oferece ao 

sujeito a oportunidade de dar visibilidade às suas vivências externas à sala de aula, 

permitindo, desta forma, atribuir um significado ao que é aprendido. E não simplesmente à 

memorização de um conteúdo sem sentido. Esta teoria assenta numa perspectiva 

cognitivista e procura explicar os mecanismos internos que ocorrem na mente humana, 

relacionando o saber aprendido à estrutura cognitiva. 

Ausubel publicou as suas formulações iniciais sobre a teoria da aprendizagem significativa 

em 1963 (The Psychology of Meaningful Verbal Learning) e aprofundou-a durante as 

décadas de 1960 e 1970. Mais tarde, no final da década de 70, Ausubel obteve a 

contribuição de Joseph Novak que gradualmente se encarregou de ampliar e difundir a sua 

teoria (Abreu, 2007). “Com a contribuição de Novak, a teoria da aprendizagem 

significativa modificou o foco de ensino do modelo estímulo → resposta → reforço 

positivo para o modelo de aprendizagem significativa → mudança conceptual → 

construtivismo” (ibidem, p.111). 
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Neste sentido, a teoria da aprendizagem de Ausubel (1982) baseia-se essencialmente na 

aprendizagem cognitiva e pressupõe a integração dos conteúdos da aprendizagem numa 

matriz cognitiva ordenada (designada Estrutura Cognitiva), que inclui o conteúdo total das 

ideias de um indivíduo e sua organização. Na perspectiva de Ausubel, a aprendizagem 

requer que haja um estudo, ordenação e interacção pela estrutura cognitiva interior. 

Constitui-se como o pilar fundamental da teoria da aprendizagem significativa de Ausubel 

o seguinte aspecto: “the most important single factor influencing learning is what the 

learner already knows” (Ausubel, 1968). 

Segundo a teoria supra citada, os principais conceitos relativos à aprendizagem articulam-

se esquematicamente da forma que se apresenta na figura 4. 

 

Figura 4 – Conceitos Centrais da Teoria da Aprendizagem de Ausubel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Ausubel, a aprendizagem baseia-se na “ampliação” da estrutura cognitiva através da 
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distinguir duas dimensões distintas da aprendizagem: a significativa (meaningful) e a 

mecânica (rote learning) (2003). 

A aprendizagem é dita significativa quando uma nova informação (conceito, ideia, 

proposição) adquire significados para o aprendiz através de uma espécie de ancoragem em 

aspectos relevantes da estrutura cognitiva preexistente do indivíduo, isto é, em conceitos, 

ideias, proposições já existentes na sua estrutura de conhecimentos (ou significados) com 

determinado grau de clareza, estabilidade e diferenciação. Por outras palavras, a 

aprendizagem significativa acontece quando novas ideias se vão relacionando de forma 

não-arbitrária e substantiva com as ideias pré-existentes. Por não-arbitrariedade entende-

se que existe uma relação lógica e explícita entre o novo saber e aquele (s) já existente (s) 

na estrutura cognitiva do sujeito. Já a substantividade do aprendido significa que o 

indivíduo apreendeu o sentido e o significado daquilo que se ensinou, de forma a poder 

expressar esse significado com as mais diversas palavras (Ausubel, 2003).  

Para o autor, o objectivo primordial do ensino reside no facto de que toda a aprendizagem 

deveria ser aprendida de forma significativa, na medida em que, só deste modo, esses 

novos saberes seriam ancorados na estrutura cognitiva dos sujeitos de forma não-arbitrária, 

garantido flexibilidade no seu uso e longevidade (1982). 

Este sistema de “ancoragem” pode parecer, a um olhar desarmado, constituir-se como um 

processo estático, que na verdade não é. Tal como refere Abreu (2007, p.112), “apesar da 

estrutura prévia orientar o modo de assimilação de novos dados, estes também 

influenciam o conteúdo atributivo do conhecimento já armazenado, resultando numa 

interacção evolutiva entre «novos» e «velhos» dados”. Assim, a estrutura existente pode 

ser alterada pelos novos conceitos, dando lugar a um processo dinâmico e contínuo de 

construção do conhecimento. A aquisição de significados na estrutura cognitiva concretiza-

se através da assimilação (Ausubel, 2003). 

Contrastando com a aprendizagem significativa, Ausubel define aprendizagem mecânica 

(rote learning) como sendo a aprendizagem onde as novas informações a serem aprendidas 

não conseguem estabelecer uma ligação a algo já conhecido, ou seja, há pouca ou nenhuma 

conexão com conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva (2003). Neste tipo de 
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aprendizagem a nova informação é armazenada de forma arbitrária, isto é, fica dependente 

da vontade do aluno para aprender ou não.  

É a capacidade de subsunção ou de incorporação da estrutura cognitiva de um aprendiz em 

particular que converte o significado lógico em potencial e que diferencia a aprendizagem 

significativa da de por memorização ou mecânica. Porém, Ausubel não considera uma 

dicotomia entre a aprendizagem significativa e a mecânica, mas antes um continuum. Na 

tentativa de explicar esta consideração, Ausubel define que, quando um indivíduo adquire 

informações numa área completamente nova ocorre a aprendizagem mecânica, até que 

alguns dos elementos de conhecimento relevantes a novas informações na mesma área 

existam na estrutura cognitiva e possam servir de ponto de ancoragem a novos conceitos 

(Ausubel, 1982). 

Para o investigador (2003), a aprendizagem significativa por descoberta tem três vantagens 

fundamentais em relação à aprendizagem memorística: i) os conteúdos apreendidos por 

aprendizagem significativa são retidos e recordados por um período de tempo maior; ii) a 

capacidade de aprendizagem de outras matérias é simplificada, mesmo que a informação 

original seja esquecida; iii) uma vez esquecida, facilita a aprendizagem seguinte, ou seja, 

auxilia a “reaprendizagem”. 

Para que exista aprendizagem significativa é necessário que se combinem três condições: i) 

o aluno precisa de ter uma disposição para aprender (se o indivíduo quiser memorizar o 

conteúdo arbitrária e literalmente então a aprendizagem será mecânica); ii) os conteúdos a 

serem aprendidos devem ser potencialmente significativos, isto é, têm que ter lógica e ser 

potencialmente significativos (o significado lógico depende somente da natureza do 

conteúdo e o significado psicológico é uma experiência que cada indivíduo tem). Cada 

aprendiz faz uma filtragem dos conteúdos que têm significado ou não para si próprio; iii) 

existência de um conteúdo mínimo na estrutura cognitiva do indivíduo, com subsunçores 

suficientes para suprimir as necessidades relacionais (Pelizzari et al., 2001). 

Seguindo esta linha de pensamento, os mesmos investigadores (ibidem, p.39) indicam que 

a aprendizagem se passa a “caracterizar, de uma forma global, como a assimilação a essa 

rede de corpos de conhecimentos conceituais, seleccionados socialmente como relevantes 

e organizados nas áreas de conhecimento”. 
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Assim, os aspectos relevantes da estrutura cognitiva que servem de “âncora” para novas 

aprendizagens são designados por subsunçores. Neste sentido, Abreu (2007, p.113) define 

subsunçor como “uma estrutura específica organizada, que armazena experiências 

prévias do formando, sendo caracterizada pela existência de uma hierarquia conceptual 

na qual uma nova informação se pode integrar”. Assim sendo, os subsunçores existentes 

na estrutura cognitiva podem ser abrangentes e bem desenvolvidos ou limitados e pouco 

desenvolvidos, dependendo da frequência com que ocorre a aprendizagem significativa em 

associação com um outro subsunçor (Moreira, 1979). 

De acordo com Ausubel, e como já foi referenciado anteriormente, a aprendizagem 

mecânica é preenchida por cariz essencial e obrigatório num contexto de conceitos 

completamente desconhecidos para o aluno mas, posteriormente, pode-se transformar em 

significativa. Na tentativa de acelerar este processo, Ausubel propõe os organizadores 

avançados, âncoras concebidas com o intuito de modificar a estrutura cognitiva, 

interligando conceitos aparentemente não relacionáveis, originando assim pontes 

cognitivas (Ausubel, 2003). A função do organizador é proporcionar um esteio ideário para 

a inclusão e retenção estáveis do material mais pormenorizado e diferenciado que resulta 

da situação de aprendizagem, bem como, aumentar a capacidade de discriminação entre 

esta situação e as ideias ancoradas relevantes da estrutura cognitiva. O organizador deve 

não só estar explicitamente relacionado com a situação de aprendizagem mais específica 

resultante, como também, ser relacional com as ideias relevantes da estrutura cognitiva e 

levá-las em linha de conta, a fim de potenciar significados apreensíveis e estáveis 

(Ausubel, 1982). 

Na perspectiva do autor supracitado, a situação corrente geradora de dificuldades à 

aprendizagem e à retenção significativas de conceitos novos e desusados (mas 

potencialmente significativos) reside no facto dos factíveis subsunçores da estrutura 

cognitiva do sujeito não possuírem o grau necessário e desejável de relevância e de 

especificidade, para agirem como conceitos ancorados eficazes. Por conseguinte, admite-se 

o organizador avançado para se preencher esta lacuna, ou seja, a fim de se tornar mais 

relevante e menos geral em relação à nova tarefa de aprendizagem do que as ideias 

ancoradas proeminentes na estrutura cognitiva mas, concomitantemente, relacioná-las com 

estas últimas. A introdução do organizador antes da própria situação de aprendizagem 
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cumpre os últimos propósitos através de produtos da interacção entre o organizador e as 

ideias importantes da estrutura cognitiva e entre o organizador e as novas ideias desabituais 

da situação de aprendizagem (2003). 

Moreira (1979) corrobora esta concepção referindo que a vantagem do organizador 

avançado recaia no facto de permitir ao aluno o aproveitamento das características de um 

subsunçor, isto é: i) identificar o conteúdo relevante na estrutura cognitiva e explicar a 

relevância deste conteúdo para a aprendizagem do novo material; ii) originar uma visão 

geral do material num nível mais elevado de abstracção, salientando as relações 

importantes; e, por último, iii) prover elementos organizacionais inclusivos, que tenham 

em consideração e coloquem em destaque o conteúdo específico do novo material. 

Após definirmos as condicionantes necessárias à aprendizagem significativa, torna-se 

fundamental retomarmos a figura 4 e diferenciar dois tipos dessa mesma aprendizagem 

propostos por Ausubel: aprendizagem significativa por recepção e aprendizagem 

significativa por descoberta. 

Na aprendizagem significativa por recepção os novos conteúdos são apresentados ao aluno 

na sua forma final, ou seja, o aluno não necessita de realizar nenhuma descoberta sobre o 

que lhe é apresentado, mas deverá trabalhar activamente sobre o novo material e relacioná-

lo com as informações relevantes disponíveis. Já na aprendizagem significativa por 

descoberta o conteúdo essencial a ser apresentado é descoberto pelo aluno. Este, ao 

receber a nova informação deve reagrupá-la e integrá-la na sua estrutura cognitiva. Os 

aspectos referenciados anteriormente conduzem à ideia de que a aprendizagem por 

recepção ou por descoberta só será significativa, de acordo com Ausubel, se os novos 

conteúdos se incorporarem na estrutura cognitiva do sujeito de forma não arbitrária 

(Ausubel, 2003). Este relacionamento pode acontecer de três formas diferentes: por 

subordinação (ou subsunção), por superordenação e de forma combinatória. Abreu (2007) 

tenta explanar um pouco cada uma destas três formas: 

 Subordinação – este tipo de aprendizagem acontece quando um novo 

conceito é um exemplo, uma especificação de algo já conhecido, ou seja, a 

informação nova é assimilada pelo subsunçor passando a alterá-lo; 
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 Superordenada – “a informação nova é ampla demais para ser assimilada 

por qualquer subsunçor existente, sendo mais abrangente que estes e então 

passa a assimilá-los” (idem, p.114). Por exemplo: se uma criança tem 

subsunçores para cão, gato, leão, etc., e depois aprende o conceito geral de 

mamífero, este último assimilará os três anteriores; 

 Combinatória – acontece quando um novo conteúdo não é mais específico 

nem mais abrangente do que aquilo que lhe serviu de esteio. Neste caso, os 

conceitos ocupam entre si um mesmo nível hierárquico, não estando 

nenhum subordinado ao outro. 

Até ao momento considerámos, na explicação dos conceitos básicos da teoria de Ausubel, 

a condição em que já existem na estrutura cognitiva do sujeito, ideias que possam servir de 

âncoras para novas ideias. Ainda assim, não se teceram quaisquer considerações sobre a 

existência, a clareza e a firmeza dessas ideias, nem sobre a disposição do indivíduo em 

aprender de forma significativa. Como estes factores são relativos a cada ser humano 

particularmente, convencionou-se designá-los por factores intrínsecos e, que de acordo 

com a teoria proposta, podem ser dissociados em dois tipos: factores cognitivos e factores 

socioafectivos. 

Relativamente aos primeiros, Ausubel (2003) pressupõe a existência de três tipos relativos 

à estrutura cognitiva do sujeito e que devem ser considerados no processo de ensino-

aprendizagem: i) a subsistência de ideia (s) âncora (s) à (s) qual (ais) se pode apor, por 

subordinação, superordenação ou de forma combinatória, uma nova ideia que se pretende 

ensinar; ii) a extensão em que a tarefa que se deseja assimilar é discriminável dos conceitos 

que lhe servirão de âncora; iii) a clareza e a firmeza das ideias que servirão de âncora 

determinam o nível e a estabilidade da nova aprendizagem (se o conceito que se utilizou 

como âncora não for suficientemente “sólido” para o aluno, pode levar a que âncora e 

ancorado se dissipem ou não se discriminem de forma adequada). 

Quanto aos factores socioafectivos, foram identificados vários, de entre os quais 

destacamos a disposição do aluno para a aprendizagem significativa. Como vimos 

anteriormente, a aprendizagem é dita significativa quando se estabelece uma ligação não-

arbitrária e substantiva entre uma nova ideia e uma ideia da estrutura cognitiva do sujeito 
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que serve de esteio ou âncora. Visto que este é um processo dinâmico, esta relação exige 

do aluno vontade para o fazer. Assim, mesmo que o material seja potencialmente 

significativo, o aprendente pode optar por simplesmente decorá-lo (aprendizagem 

mecânica) (ibidem). 

Para além dos factores intrínsecos ao sujeito, a teoria de Ausubel (2003) sustenta, também, 

a existência de factores extrínsecos, sobre os quais quem ensina tem acesso e pode 

manipular “livremente” por forma a propiciar as melhores condições possíveis, para que os 

alunos possam aprender significativamente. São denominados factores extrínsecos uma vez 

que estão relacionados com conjunturas externas ao aluno que caracterizam o ambiente de 

aprendizagem no qual está inserido. 

Apesar do impacto que o modelo de Ausubel teve no seu tempo, designadamente pela 

oportunidade de entender o funcionamento cognitivo e problematizar as complexidades da 

aprendizagem, suscitou críticas nos anos que se seguiram, designadamente pelos teóricos 

beavioristas e dos provenientes das abordagens situadas nas teorias das relações 

interpessoais. No entanto, após a emergência dos modelos teóricos que questionaram a 

aprendizagem pela experiência e a reflexão sobre a acção, o modelo de Ausubel voltou a 

constituir-se como um modelo significativo para se perceber a ancoragem dos novos 

conhecimentos oriundos da experiência ou pela atribuição de representações significativas 

a factos ou eventos que suscitaram meras aprendizagens mecânicas. 

Em suma, Ausubel refere que o factor isolado mais importante que influencia a 

aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe. Desta forma, a teoria da aprendizagem 

significativa edificada por Ausubel preceitua que “o sucesso da formação pode ser 

promovido através da identificação dos subsunçores intervenientes na aprendizagem, 

avaliação das estruturas cognitivas já consolidadas e recurso a métodos de ensino que 

impliquem a associação dos novos conceitos com os subsunçores do formando de forma a 

possibilitar a ocorrência e consolidação de aprendizagens significativas” (Abreu, 2007, 

p.115). Ou seja, a teoria da aprendizagem de Ausubel procura, portanto, facilitar a 

aprendizagem do aluno, através da psicologia da aprendizagem significativa que se 

constitui como o elemento essencial ao processo de aquisição do conhecimento do aluno, 

fundamental para todo o sistema educativo. 
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2.3. APRENDIZAGEM EM CONTEXTO CLÍNICO: UMA REALIDADE COMPLEXA 

 

A formação em enfermagem só se concretiza quando, aos alunos, são facultadas 

aprendizagens em dois espaços distintos de formação: a escola e as organizações de saúde 

(Carvalhal, 2003). O ensino clínico sucede aos períodos teóricos, nos quais são ministrados 

os conteúdos programáticos previstos. A aprendizagem em ensino clínico ocupa um 

patamar de destaque no Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem de 

Saúde Mental e Psiquiatria (CPLEESMP) devido a inúmeras razões: por se constituir como 

um local de apropriação de saberes e de desenvolvimento de competências de enfermagem; 

pelo contacto que proporciona com os contextos reais que permitem, aos formandos, 

ampliar o seu espírito crítico-reflexivo pessoal, essencial para o futuro de uma profissão; e 

pela carga horária que ocupa no plano de estudos. 

Pelpel (1989), de acordo com a Resolução de 22 de Novembro de 1979 do Conselho da 

Europa, compreende o ensino clínico como uma actividade profissional que se exerce no 

local de trabalho e que assenta numa formação teórica que foi adquirida numa instituição 

de formação ou em qualquer outro estabelecimento. O mesmo autor considera o estágio 

como um momento envolto de achados e de experiências sobre as características reais, 

concretas, complexas e ambíguas da profissão com as quais os alunos têm que se 

confrontar. 

Tal como Pelpel, Carvalho (2004) encara o estágio clínico como uma conjunção singular 

onde o aluno pode colocar em prática o conjunto de saberes adquiridos, mas também de 

vivenciar experiências a todos os níveis, desenvolvendo outras áreas do conhecimento. 

Abreu (2001) acrescenta que é no primeiro contacto com a profissão imbuída das suas 

culturas, interacções e problemáticas, que o aluno de enfermagem principia as suas 

relações e inicia um processo de construção de representações que lhe permite perceber o 

significado real do trabalho. 

Na óptica de Longarito (2002), ao abordarmos a formação no âmbito hospitalar temos que, 

necessariamente, inscrevê-la num campo físico e temporal onde interage um conjunto 

heterogéneo de pessoas (alunos, docentes, enfermeiros, médicos, doentes, família, etc.) que 

ampliam e determinam entre si diversos padrões de relações pessoais, profissionais, de 

ensino e aprendizagem. Para esta autora, é neste espaço que os alunos percepcionam e se 
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defrontam com as desigualdades entre o conhecimento teórico e prático e, na tentativa de 

responder de forma adequada às condições do contexto real vão consolidando e 

modificando os seus conhecimentos. 

Quinn (1988, p.395) ancora esta acepção ao referir que o ensino clínico “é o local onde a 

prática real de enfermagem é aprendida em oposição à natureza idealista da escola”. O 

mesmo autor refere que os alunos podem aplicar o seu conjunto de saberes de enfermagem 

e desenvolver competências práticas neste campo como, por exemplo, desenvolver a 

capacidade de trabalho em equipa, tomada de decisões e competências de comunicação, 

entre outras. Para a concretização deste objectivo devem estabelecer uma série de 

interacções inerentes ao contexto do ensino clínico, tal como exemplificado na figura 5. 

 

Figura 5 – Interacções do Aluno no Ensino Clínico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Quinn (1988, p.397) 
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“transferibilidade – os saberes adquiridos num determinado contexto podem ser 

mobilizados em situações distintas” (Abreu, 2003, p.23).  

O ensino clínico em enfermagem remete-nos para a existência de diferentes 

lugares/espaços de formação, a cada um dos quais são imputadas responsabilidades e 

papéis específicos ao longo do processo de formação. Wong e Wong (1987, p.505) 

reconhecem o ensino clínico como uma componente essencial da educação profissional nas 

unidades de prestação de cuidados, chamando-lhe o coração da educação profissional, 

cujos objectivos são: preparar os alunos para a utilização de saberes adquiridos 

antecipadamente, na prestação de cuidados aos utentes; obter idoneidades pessoais e 

profissionais, atitudes e valores, indispensáveis à socialização profissional. Martin (1999, 

p.162) possui igual opinião, ao mencionar que “ o ensino clínico é um meio privilegiado de 

formação do aluno de enfermagem (…) permite ao estagiário desenvolver a sua identidade 

profissional, apreender o seu próprio modo de aprendizagem ou a lançar as bases 

necessárias à construção dos seus conhecimentos profissionais”.  

Esta autora identifica três características que conferem ao ensino clínico um carácter de 

unicidade e relevo: permite um ensino individualizado; possibilita um contacto 

privilegiado pessoa a pessoa; e favorece a relação teoria/prática que é trabalhada momento 

a momento. Estas características, fundamentais para a construção do conhecimento 

profissional, são difíceis de conseguir noutros contextos pedagógicos. Proporcionam a 

ampliação do domínio do saber nas dimensões científicas, técnicas, de crescimento pessoal 

e interpessoal, incluindo, estas últimas, o domínio psico-afectivo e relacional (Belo, 2003). 

Abreu (2003) amplia esta ideia, ao referir que a prática se constitui como um local 

indispensável para a introdução de saberes e aquisição de conhecimentos práticos e 

processuais. Desta forma, a formação em contexto clínico e as aprendizagens formais que 

daí decorrem, i) “facilitam o processo de adesão psicológica ao mundo do trabalho, numa 

óptica de transição para o primeiro emprego; ii) permitem equacionar as diversas 

dimensões e contornos dos problemas de saúde, com recurso ao pensamento reflexivo; iii) 

facultam aos estudantes as bases para a definição de uma «consciência de si» e «definição 

de si» como futuro profissional” (p.13-14). 
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Fonseca (2006) sustenta a ideia que o ensino clínico representa uma parte importante da 

formação, onde o choque com a realidade dos contextos de trabalho, o confronto directo 

com cada actor (doentes, enfermeiros e outros profissionais de saúde), com a dinâmica das 

situações de saúde, com a doença ou com a morte, com a imprevisibilidade dos sistemas 

organizacionais e de gestão, impulsiona a desconstrução e reconstrução do saber. 

Seguindo este propósito Martin (1999) descreve ensino clínico como um meio privilegiado 

na formação dos alunos de enfermagem, permitindo-lhes adquirir habilidades para actuar 

no mundo real onde a profissão acontece. Como já foi referido anteriormente, é na prática 

que o aluno aprende a inter-relacionar o conjunto de conhecimentos da sua estrutura 

cognitiva. Por outro lado, ao expor-se a múltiplas influências socioprofissionais e ao 

interagir com diversos actores, estes de algum modo, vão marcando a construção da sua 

profissionalidade (Longarito, 2002). 

Fernandes (2001) refere que o objectivo da reflexão crítica sobre a experiência adquirida 

no contexto clínico deverá ser o de guarnecer o potencial do jovem sobre o seu meio 

ambiente e de incrementar as habilidades de transferir as competências obtidas de uma 

situação para outra, fazendo com que tais jovens sejam capazes de utilizar, 

verdadeiramente, tais aptidões em situações de trabalho divergentes. Ao que Abreu (2003, 

p.23) acrescenta que a aprendizagem “implica mudanças a nível das cognições, práticas 

sócio-profissionais, auto-conhecimento, definição de uma «estratégia pessoal» de 

processar informação e transferibilidade – os saberes adquiridos num determinado 

contexto podem ser mobilizados em situações distintas”. 

Neste contexto, Simões (2004) menciona que a prática reflexiva assume-se como um 

daqueles conceitos que ninguém objecta, mas que, muitas vezes, é rotulado de utópico e de 

idealista, visto o ritmo veloz dos contextos de trabalho, a rapidez e a espontaneidade das 

tomadas de decisão, a sua imprevisibilidade e a escassez de tempo. Aquilo a que Dewey se 

refere, nas palavras de Zeichner (1993, p.20), é um equilíbrio entre fazer e pensar: “a 

reflexão é um processo que ocorre antes e depois da acção e, em certa medida, durante a 

acção, pois os práticos têm conversas reflexivas com as situações que estão a praticar, 

enquadrando e resolvendo problemas in loco”. 
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Como indica Hesbeen (2001), a experiência, só por si, não gera conhecimento. Ao que 

Garrido (2005) acrescenta, pese embora ela não contribua para a obtenção de uma 

determinada competência e de uma certa destreza dos gestos praticados, a fim de melhorar 

o conjunto de saberes da estrutura cognitiva do sujeito, essa experiência exige ser 

reflectida, discutida e conceptualizada. 

D’Espiney (1997) vê a reflexão não como um fim em si, descobre fundamento no 

raciocínio de que esta “é um meio que permite aos sujeitos através de um processo de 

descontextualização da acção e de recontextualização, uma (re) construção interna da 

situação, que adquire outros significados, permitindo visualizar novas formas de operar e 

desenvolver o reflexo de aprendizagem permanente nas e através das situações 

profissionais, no quadro de uma organização autoformativa” (Canário, 1994). 

No mesmo sentido, Shön (1983) considera que a componente profissional prática 

(praticum) permite uma reflexão dialogante sobre o observado e o vivido, conduzindo para 

a construção activa do conhecimento na acção, segundo uma metodologia de aprender a 

fazer fazendo (learning by doing). 

O mundo da prática é um local privilegiado para se edificar o saber, construindo-se aí a 

ponte para o aluno ultrapassar o conhecimento meramente teórico, deslindando o saber 

prático, capaz de dar resposta às mais variadas situações. Torna-se assim exequível “a 

transformação do saber cognitivo em saber-fazer cognitivo. Ou seja, um saber emergente 

da reflexão na acção enquadrada num referencial teórico” (Belo, 2003, p.37). 

A este conhecimento profissional qualitativo e espontâneo, Donald Shön (1983) define-o 

como conhecimento na acção, visto interagir com a reflexão que se realiza 

concomitantemente ao desenrolar da acção. A resolução de um problema, num 

determinado contexto, pode não ser linearmente transferível para outro, visto que no 

mundo profissional, especialmente no de enfermagem, cada situação é única e diferente 

(Belo, 2003). Os alunos têm, pois de ser “preparados capazmente, para lidar com 

situações novas, ambíguas, confusas, para as quais nem as teorias aplicadas, nem as 

técnicas de decisão e os racionalismos aprendidos, fornecem soluções lineares” (Alarcão, 

1996, p.14). Contrariamente ao trabalho realizado em sala de aula, a produção numa 

realidade clínica possui um elevado grau de imprevisibilidade. 
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Neste sentido, Abreu (2007, p.226), defende que “os alunos de enfermagem devem ser 

preparados para uma experiência que marca profundamente a vida pessoal e profissional: 

o contacto com a morte; salienta que a formação teórica e clínica deve ajudar o aluno a 

saber gerir as suas emoções e afectos”. 

Já no olhar de Vidinha (2007), a realização de um ensino clínico é um acordo assumido, 

um pacto entre diferentes actores (docentes, alunos e profissionais) na demanda de um 

objectivo: dotar os estudantes de saberes, para que o desempenho profissional da 

enfermagem seja uma certeza, ou então se torne diariamente numa ilusão presente, 

consubstanciado, à imagem e semelhança não dos docentes, nem dos profissionais, mas 

sim dos alunos que nele se envolvem e erigem o desígnio do “Ser Enfermeiro”. 

Os alunos, inseridos na equipa de enfermagem, desenvolvem relações mais equitativas e 

próximas entre os profissionais do exercício, aprendendo com eles a enfermagem da 

prática e a promover a inserção no mundo do trabalho através de normas de 

funcionamento da organização. Em paralelo com esta dimensão de socialização, o aluno 

adquire outras competências em contexto laboral: o trabalho em equipa, a organização 

individual do trabalho, as relações interpessoais, a partilha de responsabilidades, aprender a 

aprender com as novas situações, a comunicação e a decisão individual ou em grupo 

perante situações novas. Apenas com “plena interacção entre o indivíduo, a formação e o 

contexto de trabalho os processos formativos desenvolvem capacidades de resolução de 

problemas e de pensamento crítico” (Silva e Silva, 2007, p.103). 

Os estudos produzidos por alguns autores remetem para um problema de insatisfação dos 

alunos, em contexto clínico, que designam de fosso entre teoria e prática. A assimilação 

teórico-prática emerge como uma problemática contemporânea, visto que, “é esta que 

supostamente permite aos alunos, uma vez compreendidos do ponto de vista científico as 

justificações dos procedimentos, levar para as práticas, a «prática» dos discursos 

produzidos na escola, numa clara perspectiva de transferência de conhecimentos, 

concebida de modo simples e linear” (D’Espiney, 1999, p.28). A dicotomia 

serviços/escola é referida como um problema resultante da desarticulação entre a teoria e a 

prática. Os professores estão num patamar longínquo do exercício profissional, produzindo 

um ensino desinserido da realidade, ou demasiado teórico para a realidade.  



80  Mestrado em Supervisão 
 

 

Por outro lado, num estudo desenvolvido por Bento (2001, p.30), os alunos percebem este 

desfasamento entre teoria e prática devido a vários factores: i) apropriação do gesto, da 

acção sucessiva em detrimento da acção do acto diligente que conduz ao gesto, o 

estabelece e o legitima, no contexto da prática de enfermagem; ii) os alunos persistem na 

dificuldade em conciliar o utente instrumental com o utente relacional, preocupando-se 

principalmente com a execução das técnicas em detrimento da interacção com o utente; iii) 

constata-se um afastamento entre os modelos conceptuais veiculados pela escola e os 

adoptados nos contextos do trabalho; iv) a interligação teoria-prática é intricada pela 

consideração atribuída pelos estudantes ao que vêm fazer e à excessiva centralização na 

técnica; v) vivem a teoria e a prática como situações distintas; vi) atribuem uma função 

privilegiada à formação em contexto real e aos enfermeiros com que aprendem; vii) as 

estratégias usadas nos ensinos clínicos, especificamente, a reflexão e a discussão das 

experiências práticas “estão mais relacionadas com os aspectos técnico-científicos do que 

com a relação interpessoal, e incidem mais sobre aquilo que o aluno sentiu e pensou”. 

A dificuldade sentida nesta articulação de saberes teóricos e saberes práticos sugere que 

possa estar relacionada, muitas vezes, com uma inadequada comunicação entre docentes e 

enfermeiros do mundo do exercício. 

Noutro ângulo encontram-se os condicionalismos do contexto real que podem constituir 

um reforço para este desfasamento, como sendo, a sobrecarga de trabalho por parte de 

quem acompanha os alunos e consequente falta de apoio aos mesmos. Neste sentido, 

Hesbeen (2001) refere que os campos de ensino clínico que são, concomitantemente, os da 

prática profissional, aguardam, por vezes, profissionais habilitados com todas as 

competências, subjugando as técnicas indispensáveis ao seu exercício. Um pouco como se 

se conjecturasse das escolas produtos acabados com tudo o que esta expressão contém de 

terrível. Este facto conduz-nos a uma reflexão acerca das expectativas concebidas nos 

contextos de trabalho, onde os profissionais são diariamente cotejados com uma excessiva 

carga laboral que não lhes possibilita a disponibilidade necessária, mesmo que a almejem, 

a fim de poderem desempenhar outra função pedagógica que não seja a que se refere ao 

aqui e agora, impostos pelo quotidiano (ibidem). 

 Assim, torna-se urgente estreitar a distância entre a enfermagem teórica e a enfermagem 

real, sendo o ensino clínico de enfermagem, por excelência, a melhor forma de o fazer, 



Supervisão e Construção de Aprendizagens Significativas em Enfermagem
Aprendizagem em Contexto Clínico

81 

 

 

pois é neste campo que estas duas dimensões se encontram. A formação deve fazer 

perceber que teoria e prática não se opõem. Se a escola pode contribuir com os conceitos e 

instrumentos, só o estágio pode contribuir com as experiências que quando analisadas e 

reflectidas dão sentido à teoria aprendida. 

 

2.4. APRENDIZAGEM EM SAÚDE MENTAL E PSIQUIATRIA 

 

De acordo com o relatório Internacional sobre a Educação para o século XXI para a 

UNESCO, Tarcia (2001, p.158) afirma a importância da educação no desenvolvimento dos 

indivíduos e da sociedade apontando que, para este século, “tanto indivíduos quanto os 

poderes políticos considerarão a procura do conhecimento, não apenas como um meio 

para alcançar o fim, mas como um fim em si mesmo”.  

Assim, e como vimos anteriormente, a prevalência de distúrbios mentais é uma realidade 

em crescendo na nossa sociedade, exigindo profissionais detentores de competências 

multidimensionais, capacidades de interacção, adaptação e readaptação. Daí a pertinência 

de se formaram enfermeiros especializados na área da saúde mental e psiquiatria. Segundo 

a American Psychiatric Nurses Association (2000), um enfermeiro de saúde mental e 

psiquiátrica é um profissional certificado, detentor de uma formação graduada que o 

prepara para um exercício avançado de saúde mental ao longo do ciclo de vida do 

indivíduo. Este exercício abarca tomada de decisões independentes e interdependentes e 

responsabilidade directa pelo juízo clínico. O seu campo de intervenção norteia-se por 

domínios da investigação, desenvolvimento de políticas de saúde, liderança, educação, 

resolução de problemas e aconselhamento, que se espera um aumento exponencial da sua 

compreensibilidade na formação pós-graduada. 

A formação e o desenvolvimento profissional apontam para a necessidade do indivíduo 

“querer ser” competente, criando estratégias para promover a qualidade do seu exercício e, 

de acordo com Dias (2004, p.58), “a formação é um processo de transformação individual 

que envolve a dimensão do saber (conhecimentos), do saber-fazer (atitudes e 

comportamentos) e do saber-aprender (evolução das situações e actualização)”. Segundo 

o mesmo autor, o desenvolvimento das competências passa pela interacção destes saberes. 
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Para Malglaive (1995, p.123) o termo competência “evoca em si mesmo a excelência do 

fazer, a validade, a amplitude dos saberes e do saber-fazer num dado domínio”. Perrenoud 

(1999, p.7) considera que competência é a “capacidade de agir eficazmente num 

determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem se limitar a eles”. Para 

enfrentar ou solucionar determinadas situações com pertinência e eficácia é necessário 

mobilizar vários recursos cognitivos, como saberes, capacidades, informações e outros. O 

autor afirma que as competências manifestadas nas acções não são em si mesmas, 

conhecimentos, mas sim, que utilizam, integram ou mobilizam estes conhecimentos. Já 

para a Ordem dos Enfermeiros Portugueses (2003, p.246) competência é a “capacidade do 

enfermeiro para praticar de forma segura e eficaz, exercendo a sua responsabilidade 

profissional”. 

Neste contexto, torna-se importante perceber como se processa a aprendizagem nesta área 

tão específica da saúde. Também a enfermagem de saúde mental e psiquiatria tem sofrido 

alterações profundas nos processos de formação; o paradigma de educação 

profissionalizante, que assentava mais no racionalismo tecnicista, tem vindo a transformar-

se, dando origem a uma epistemologia da prática, em que esta é sedimentada na 

competência fundamentada. Portanto, se o seu campo de acção está em constante 

transformação de saberes, torna-se emergente pensar e repensar o processo formativo e, 

consequentemente, o ensino clínico, adequando-o às novas directrizes em que as 

competências sustentam a boa prática profissional. 

Estudos como os de Barros e Egry (2001), Fraga (1993) e Colvero (1994) têm 

demonstrado que existe um distanciamento evidente entre o conhecimento reproduzido nas 

escolas e o praticado na assistência ao doente mental, resultando numa dicotomia entre a 

academia e a prática. Perrenoud (2000, p.1) reforça esta ideia ao afirmar que “os alunos 

acumulam saberes, passam nos exames, mas não conseguem mobilizar o que aprendem em 

situações reais…”. 

Deste modo, considera-se fundamental que a formação em enfermagem de saúde mental e 

psiquiatria procure estratégias de ensino que favoreçam o desenvolvimento de 

competências dos futuros profissionais, entre elas, ensinar tendo por base a resolução de 

situações-problema, propondo projectos e tarefas desafiadoras e complexas, incitando os 

alunos a mobilizarem os seus conhecimentos em diversos contextos. Ou seja, cabe ao 
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docente/tutor ser reflexivo, inovador e explorar uma pedagogia diferenciada que seja 

significativa para o estudante e que relacione o seu universo de conhecimentos, 

experiências e vivências, na procura do desenvolvimento de aprendizagens 

verdadeiramente significativas, tal como preconiza Ausubel. 

Na sua pesquisa sobre as vivências dos alunos na área de enfermagem psiquiátrica, Vaie 

(2002) reforça as figuras do docente, tutor e da instituição de ensino clínico no 

desenvolvimento pessoal e profissional dos estudantes. Ele afirma que caso não haja 

sincronia entre esta tríade dificilmente se formarão enfermeiros qualificados para o 

exercício em enfermagem psiquiátrica e saúde mental. Neste sentido, no acto de formar 

deverá estar implícito o comprometimento da envolvência de todos os actores neste 

processo dinâmico, sendo que existe um desafio permanente ao mútuo crescimento e 

desenvolvimento de todos os intervenientes. 

Barros (2004, p.79) identificou no seu estudo, em que analisou algumas experiências de 

ensino na área de enfermagem de saúde mental, que “é fundamental para o ensino crítico, 

transformado e transformador a clara adopção de um campo conceitual, a definição de 

um norte pedagógico e uma escolha de professores com formação no novo paradigma”. 

Assim, em contexto das práticas clínicas de enfermagem de saúde mental e psiquiatria 

exigem-se formadores (docentes e tutores) competentes que possuam a capacidade de 

desenvolver e construir nos seus formandos uma vasta complexidade de saberes 

científicos. Só desta forma se pode capacitar os estudantes para darem resposta ao incerto, 

ao instável, conduzindo-os à reflexão e explicação, a si mesmos, acerca das várias atitudes, 

comportamentos e intervenções junto dos utentes. 

Neste contexto, Lucchese (2005) na sua pesquisa sugere algumas directrizes no ensino de 

enfermagem em saúde mental, entre elas: 

o Promover espaços grupais que privilegiem a reflexão sobre as práticas entre 

docentes/tutores e alunos; 

o Optar por um modelo pedagógico que sustente as práticas transformadoras; 

o Promover aprendizagens que sejam significativas para o aluno, valorizando os 

recursos que ele dispõe, problematizando o objecto a ser estudado apoiado na sua 

realidade; 
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o Privilegiar o ensino centrado no aluno como agente activo e dinâmico da sua 

formação; 

o Utilizar uma metodologia de ensino que promova o trabalho com resolução de 

situações-problema, visando a mobilização de recursos para solucioná-los; 

o Promover uma aprendizagem baseada na reflexão sobre as situações-problema e as 

suas resoluções e valorizar uma prática reflexiva; 

o Aplicar um processo de avaliação e auto-avaliação contínua e formativa. 

 

Em síntese, não podemos separar a teoria da prática. Portanto, o aluno que desenvolve as 

suas actividades baseadas na prática fomenta, em si mesmo, a consciência dos seus 

comportamentos e atitudes. Pois, só assim será capaz de compreender e explicitar a sua 

intervenção e, em simultâneo, desenvolver os conhecimentos necessários para actuar nos 

meandros educativos da componente prática e as situações reais da prática que permitem 

ao estudante ser conhecedor da complexidade de cada situação em particular e, no geral, 

compreendendo e extraindo conhecimentos onde só na prática se adquire. 
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3. SUPERVISÃO DA FORMAÇÃO CLÍNICA EM ENFERMAGEM 

 

“A supervisão e a atitude supervisiva pressupõem um atento e abrangente olhar que 

contemple e atente ao perto e ao longe, ao dito e ao não dito, ao passado e às hipóteses 

de futuro, aos factos e às suas interpretações possíveis, aos sentidos sociais e culturais, 

à manifestação do desejo e à possibilidade/impossibilidade da sua concretização, ao 

ser e à circunstância, à pessoa e ao seu próprio devir”. 

Sá-Chaves (2000, p.127) 

 

À semelhança do que se passou noutros domínios profissionais as aceleradas mudanças 

que se verificaram no último meio século, decorrentes da evolução social, tecnológica e 

informacional fizeram imergir a formação como um instrumento essencial, quer para fazer 

face às diferentes mutações a que se assiste, quer para produzir e gerir mudanças 

deliberadas (Canário, 2003). Neste sentido, o processo de formação em enfermagem 

pretende formar a capacidade de intervir de modo competente em situações diversas, tendo 

esta capacidade um conjunto coerente de carácter cognitivo e afectivo, explicativo e 

normativo, de conhecimentos, capacidades, teorias, crenças e atitudes; pelo que se entende 

que a formação em enfermagem transcende largamente a perspectiva tecnológica de 

aquisição de conhecimentos e técnicas a utilizar em qualquer situação. Assim, pressupõe-

se que esta deva ser mais do que uma moldagem de perfis profissionais pré-estabelecidos e 

deva implicar sempre um processo de apreciação crítica e reflexiva do exercício da 

profissão, mobilizadora de valores e questionadora das representações do próprio e dos 

outros sobre o que é verdadeiramente ser enfermeiro. 

Nesta lógica, novos modos de conceber e praticar a formação revelam o potencial 

formativo das situações de trabalho. Destacam a pluralidade de situações educativas que o 

ambiente de trabalho proporciona, sugerindo uma unidade de tempo e de lugar entre a 

formação e o exercício do trabalho. Reforçam que este tipo de formação se alicerça nas 

experiências e nas vivências dos indivíduos e colectivos que uma estratégia formativa pode 

transformar em aprendizagem. Trata-se de conjugar aprendizagem por via material e 

aprendizagem por via simbólica, formalizando o informal ou de promover um ciclo 

(recursivo) de construção de novos saberes a partir dos saberes em utilização (Malglaive, 

2003). 
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Nesta perspectiva, associa-se à indiscutível relevância do ensino clínico na formação de 

enfermeiros, a não menos indiscutível relevância de um processo de mediação, ajuda e 

apoio à aprendizagem e desenvolvimento pessoal e profissional: o processo de supervisão 

em contexto clínico. 

O campo da supervisão assiste continuadamente a metamorfoses, desafios e controvérsias 

que se vêem a reflectir na incapacidade de definir supervisão. Consequentemente, coexiste 

uma panóplia de concepções ou percepções intrínsecas à temática que, por vezes, originam 

olhares divergentes no que se prende com as práticas supervisivas, tal como defende 

Alarcão, “diferentes conceitos de supervisão nas suas vertentes conceptual e estratégica 

estão na base de realidades supervisivas diferentes, umas aparentemente antagónicas, 

outras complementares” (1994, p.22). 

Os investigadores Alarcão e Tavares consubstanciaram-se como pioneiros, a nível 

nacional, aprofundando o contexto da supervisão na área das ciências da educação e da 

pedagogia, a partir da década de oitenta. Apesar do âmbito da sua investigação, 

reconhecemos que o modelo por eles proposto é enquadrável no palco da formação em 

enfermagem, uma vez que, os próprios autores admitem “a pertinência da sua 

transferência para outros campos profissionais” (2003, p.16), embora com algumas 

especificidades. 

Actualmente, os estudos realizados no âmbito da supervisão (Alarcão e Tavares, 1987; Sá-

Chaves, 2000; Vieira, 1993; Oliverira-Formosinho, 1998, 2000) e da supervisão em 

enfermagem (Abreu, 1997, 2001, 2003, 2007; Franco, 2000; Franco, 2000; Bento, 2001; 

Carvalhal, 2003; Belo, 2003; Simões, 2004; Andrade, 2005; Fonseca, 2006; Fernandes, 

2007; Braga, 2007; entre outros) realçam a importância de enquadrar a formação em 

ensino clínico como um momento de aprendizagem e desenvolvimento particularmente 

rico, onde se entrecruzam diversos saberes, diferentes influências contextuais e 

organizacionais, conhecimentos e estratégias específicas, reflexões e indagações 

constantes. Este enquadramento deverá ser sustentado por uma prática supervisiva que se 

desenvolva num clima “aberto, dialógico, flexível e disponível” (Sá-Chaves, 2000, p.129). 

Parece estar a emergir uma nova racionalidade científica e pedagógica na supervisão em 

enfermagem, surgindo o ensino clínico, como o eixo central do currículo de formação 

desta disciplina. 
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Assim, torna-se premente centrar a prática, em particular, e toda a formação em 

enfermagem, em geral, naquilo que a torna única na sua essência, isto é, na visão holística 

do indivíduo. Deste modo, hoje pensar em educação é, essencialmente, pensar no aluno. Os 

sistemas educativos têm actualmente, ou deveriam ter, o objectivo do desenvolvimento 

integral do formando, isto é, a estruturação da sua aprendizagem, o desenvolvimento de 

competências e a sua socialização. Favorecer e mediar a relação intra e interpessoal, pelo 

confronto entre o eu e o meio, através da aprendizagem experiencial e significativa, 

constitui a finalidade da formação em enfermagem, essencialmente, em ensino clínico, 

entendida numa dimensão de desenvolvimento pessoal e profissional de cada um e de 

todos os actores deste palco vivo. 

Neste novo paradigma, a formação já não pode ser vista como um momento isolado na 

vida dos estudantes e a competência só existe quando é aplicada. Neste sentido, o local 

onde as aprendizagens são vivenciadas intervém também na aquisição dessas idoneidades. 

Significa isto, que não é exclusivamente a escola que produz capacidades mas, também, o 

local de trabalho e, nesta ordem de pensamento, deverá haver uma maior interacção entre 

escolas e serviços de saúde para que a teoria possa interferir com a prática e a esta possa 

influenciar a teoria. A orientação e supervisão dos estudantes de enfermagem em ensino 

clínico terão que ser compartilhadas pelos docentes e pelos profissionais da prática de 

cuidados. Por conseguinte, será necessária uma articulação entre os dois espaços de 

formação para que os jovens possam desenvolver competências que não servirão só para 

uma facilitação na transição do mundo escolar para o do trabalho e para uma socialização 

profissional eficaz, mas também, para potencializar o seu desenvolvimento pessoal e 

social. Esta articulação desenvolve-se numa formação em parceria. 

Como consequência do desenvolvimento das parcerias, os horizontes e a articulação 

escolas/sociedade alargaram-se. As parcerias são cada vez mais comuns e trazem uma 

modalidade de colaboração entre organizações e os seus actores, com o objectivo de 

realizarem actividades em conjunto. Tal modalidade evoca de imediato a elaboração de 

projectos comuns envolvendo: escolas, organizações de saúde; a articulação entre os 

actores da formação e da prática profissional. Esta mudança do modelo de supervisão em 

ensino clínico de enfermagem levou, no entanto, à criação de um novo espaço normativo, a 

uma nova forma ética das relações entre o mundo do trabalho e da formação, valorizando-
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se a reciprocidade, as relações de confiança, de respeito, de transparência, assim como, a 

responsabilidade mútua dos parceiros envolvidos. O Modelo Integrativo, englobado nesta 

dinâmica de parceria, pressupõe a existência de uma dialéctica entre o ensino clínico e o 

teórico. As acções promovidas no decorrer do ensino teórico devem fomentar a emergência 

de questões problemas que são dimensionadas na presença de profissionais do exercício de 

enfermagem constituindo, desta forma, a ponte entre a denominada “enfermagem teórica” 

e a “enfermagem real”. Ou seja, os tutores responsáveis pela supervisão no campo clínico 

são “chamados” para a sala de aula leccionando conteúdos da sua prática profissional 

constituindo-se, deste modo, subsunçores na estrutura cognitiva dos alunos que, mais tarde, 

em contexto de ensino clínico, servirão de âncoras ao desenvolvimento de verdadeiras 

aprendizagens significativas, contribuindo, assim, para o sucesso do processo de tutoria e 

consequente desenvolvimento pessoal e profissional do estudante. 

Como podemos verificar, a importância atribuída quer através dos currículos dos cursos 

quer pelos próprios alunos que reconhecem na aprendizagem efectuada em contexto 

clínico um papel central na sua formação, leva-nos a concluir que a qualidade da 

aprendizagem em ambiente clínico exerce uma influência decisiva sobre o processo global 

de aprendizagem do aluno. Como tal, é necessário ponderar com cuidado as estratégias de 

acompanhamento dos alunos em estágio. A utilização do mentor/tutor, nome que é 

atribuído ao supervisor nas experiências de Mentorship, é uma das estratégias mais 

utilizadas neste processo supervisivo. 

De acordo com Abreu e Calvário (2005), o mentor/tutor é um patrocinador, guia ou 

modelo profissional que estabelece uma relação humana, confidencial e social com o seu 

protegido. O papel do mentor/tutor não se esgota no ensino de novas competências aos 

alunos, ele promove a reflexão crítica sobre as práticas, constitui-se como facilitador de 

novas experiências clínicas, auxilia os alunos na tomada de decisões de âmbito 

profissional, apadrinhando os alunos na sua integração no meio sócio-profissional (Dracup 

e Bryan-Brown, 2004). Deste modo, o processo de mentorship vai “permitir ao aluno 

conceptualizar a sua própria prática, recompondo e acondicionando os novos saberes e os 

que anteriormente adquiriu, mesmo os que derivam da consciência que de si possuem 

como pessoas e futuros enfermeiros” (Abreu, 2003, p.38). 
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Neste âmbito da tutoria em ensino clínico de enfermagem podem identificar-se três fases 

no processo de aprendizagem do aluno: a fase inicial de integração das partes envolvidas 

em que existe uma focalização no estudante, no processo que irá decorrer e nas técnicas a 

utilizar; a fase de experimentação ou de realização que se divide, por sua vez em ensino, 

feedback e prática, onde existe a partilha de desafios; e finalmente, fase de autonomia ou 

de processamento onde se realiza reflexão sobre o realizado, descrevendo a 

experienciação, efectivando uma análise crítica e procedendo a uma avaliação dos 

resultados por síntese. 

Embora coexista uma ampla literatura acerca das características, funções e papéis que o 

tutor deve assumir numa relação supervisiva de qualidade, elas podem resumir-se, segundo 

Abreu (2007) a: facilitar interacção entre pares; promover uma identidade positiva do 

aluno e facilitar o seu processo de afirmação; ajudar o estudante a definir o seu quadro de 

valores; assumir-se como um modelo para o formando; ser justo na análise das práticas de 

aprendizagem; apelar para o uso progressivo de linguagem profissional (domínio científico 

e relacional); ajudar a gerir emoções derivadas da conveniência com o doente em estado 

crítico, bem como, estar desperto para situações de sofrimento psicológico de forma a 

prevenir o isolamento do aluno e o fracasso da aprendizagem; apoiar o espírito crítico e 

reflexivo; seleccionar o grau de intervenção respeitando a autonomia e a responsabilidade 

crescente e adequar o grau de intervenção adequado a cada aluno; e, também, demonstrar 

empatia, paciência, compreensão e disponibilidade. 

Nesta acepção, a relação supervisiva deve entender-se, tal como referem Alarcão e Tavares 

(2003, p.45) numa “visão de qualidade, inteligente, responsável, experiencial, acolhedora, 

empática, serena e envolvente de quem vê o que se passou antes, o que se passa durante e 

o que se passará depois, ou seja, de quem entra no processo para o compreender por fora 

e por dentro”. Assim, para que a aprendizagem seja significativa, o tutor deve aceitar o 

aluno tal como ele é e compreender os sentimentos que manifesta. Os estudantes ficam 

profundamente reconhecidos ao serem compreendidos, não avaliados, nem julgados, o que 

motiva a criatividade e a abertura na relação. Assim, se o tutor estiver consciente dos seus 

próprios sentimentos e aceitá-los, é grande a probabilidade de desenvolver uma relação de 

ajuda com outra pessoa (Rogers, 1983).  
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As estratégias de supervisão deverão ter em conta os diversos estilos de aprendizagem que 

os alunos possam apresentar. Deverão ser diversificadas em número suficiente de forma a 

aprofundar o estilo adequado, uma vez que o papel do tutor é constituir-se como um 

facilitador da aprendizagem dos estudantes em ensino clínico. Pois tal como nos recorda 

Abreu (2003, p.30) “para o aluno a produção de um saber comporta a produção de um 

sentido: o processo de tutoria e a experiência pessoal transformam as interpretações 

sumárias da realidade em adquiridos da formação”. 

 

 3.1. SUPERVISÃO: CONCEITO E ALCANCE 

 

Actualmente, a supervisão não se aduz com uma definição e concepção ímpares e 

consensuais. Encontram-se, tal como refere Sá-Chaves (2000, p.124-125), “perspectivas 

de supervisão que vão desde as intenções mais rígidas de inspecção e de direcção até às 

mais flexíveis e facilitadoras de orientação e de aconselhamento”. 

Na verdade, os últimos 25 anos propiciaram mudanças nas concepções de professor, de 

aluno, de escola, de formação e de supervisão. As actuais perspectivas de supervisão 

concebem o adulto como um ser em constante construção e desenvolvimento, entendem o 

conhecimento e o saber, toda a ciência enfim, também ela em transformação e modificável 

pela inovação, configuram a dialéctica entre a acção e o pensamento reflexivo como pilar 

da edificação do conhecimento e do desenvolvimento humano – do saber, do saber-fazer, 

do saber-estar em relação consigo mesmo e com os outros. Consequentemente 

“testemunharam-se também modificações na conceptualização e operacionalização das 

funções supervisivas” (Alarcão, 1999, p.312). 

Se efectivarmos uma viagem até à definição de supervisão descrita no Dicionário de 

Língua Portuguesa (2006, p.1585), aferimos que esta é conceituada como “acto ou efeito 

de supervisionar, coordenar ou inspeccionar” e supervisionar como “acto de dirigir, 

orientar ou inspeccionar a partir de uma posição superior” (ibidem, p.1585). Da sua 

análise podemos considerar tratar-se de um conjunto de conjecturas que não são 

equivalentes, na medida em que, a cada uma, condizem processos cognitivos e práticas 

muito divergentes dada a diferenciação de objectos e de funções que lhes podem estar 
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associadas. Como se pode reconhecer este conceito assenta numa visão reducionista e 

castradora, uma vez que hierarquiza o papel do supervisor posicionando-o num patamar de 

superioridade na relação supervisiva, contrapondo o que é preconizado no paradigma 

emergente. 

No conceito clássico de relação pedagógica a atribuição de autoridade ao supervisor era 

aceite e assumida pelos alunos por este ser considerado como representante da cultura e 

possuidor do saber. Nesta lógica, o quadro conceptual da supervisão encerra em si 

características como “superioridade e hierarquização, normatividade e transmissividade, 

imobilismo e reprodução de práticas, inflexibilidade e desumanização” (Alarcão, 1995, 

p.5) que urge ser desmistificado remetendo para “não a ideia de hierarquia de poderes e 

de saberes de quem é suposto supervisionar (ideia que se colou negativamente ao conceito 

de supervisão), mas sim, o conceito de distanciamento entre observador e observado, que 

permite o alargamento do campo de análise e a possibilidade da sua compreensão 

sistémica e contextualizada” (Sá-Chaves, 2000, p.125). Este efeito de distanciamento 

facilita a compreensão dos fenómenos em estudo pela maior amplitude e abrangência das 

interpretações e, simultaneamente, elimina qualquer hipótese de contaminação da análise 

que a proximidade comporta. Deverá ser um distanciamento atento, visto que, uma atitude 

supervisiva pressupõe “um atento e abrangente olhar que contemple e atente ao perto e ao 

longe” (idem, p.125).  

Assim, as atribuições de controlo e inspecção, primeiramente reconhecidas às tarefas de 

supervisão, foram sendo reconfiguradas numa perspectiva mais formativa, pressupondo 

uma relação pedagógica promotora de processos dialécticos de desenvolvimento pessoal e 

profissional. Numa primeira definição de Alarcão e Tavares (2003, p.18) seria o "processo 

em que um professor, em princípio mais experiente e mais informado orienta um outro 

professor ou candidato a professor no seu desenvolvimento humano e profissional”. Mais 

do que era considerado até então, esta conceptualização deixava entrever um entendimento 

mais abrangente da relação supervisiva, como um processo de crescimento pessoal e social 

dos sujeitos envolvidos, em que supervisor e formando, em interacção, se influenciavam e 

desenvolviam reciprocamente “por uma relação interpessoal dinâmica, encorajante e 

facilitadora de um processo de desenvolvimento profissional e de aprendizagem consciente 

e comprometido” (Alarcão e Tavares, 2003, p.71). Desta interacção, que se deseja positiva, 
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o que mormente se pretende alcançar é a formação do aluno, como pessoa e como 

profissional, competente na relação com o utente que, numa progressiva autonomia, lhe 

exigirá tomada de decisões ponderadas, exploração, diversificação e adequação da sua 

intervenção, questionamento e reflexão de práticas e concepções. 

Esta percepção da formação é fortemente influenciada por correntes epistémicas de índole 

desenvolvimentista, humanista na sua dimensão pessoalista, assim como pelas perspectivas 

sócio-construtivista e ecológica na sua dimensão contextual, que nos estudos de 

investigadores como Rogers, Combs, Piaget, Vigotsky, Bruner, e Bronfenbrenner viram 

realçada a importância da pessoalidade do aluno, que nas relações interpessoais que 

estabelece e nos contextos em que se move encontra os catalisadores do desenvolvimento 

humano, contribuindo deste modo para o entendimento do processo supervisivo como uma 

tarefa eminentemente de “acção relacional, envolvendo uma actividade formativa cuja 

finalidade visa o desenvolvimento profissional do professor [formando], na sua dimensão 

de conhecimento e acção” (Alarcão, 2001, p.314). De facto, o conjunto de transacções 

estabelecido entre o supervisor e o supervisado pode ser determinante de um processo de 

conhecimento, aprendizagem e desenvolvimento bem sucedido, passando pela 

consolidação de redes relacionais que tornem estes profissionais do humano capazes de 

criar e gerir uma envolvência segura, autêntica e empática.  

Enquadrada nesta acepção, Oliveira-Formosinho (2002, p.12) reconhece que “a supervisão 

reconceptualizada desenvolve-se e reconstrói-se, coloca-se em papel de apoio e não de 

inspecção, de escuta e não de definição prévia, de colaboração activa em metas acordadas 

através de contratualização, de envolvimento na acção educativa quotidiana (através de 

pesquisa cooperada), de experimentação reflectida através da acção que procura 

responder ao problema identificado”. 

Já Vieira (1993, p.28) descreve a supervisão como uma “actuação de monitorização 

sistemática da prática pedagógica, sobretudo através de procedimentos de reflexão e de 

experimentação”. A autora encara que a supervisão confina duas dimensões essenciais: a 

analítica, contingente aos processos operacionais e a interpessoal, alusiva à interacção 

entre os sujeitos circundados. Não sendo de forma alguma exclusivas, estas dimensões, 

antes interpenetram-se e influenciam-se mutuamente, detendo a componente relacional um 

papel regulador do e no processo supervisivo. 
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Na óptica de Franco (2000, p.32) a supervisão é encarada como sendo “o processo em que 

uma pessoa experiente e bem informada orienta o aluno no seu desenvolvimento humano, 

educacional e profissional, numa actuação de monitorização sistémica da prática, 

sobretudo através de procedimentos de reflexão e experimentação”. Este pesquisador, não 

obstante da prática e da experimentação que compreende que o aluno deve vivenciar, 

valoriza também, o processo reflexivo enquanto complemento necessário para a estratégia 

de aprendizagem. 

Na nossa opinião os conceitos de supervisão apresentados pelos diversos autores não se 

excluem, mas antes complementam-se, predominando o semblante da relação de ajuda, tal 

como corrobora Alarcão e Tavares (2003, p.56) “todas elas estão subordinadas a um 

verbo fulcral: ajudar”. Não obstante e, no olhar de Franco (2000), não podemos 

compreender a supervisão dos alunos em ensino clínico de enfermagem apenas no âmbito 

da relação de ajuda, se ela não abranger a noção de continuidade, reflexão e 

retroalimentação assente numa perspectiva de desenvolvimento pessoal e profissional do 

aluno. 

Desta forma, as práticas supervisivas ganham um novo sentido, uma vez que nelas deve 

estar presente a multidimensionalidade do sujeito em formação. Além das dimensões de 

desempenho observável, os supervisores deverão alargar a sua focalização apreendendo a 

acção/sujeito numa perspectiva mais abrangente que desvende não só o que se fez, as 

razões porque se fez e a possibilidade do eu que assumiu essas opções. As interacções 

dialógicas entre o triângulo supervisivo devem fundar-se numa indagação contínua, onde a 

teoria e a prática cooperem, construindo conjuntamente o conhecimento em enfermagem 

que se deve repensar e reconstruir em cada momento. 

Neste contexto, torna-se importante relembrar que a aprendizagem clínica na área de 

enfermagem reveste-se de particular importância, mas também de peculiar cuidado. A 

qualidade e segurança que se exigem na prestação de cuidados de enfermagem à pessoa 

não se alteram com o facto do prestador ser aluno ou profissional, pelo que se torna 

imprescindível a presença de um profissional, em princípio mais experiente, que assegure 

que a prática do aluno, enquanto pessoa em formação, detenha igual qualidade e segurança, 

de modo a que não intervenha negativamente no bem-estar da pessoa doente. 
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Por outro lado, a natureza incerta e imprevista dos contextos de saúde e do fenómeno de 

doença, para onde concorrem inúmeras variáveis que vão desde as locais, às pessoais de 

todos os actores envolvidos no processo, conferem à prática de enfermagem um carácter 

complexo que não se compadece com uma aplicação apriorística de teorias, mas antes 

exige um agir profissional, fruto de uma mobilização de saberes que integrem as variadas 

dimensões em questão, mediante um processo de reflexão. É este caminho do agir 

profissional, numa construção e reconstrução do saber e do ser pela prática reflexiva, que 

se espera e deseja que o aluno, em situação de aprendizagem clínica, seja capaz de 

percorrer no sentido de alcançar a sua autonomia, no qual se manifesta a importância da 

supervisão e da figura do supervisor, enquanto agente facilitador e promotor do processo 

de desenvolvimento do aluno nas dimensões pessoal e profissional. 

O papel de dupla mediação que está reservado ao supervisor, entre o conhecimento e o 

formando, consubstancia-se na “criação de condições propiciadoras de uma envolvência 

de aprendizagem cognitivamente estimulante e afectivamente gratificante”, mas também 

“na monitorização de processos de reflexão sistemáticos e continuados sobre a própria 

prática” (Sá-Chaves, 2000, p. 193). A supervisão assim entendida remete-nos para um 

quadro onde se enfatiza o desenvolvimento humano e profissional do aluno, enquanto 

dimensões indissociáveis, de influência recursiva, onde se destaca o processo reflexivo, 

individual e partilhado, como veículo primordial para a verificação desse desenvolvimento, 

no qual se torna indispensável a presença do supervisor como garante da qualidade e 

segurança das práticas e das aprendizagens. 

 

3.2. MODELOS DE SUPERVISÃO 

 

A indispensabilidade de adequar as realidades pedagógicas às necessidades sociais, 

designadamente às de contexto de trabalho, obriga a que actualmente se esteja a colocar de 

parte os métodos clássicos de ensino, sendo estes apoiados no saber estático, difundido por 

um professor protagonista a um aluno passivo/receptivo (Fernandes e Venâncio, 2004b). 

Esta dimensão de ensino tradicional, simplista e redutor, deverá dar lugar a uma filosofia 

baseada na implicação de um desenvolvimento pessoal/profissional, encarada como um 

processo complexo, dinâmico e contínuo, onde o aluno deverá ser o produto dos seus 
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actos, objecto dos mesmos e, ao mesmo tempo, agente. Impressos nesta concepção, os 

mesmos autores (idem, p.15) afirmam que o ensino deve contemplar uma instrução 

dinâmica e em interacção constante com os contextos de trabalho “permanentemente 

baseada no aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a 

ser, no sentido de haver uma flexibilidade e capacidade permanente da construção de 

novos saberes por parte de cada pessoa”. 

Bento (2001, p.28), inserida nesta linha de pensamento, diz-nos que se torna premente 

reflectir modelos de supervisão que facultem ao formando ampliar e/ou obter “os 

instrumentos conceptuais e competências que lhes permitam conceber/decidir os cuidados 

a prestar à pessoa em função da cada situação concreta e simultaneamente pensar e agir 

nos contextos de trabalho promovendo alterações e/ou rupturas na sua forma de 

organização que possibilitem o concretizar dos projectos de acção que a função 

independente esboça.” 

Embora Supervisão Clínica e Mentorship sejam processos distintos, por vezes, utilizam-se 

os modelos do primeiro processo quando se problematizam as estratégias de 

acompanhamento do aluno em ensino clínico, daí surgir a necessidade de abordar alguns 

modelos de Supervisão Clínica em Enfermagem. 

Assim, a palavra modelo, originária do latim modellus, designa a maneira de ser de alguma 

coisa. Segundo Abreu (2007, p.190), um modelo pode ser versado como “uma matriz 

explicativa, detentora de um corpo organizado e articulado de conceitos ou ideias, com o 

intuito de orientar o pensamento, proporcionar leituras de fenómenos e constituir uma 

referência para a acção”. Já para Cottrell e Smith (2005), um modelo, enquanto mapa e 

estrutura de caminhos a percorrer, dirige-se a finalidades e alvos de supervisão, o tipo de 

relação interpessoal a ser adoptada, o feedback e a continuação da sua sustentação.  

Nesta lógica, os modelos desenvolvem-se geralmente a partir da observação atenta da 

interacção entre a teoria e a prática e devem ser entendidos, antes de mais, como quadros 

de referência, isto é, estruturas teóricas de orientação para a prática. Jamais poderão ser 

percebidos como uma norma imutável e imperecível para a melhoria contínua da formação 

ou da prática de cuidados, devendo ser revisados, transformados e adaptados 

continuamente, de acordo com o progresso dos saberes na área da saúde enquanto ciência. 
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Analogamente ao que se verificou no domínio dos conceitos, também ao nível dos modelos 

de supervisão não se atesta um consenso universal. Na opinião de Kitchen (1999), a 

escolha do modelo de supervisão dependerá não só do tamanho do grupo, como também da 

história dos diferentes elementos que o constituem e da própria organização, uma vez que, 

os diversos modelos requerem diferente disponibilização de tempo. Para a definição, 

adopção ou adaptação de qualquer modelo, torna-se imperioso considerar, tal como 

Yvonne Moores, que a diversidade das áreas clínicas e da sua organização influenciam a 

grande diversidade de modelos existentes e, ainda, que a variedade de modelos difere entre 

si consoante as filosofias e teorias adoptadas (Abreu, 2002).  

No âmbito da supervisão em enfermagem, o modelo tem de procurar satisfazer as 

necessidades decorrentes da relação interpessoal, promover feedback e suporte contínuo, 

bem como garantir técnicas que permitam a avaliação do processo e, consequentemente, a 

sua reformulação periódica decorrente dos contextos sistémicos (Bond e Holland, 1998). 

Assim, e de acordo com Abreu (2003, 2007), vários são os modelos conhecidos através da 

literatura anglo-saxónica, entre os quais os de Proctor (1986), Page e Wosket (1994), 

Hawkins e Shohet (1989), Johns (1997, 1998), Butterworth e Fangier (1994) e os modelos 

reflexivos de Van Manen e Smith e Hatton, acrescentando ainda o modelo de Nicklin. 

Inúmeros também são os autores que procuram agrupar estes modelos e outros em classes. 

Da pesquisa operada atinente a esta temática seleccionámos a categorização de Marr, 

Steele e Hickman (2001), referida por Abreu (2007), que reúne os diferentes modelos em 

quatro grupos capitais:  

 Modelos centrados na função (Proctor, Page e Wosket): descrevem a organização e 

as funções da supervisão, consubstanciando-se como essenciais no estádio de 

implementação; adaptáveis a todos os domínios da profissão. 

 Modelos centrados no processo (Hawkins e Shohet, Holloway, Inskipp): examinam 

as precisões que sobrevêm com o seu decorrer, designadamente, aquelas que se 

prendem com a relação supervisiva e que influem na qualidade do exercício. Não 

obstante de acarretarem mais-valias a todas as áreas do cuidar eles são 

fundamentais na prática da enfermagem que enfatiza a relação. 

 Modelos centrados na relação supervisiva (Stoltenberg e Delworth, Faugier, 

Frankham): concentram-se na essência da relação supervisiva tornando-se 
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profícuos no desenvolvimento pessoal e profissional, quando esta é vista como o 

principal agente das transmutações pretendidas. 

 Modelos psicoterapêuticos (Freud, Rogers): ostentam o modelo clínico de terapia 

empregada pelo supervisor. 

O modelo preconizado por Hawkins e Shohet, em 1989, referido por Kitchen (1999), é do 

tipo um para um, em que supervisor e supervisando se encontram na mesma área o que 

facilitaria, pela proximidade, a criação de laços de confiança. Contudo, o tempo que exige 

e os conflitos interpessoais podem constituir-se como obstáculos a este modelo. O recurso 

a um supervisor de outra área é uma forma de solucionar parte do problema, mas 

susceptível de dar origem a outro conflito, o de índole cultural. Já Butterworth e Faugier 

(1992) descrevem um modelo menos ameaçador: a supervisão entre pares. Neste caso, os 

intervenientes poderão reflectir nas experiências de ambos mas, como se encontram no 

mesmo nível, o desenvolvimento profissional verificado é escasso. 

Johns, em 1993, e Northcott, em 1996, apresentam um modelo que, na opinião de Abreu 

(2007), incorpora a análise crítica do desempenho individual com a supervisão clínica 

como forma de desenvolver uma experiência profissional mais rica, enfatizando para tal a 

necessária relação de confiança e colaboração entre os visados. O processo de negociação, 

a implicação e a responsabilização do supervisado pelo seu próprio processo de 

aprendizagem ou trabalho torna esta relação o ponto fulcral deste modelo, cujo ónus reside 

na possibilidade de existência de conflitos entre supervisor e gestor, já que estaria em jogo 

o equilíbrio entre as necessidades da organização e do formando. 

Proctor (1986, 2001) desenvolveu um dos modelos mais referenciados na literatura 

especializada. Orientado para uma perspectiva de aconselhamento, descreve as funções da 

supervisão clínica, fornecendo linhas orientadoras relativas à preparação e discussão 

supervisivas. Para a autora, as suas ideias estruturantes emergiram da prática profissional e 

as tarefas e responsabilidades do supervisor clínico, que congregam as funções essenciais 

da supervisão (restaurativa, formativa e normativa), constituindo os componentes 

fundamentais e mais expressivos do modelo: 
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 Função restaurativa: enfatiza as necessidades emocionais do profissional de 

enfermagem; função que provê apoio, permitindo que o supervisando possa lidar 

com o que se sobreveio e se transformou; 

 Função formativa: focaliza-se no desenvolvimento das competências; é a função 

que habilita o desenvolvimento de idoneidades, compreensão e reflexão, 

explorando a experiência de trabalho da pessoa. 

 Função normativa: ajudando a assegurar padrões de qualidade previamente 

definidos e os papeis do profissional que se centrem numa organização que tem em 

vista o bem comum; 

 

 

Figura 6 – As Funções Restaurativa, Formativa e Normativa da Supervisão 
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Normativa: 
 

Centrada no 
Profissional 

Qualidade 
Protocolos 

Formativa: 
 

Reflexão na 
Acção 

Desenvolvimento 
Profissional e do 
Conhecimento (skills) 

Suporte 
 
Motivação 

Restaurativa: 
 

Gestão de 
Emoções 

SUPERVISÃO 



Supervisão e Construção de Aprendizagens Significativas em Enfermagem
Supervisão da Formação Clínica em Enfermagem

99 

 

 

O modelo de Proctor (1986) adquiriu grande importância dentro do domínio da 

enfermagem, tendo sido seleccionado como modelo de formação por estudantes de uma 

grande diversidade de especialidades de enfermagem, embora seja um modelo aplicável 

em qualquer área da profissão. Descreve como são organizadas as funções de supervisão, 

as orientações fundamentais e os conteúdos das sessões de supervisão, tal como se pode 

verificar na figura 6. 

Baseando-se neste modelo e, segundo Sloan (1999), Nicklin (1997) desenvolveu um 

modelo de supervisão centrado na prática, o qual está direccionado para as vertentes 

directiva, educativa e de suporte. Segundo o autor, a supervisão clínica em enfermagem, 

está centrada na prática e envolve elementos relacionados com a gestão, a formação e o 

apoio emocional, em que o processo supervisivo contempla seis fases: análise objectiva da 

prática; identificação do problema; contextualização; planeamento; implementação; e 

avaliação. 

De referir ainda, o contributo de Heron (1989), nomeado por Abreu (2007), que considera 

seis categorias de intervenção: prescritiva, informativa, confrontativa, catártica, catalítica e 

de suporte. As três primeiras caracterizam-se pela manutenção de algum grau de controlo 

na relação estabelecida por parte do supervisor (intervenções autoritárias), enquanto as 

segundas atribuem o locus de controlo ao formando (intervenções de facilitação). O autor 

considera que nenhum destes tipos de intervenção tem vantagem sobre o outro, pois tudo 

depende da natureza do papel do supervisado, das suas necessidades particulares e/ou do 

foco de intervenção do supervisor. 

O mesmo autor (Abreu, 2003, 2007) refere-se ainda a modelos que, a nível operatório, 

traduzem parcerias institucionais designados por mentorship, perceptorship, multitutor e 

integrativos na assunção de fazer convergir para o processo supervisivo as mais-valias das 

diferentes instituições representadas pelos profissionais que, de acordo com o seu exercício 

profissional quotidiano, desenvolvem competências específicas: 

 Mentorship1: encontra-se directamente relacionado com o acompanhamento dos 

alunos de enfermagem, por parte de um profissional de enfermagem experiente e 

conhecedor dos contextos clínicos onde os alunos se formam. 

                                                            
1 Este modelo de tutoria será explanado com maior profundidade no ponto 3.3. 
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 Persceptorship: um profissional mais experiente acompanha, apoia e orienta outro 

menos experiente, num mesmo contexto, durante um período de tempo limitado. 

Ocorre, por exemplo, na integração de enfermeiros recém-formados. 

 Modelo Multitutor: neste modelo são outorgadas ao tutor funções e acções 

deliberadas ao suporte no desenvolvimento das práticas, à triagem e aplicação de 

estratégias de ensino-aprendizagem, apropriadas ao momento educativo e ao 

suporte emocional, constatando-se a presença de múltiplos tutores, possibilitando: 

i) potenciar a formação recorrendo às variadas idoneidades dos tutores; ii) minorar 

os obstáculos que a relação contínua e contígua entre tutor e formando pode 

desencadear; iii) favorecer o desenvolvimento do formando pelo confronto e 

análise de diferentes pontos de vista e informações que os tutores trocam entre si.  

 Modelo Integrativo2: representado por uma interactividade entre formação teórica e 

prática em contexto de trabalho, em que docentes e enfermeiros dimensionam 

questões-problema reconhecidas pelos alunos, produto do ensino teórico e prático, 

numa dinâmica dialéctica entre teoria e prática. 
 

Esta relação interinstitucional e, como tal intercontextual, tem como vantagens a 

aproximação de concepções, a definição abrangente de objectivos e processos e a 

colaboração na constituição de saberes pela investigação, numa visão co-

responsabilizadora e co-construtiva do desenvolvimento pessoal e profissional do futuro 

enfermeiro.  

De um modo geral, em todos os modelos de supervisão apresentados se faz referência à 

exigência e responsabilidade na enfermagem, bem como ao facto de tanto os alunos como 

os profissionais se confrontarem nos contextos da sua prática com situações 

potencialmente hostis que exijam soluções adequadas (Abreu, 2003). Neste sentido, o 

mesmo autor (2002) salienta um conjunto de ideias comuns, identificadas no conjunto de 

modelos referenciados: i) a relação de supervisão assume uma extrema importância no 

processo; ii) a supervisão clínica em enfermagem tem um conjunto de objectivos que se 

articulam no decurso da prática clínica: segurança das práticas, desenvolvimento de 

competências, suporte e encorajamento dos desenvolvimentos pessoal e profissional; iii) o 

                                                            
2 Este modelo que fomenta a parceria entre escolas e instituições de saúde será aprofundado no ponto 3.4, 
visto constituir‐se como uma parte primordial da fundamentação teórica deste estudo. 
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processo de supervisão implica estruturas e procedimentos; iv) o sucesso do processo de 

supervisão depende da qualidade da relação entre supervisor e supervisado. 

A diversidade de modelos de supervisão clínica em enfermagem reflecte o estado 

desenvolvimental da actividade como um todo, dentro da variedade e complexidade que 

caracterizam a prática de enfermagem. Tal como indica Pires (2004, p.58), “nenhum 

modelo é melhor do que o outro”. O modelo tem, como propósito, fornecer referências 

objectivas para a tomada de decisão em contexto. Assim, cada modelo só pode ser 

considerado o mais adequado, mediante determinado teor organizacional e profissional. 

Contudo, independentemente da matriz adoptada, existe um alcance da supervisão em 

enfermagem que qualquer abordagem terá de ter por base: i) ênfase na relação supervisiva 

em que todo o processo deverá estar articulado para o seu sucesso; ii) o processo está 

direccionado às práticas dos actores enfermeiros nas áreas da formação, no 

desenvolvimento das competências e maturidade pessoal e profissional; e, por último, iii) 

para ser desenvolvido, o processo de supervisão terá de ter um conjunto de argumentos 

explicitados e uma estrutura adequada ao contexto, sendo esta a referência de base 

(Cottrell, 2000). 

Embora situados no campo da supervisão de professores, mas pela sua relevância, 

perfeitamente transferível para o domínio da supervisão em enfermagem, importa ainda 

referir o contributo de Alarcão e Tavares (2003). Estes apresentam-nos nove 

modelos/cenários de supervisão, resultantes da análise de várias tentativas de resposta de 

como fazer supervisão e respectivo agrupamento segundo as facetas mais significativas da 

praxis da supervisão, por necessidade de sistematização:  

 Cenário da imitação artesanal: este modelo apoia-se em princípios basilares como 

a incontestável autoridade do mestre e a imutabilidade do saber. Esta é entendida 

como a visão mais elementar da supervisão, em que o formando tem um papel 

passivo de observador atento, regido pelo trabalho e profissionalismo do seu 

formador, tomado como um experiente mestre a imitar, a fim de se tornar um bom 

profissional. A aprendizagem fundamentava-se em métodos de demonstração e 

imitação e, dificilmente, a inovação pedagógica e o questionamento e reflexão 

sobre as práticas tinham oportunidade de romper os padrões da prática instituída, 

assim como a aprendizagem cooperativa, desenvolvida em grupo era pouco 
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valorizada. A formação em contexto de trabalho não era mais do que um “ritual de 

passagem do saber-fazer de geração em geração como forma de perpetuar a 

profissão” (Alarcão, 2001, p.331). 

 

 Cenários da aprendizagem pela descoberta guiada: este modelo consigna um papel 

mais activo ao estagiário, que se rege essencialmente através da observação, análise 

e experiência de diferentes situações do processo de ensino/aprendizagem, 

procurando revesti-lo de coerência teórico-prática, percebendo os seus mecanismos. 

Ao supervisor cabe o papel de providenciar e orientar o processo de formação, 

fazendo com que o formando descubra, analise e experimente novas práticas, tanto 

por múltiplas observações de diferentes professores nas mais variadas 

circunstâncias, numa fase inicial, como por si mesmo, no cumprimento de tarefas 

gradualmente mais complexas, responsabilizando-se progressivamente pelo acto de 

ensinar.  

 
 

 Cenário behaviorista: caracteriza-se pela sua natureza mais mecanicista ou mais 

racionalista, que concebe o ensino como uma ciência de aplicação instrumental, em 

que os professores deveriam dominar determinadas técnicas prescritas pela 

investigação, independentemente dos seus contextos de intervenção. Este, procura 

desenvolver no estagiário as competências consideradas essenciais, através de uma 

relação directa entre os resultados da aprendizagem e a forma como a prática é 

executada, assumindo que a qualidade das aprendizagens promovidas decorre em 

grande parte da qualidade (técnica) da intervenção pedagógica do professor. Estas 

competências adquirir-se-iam pelo treino, por exemplo, através da técnica de 

micro-ensino em que as tarefas a exercitar eram isoladas, simplificando-se a 

complexidade do processo educativo em mini-aulas.  

 

 Cenário clínico: de acordo com as conceptualizações deste cenário supervisivo, o 

supervisado deve estar implicado e comprometido no seu processo de (trans) 

formação, não mais deve ser um participante externo de observações e discussões, 

mas um agente dinâmico da sua formação através da investigação das suas práticas 

em sala de aula, o âmbito onde o formando experimentava e desenvolvia as suas 
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práticas, à imagem de uma clínica, suportadas numa análise prévia e numa 

avaliação posterior partilhada com o supervisor, que adequasse e aperfeiçoasse o 

desempenho do supervisando e, consequentemente, o dos seus alunos, numa 

dialéctica de intensa preocupação, solicitude e assistência. Assim, por analogia com 

o modelo clínico de formação dos médicos, se compreende a sua denominação, 

realçando a sua dimensão sistemática e “cuidativa”, não devendo equivocar-se esta 

dimensão “cuidativa” (derivada do cuidado atencioso e prestável de quem 

acompanha, seja o supervisor ou o formando) com uma errónea interpretação 

“curativa” muitas vezes conotada com este cenário. Destaca-se assim neste cenário, 

a modalidade formativa responsabilizante do supervisado, que, numa atitude 

(quase) científica de experimentação, parte das suas próprias intervenções para 

analisar e equacionar soluções, como uma actividade de resolução de problemas e 

de tomada de decisões activa e pessoal, avaliando seguidamente os resultados das 

suas opções. Por isso mesmo, a incumbência do supervisor é reconfigurada, e o 

vínculo estabelecido assenta agora em atitudes de suporte, colaboração e apoio 

como elementos chave da relação supervisiva. A novidade introduzida por este 

cenário supervisivo acentua precisamente o plano relacional, em que supervisando 

e supervisor são actores empenhados no processo, como que colegas em co-

construção, sobretudo com esta visão primordialmente formativa e “cuidativa”. 

 

 Cenário psicopedagógico: este modelo projecta-se no reconhecimento das relações 

de ensino/aprendizagem que se estabelecem primeiramente entre supervisor e 

formando (s), e igualmente entre professor e alunos. Neste entendimento, “ensinar 

os professores a ensinar deve ser o objectivo principal de toda a supervisão 

pedagógica” (Alarcão, 2003, p.28), valorizando a componente teórica da formação, 

derivada da psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem, cujos princípios 

psicopedagógicos fundamentarão a tomada de decisões e a resolução de problemas 

decorrentes das exigências do processo formativo em desenvolvimento, permitindo 

compreender como os alunos adquirem as suas concepções, desenvolvem 

competências e as transferem para as mais variadas situações numa constante 

interacção teoria-prática. Neste enquadramento, a relação supervisiva estabelecida 

entre o supervisado e o supervisor é a de monitorização da capacidade de mobilizar 
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os diversos conteúdos e princípios psicopedagógicos em função das finalidades 

educativas, numa atmosfera de encorajamento, tal como o próprio formando 

procura fazer nas relações pedagógicas que estabelece com os seus alunos na sala 

de aula. 

 

 Cenário pessoalista: ao desenhar o cenário pessoalista de supervisão, Isabel 

Alarcão pretendeu realçar a dimensão pessoal e humana de todo o processo 

formativo, distinguindo que a formação de professores poderá ter preocupações 

técnico-práticas, didáctico-pedagógicas, organizacionais, contudo não se deverá 

permitir que descure a (intra/inter) pessoalidade do formando. Esta é então uma 

visão centrada no desenvolvimento do ser, influenciada por correntes de 

pensamento do existencialismo, da antropologia cultural, das psicologias cognitiva 

e desenvolvimentista, que desde meados da década de 70 era teorizada por diversos 

autores, dos quais se destacam Combs, Fuller, Glassberg e Sprinthal. 

 
 

 Cenário reflexivo: neste modelo o processo formativo desenvolve-se na dialéctica 

da reflexãoacção, ou seja, “reflexão dialogante sobre o observado e o vivido 

segundo uma metodologia do aprender a fazer fazendo e pensando, que conduz à 

construção activa do conhecimento gerado na acção e sistematizado pela reflexão” 

(Alarcão e Tavares, 2003, p.35). Desta forma, consideram que a prática 

pedagógica, deve ser conduzida por supervisores experientes, que num esforço de 

orientação, estímulo, exigência, apoio e avaliação vão suportando os formandos no 

seu diálogo compreensivo com as ocorrências, ajudando-os a intervir 

contextualizadamente, a validar o conhecimento emergente da prática por meio de 

exercícios hermenêuticos e reflexivos (metacognitivos e metapráxicos) “na acção, 

sobre a acção e sobre a reflexão na acção” (ibidem).  

 

 Cenário ecológico: a inovação deste modelo reside na evidência do 

desenvolvimento humano como um processo inacabado, interactivo e dinâmico, 

que não depende só do próprio indivíduo, mas também do contexto e dinâmicas 

sociais em que se encontra inserido. Pelo que na relação supervisiva, o supervisor 

deverá estar desperto para o entendimento das intercomunicações estabelecidas ao 
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nível dos diversos sistemas e das suas influências e confluências na acção formativa 

em desenvolvimento. A escola assume então um papel dinâmico na medida em que, 

também ela se encontra inserida num macro e microsistema e simultaneamente 

oferece-se como contexto de aprendizagem e desenvolvimento do formando e 

supervisor. 

 

 Cenário dialógico: neste paradigma a linguagem é considerada como a fonte 

amplificadora da capacidade cognitiva; o enfoque supervisivo incide no estudo dos 

contextos, mais do que no estudo do professor, e tem o desígnio de inovar e suscitar 

mudanças nos contextos educativos. Desta forma, na supervisão dialógica a 

expressão das opiniões, expectativas ou convicções dos participantes, a partilha de 

conhecimentos e experiências, ou a expressão de sentimentos positivos em relação 

ao outro surgem como centrais. 

 
 

No seguimento da reflexão de Alarcão e Tavares, Sá-Chaves (2002) acrescenta um cenário, 

o qual designou integrador e a partir dele desenvolveu o conceito de supervisão não 

standard. Numa linha de pensamento schöniana, conhecimento não standard, “trata-se e, 

por oposição às perspectivas dualistas, da capacidade de construir soluções ajustadas à 

natureza complexa, incerta, e frequentemente ambígua de cada situação educativa 

problemática, renunciando à crença de que possa existir um conhecimento de tipo 

standard que possa constituir uma resposta generalizadora a todas elas” (idem, p.23). 

Para a autora o conceito de supervisão não standard é o único que fomenta o respeito pela 

singularidade de cada professor e pela incerteza, imprevisibilidade e complexidade dos 

contextos do seu exercício profissional. Para Sá-Chaves (2002, p.161) este modelo é “algo 

inacabado e susceptível de auto-regulação constante através de uma persistente atitude de 

questionação”. Procurará não dar receitas, mas criar junto do supervisando, com o 

supervisor um espírito de investigação-acção, num ambiente emocional positivo, humano e 

facilitador do desenvolvimento pessoal e profissional de ambos. 

A identificação destes cenários evidencia diferentes concepções relativas à relação teoria-

prática, formação e investigação, noção de conhecimento como construção pessoal de 

saberes, papéis dos intervenientes no processo de supervisão, assunção da escola como 
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centro de formação. Finalmente, importa esclarecer que são as limitações de umas 

abordagens supervisivas que originam a existência de outras espelhando o dinamismo, a 

diversidade e complexidade dos fenómenos formativos. Do mesmo modo importa lembrar 

que, frequentemente, estes cenários coexistem, pelo que não devem ser entendidos como 

compartimentos estanques, que se excluem mutuamente. 

Na óptica de Bento (2001) os modelos de formação/supervisão em enfermagem ainda 

pensados numa lógica de tipo transmissivo e imitativo, ou seja, baseados na autoridade que 

prescrevem a enfermagem como deve ser, esperando que o aluno a reproduza mais tarde 

nos contextos de trabalho, deve ser questionada, pois formar para conceber, para executar e 

para avaliar cuidados de enfermagem, pressupõe pensar outros modelos de formação de 

forma a: 

i) Formar para a mudança e para o exercício da autonomia: educar os futuros 

profissionais de enfermagem para controlar e gerir mudança. Este processo passa 

por estimular e desenvolver um espírito crítico e criativo, bem como uma 

capacidade de compreensão e resolução de problemas. “A capacidade de definir 

objectivos e prioridades, de planear e gerir tempos e recursos, de avaliar as acções 

realizadas” (Bento, 2001, p.34). Um ensino que crie circunstâncias promotoras de 

uma capacidade de iniciativa, para o desenvolvimento de um saber profissional de 

qualidade, para a tomada de decisões, para o exercício da liderança e da 

criatividade. Um ensino que inflame um sentimento positivo perante a mudança e a 

aprendizagem. 

 

ii) Formar para a utilização de múltiplos saberes e para a participação activa na sua 

produção, ou seja, um ensino que promova a capacidade de entrada e utilização de 

conhecimentos científicos e interdisciplinares. Que coadjuve os alunos a fomentar 

planos de aprendizagem ao longo da vida. “Que ajude a desenvolver capacidades 

metodológicas de pensar na acção reconceptualizando-a e produzindo saberes a 

partir dela” (idem, p.34). Consequentemente, é necessário pensar os currículos de 

enfermagem, incluindo saberes específicos, interdisciplinares e multidisciplinares, 

rejeitando a especialização precoce e limitativa. 
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iii) Formar para o desenvolvimento pessoal, para o exercício e respeito pela 

liberdade, democracia, para o encontro de culturas, a universalidade de 

comportamentos, no âmbito do exercício profissional, isto significa, pensar o 

ensino que auxilie o desenvolvimento de habilidades para reconhecer e respeitar as 

diferenças individuais, os valores e as crenças. “Que forme para a 

responsabilidade pessoal e profissional do enfermeiro enquanto cidadão e 

profissional de saúde. Que promova a capacidade de tomada de decisões éticas, a 

discussão e a adopção dos códigos de ética profissional” (ibidem, p.34). Um 

ensino que incite à auto-confiança, à auto-estima, à comunicação e ao 

desenvolvimento das relações interpessoais, mas também, à habilidade de assumir 

as suas actividades e executá-las em parceria com outras pessoas, quer estes sejam 

colegas, enfermeiros, utentes ou outros profissionais de saúde. 

 

iv) Formar para a qualidade. Este não remonta a um princípio novo, na perspectiva de 

que ao longo de toda a formação no domínio da enfermagem, de uma forma, mais 

ou menos explícita, a dimensão qualidade sempre esteve presente. “Assim sendo, a 

qualidade, mais do que um objectivo a perseguir na formação dos futuros 

enfermeiros, deve ser um modo de estar e uma regra de vida da escola” (Bento, 

2001, p.34). 

 
 

Em jeito de síntese, Abreu e Calvário (2005), num estudo efectuado no âmbito da 

formação em enfermagem, realçam que a educação clínica representa um importante 

processo ecológico, contribuindo decisivamente para a construção de uma identidade 

profissional por parte dos alunos, auxiliando-os a melhor compreenderem a intervenção e 

saberes próprios da enfermagem. 

 

3.3. RELAÇÃO SUPERVISIVA E ACOMPANHAMENTO CLÍNICO 

 

A formação em enfermagem deve erigir a sua base e linha orientadora numa perspectiva 

construtivista, num paradigma eclético. Assim, a finalidade da supervisão em ensino 
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clínico, versada numa dimensão de desenvolvimento pessoal e profissional de cada um e 

de todos os intervenientes no processo, é favorecer e mediar a relação interpessoal, pelo 

confronto entre o eu e o meio, através da aprendizagem experiencial e significativa. Abreu 

(2003, p.45) afirma que “só ocorre aprendizagem (intencional) em contexto clínico se a 

aprendizagem for cuidadosa e deliberadamente acompanhada”. 

O termo designado para identificar este acompanhamento é, segundo Abreu (2003, 2007), 

Mentorship. A utilização do mentor/tutor, denominações que são atribuídas ao supervisor 

nas experiências de mentorship, é uma das estratégias mais utilizadas no acompanhamento 

de alunos em contexto real de trabalho.  

O processo de mentorship encontra-se amplamente documentado na literatura (Abreu e 

Calvário, 2005), desempenhando um papel preponderante na formação de enfermeiros. Ele 

caracteriza-se “pelo estabelecimento de uma relação intensa de proximidade e 

envolvimento, durante um período de tempo longo, entre um profissional experiente, mais 

velho e que se responsabiliza pela aprendizagem do outro (mentor), o formando” 

(Fonseca, 2004, p.25).  

Mentor, na Odisseia de Homero, era o nome do amigo de Odisseus (ou Ulisses na versão 

latina), rei de Itaca que apoiava o filho Telémaco durante as ausências do pai. Mentor 

possuía como incumbência preparar Telémaco para os desafios da vida, bem como para o 

seu futuro papel de rei, enquanto Odisseus combatia na batalha de Tróia (Bell, 2003). Este 

conceito de mentor vai de encontro ao definido no Dicionário de Língua Portuguesa (2006, 

p.1104), derivado do grego méntor, “pessoa que encaminha outra, orientador, guia 

conselheiro”. Já, de acordo com o modelo humanista clássico (Rogers, 1967; Parse, 1998), 

mentor é aquele que oferece saber, reflexão, perspectiva ou conhecimento peculiarmente 

profícuo a outro sujeito, gerando e fomentando um ambiente potenciador de auto 

desenvolvimento e auto reflexão do seu tutelado (Kullman, 1998).  

Paralelamente, a palavra tutor, com origem latina (tutõre), significa o “defensor, protector, 

guardião, curador” (Machado, 1977, p.354). Também, no mesmo dicionário referenciado 

(2006, p.1687), é atribuído um duplo significado sendo que tutor é a “pessoa a quem, por 

lei, é confiada uma tutela” e “haste cravada no solo, à qual se segura uma planta”. Deste 
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modo, podemos entender por tutor um indivíduo que tutela outro indivíduo e que o abriga e 

apoia ao longo do seu processo de crescimento, seja ele pessoal ou profissional.  

Face ao exposto, ou seja, às similaridades dos conceitos de mentor e tutor, iremos utilizá-

los como sinónimos nesta investigação. Por conseguinte, o enfermeiro responsável pelo 

acompanhamento do processo de aprendizagem do aluno em ensino clínico passará a 

designar-se por tutor ou mentor. 

O termo mentor tem sido tradicionalmente associado a profissões como a medicina e 

ocupações ligadas às leis e negócios, começando a surgir na literatura em enfermagem por 

volta de 1980. Neste âmbito o mentor/tutor será o profissional experiente que se 

responsabiliza pela aprendizagem do aluno (Abreu, 2003). Concomitantemente, Andrews e 

Wallis (1999) defendem que o ensino da enfermagem, na sua vertente prática, deve ser 

apoiado pela figura do mentor/tutor, no exercício profissional das práticas, sendo este “a 

wise and trusted friend” (ibidem, p.202). No entanto, não se associa esta imagem à figura 

de um enfermeiro velho e sábio mas que tenha as competências de proximidade à realidade 

do estudante; desenvolvimento de processos de relação pessoal e interpessoal; atitude 

positivo-construtivista da aprendizagem e habilidades no desenvolvimento profissional. 

Imbuídos nesta lógica, Anderson e Shanno (1988) consideram mentorship como um 

processo educativo em que um profissional mais idóneo, ou com maior experiência, se 

estabelece como molde, professor, padrinho, suporte, conselheiro e consorte de um 

profissional menos experiente com o desígnio de fomentar o seu desenvolvimento 

profissional. Já May et al. (1997) descrevem mentorship como uma relação entre um 

profissional inexperiente e um profissional mais experiente, assinalada por um alto nível de 

envolvimento. Nesta acepção, Szumlas (1999) encara o mentorship como um 

relacionamento entre dois sujeitos, em que o mais competente e experiente ensina o menos 

instruído. 

 Nesta mesma linha de pensamento, mas já no campo da formação de enfermeiros, a 

English National Board for Nursing (1988) define mentor como um profissional acreditado 

e experiente que, através do exemplo e da facilitação, orienta, auxilia e apoia os alunos na 

aprendizagem de novas competências, perfilhação de novos comportamentos e obtenção de 

diferentes atitudes (Cahill, 1996). 
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Assim, as situações de supervisão/tutoria devem ser caracterizadas por uma relação 

interpessoal dinâmica, encorajante e facilitadora de um processo de desenvolvimento 

profissional e de aprendizagem consciente e comprometida, que tem como objectivo 

desenvolver as capacidades do aluno, como pessoa e profissional (Alarcão e Tavares, 

2003). Logo, o sucesso do processo de supervisão depende intimamente da qualidade da 

relação entre tutor e estudante. 

Para que este bom clima e ambiente saudável possam existir é essencial que a relação 

existente seja favorável. Uma relação intrapessoal e interpessoal, entre todos os 

intervenientes, numa dimensão de entreajuda, colaboração, abertura e negociação. Oliveira 

(2002, p.18) defende que “só num clima com estas características, isto é, de empatia, de 

apoio e de autenticidade se poderá estabelecer um diálogo aberto e franco entre o 

supervisor e o formando”. A actividade supervisiva deverá apoiar-se numa relação 

interpessoal, encorajadora e facilitadora, e permitir a realização de tarefas conducentes ao 

desenvolvimento de ambos. 

Deste modo, a supervisão deve ser vista como uma dupla mediação entre o conhecimento e 

o aluno, num processo facilitador do desenvolvimento pessoal e profissional. Esta dupla 

mediação consiste, por um lado, na criação de condições propiciadoras de uma envolvência 

da aprendizagem cognitivamente estimulante e afectivamente gratificante e, por outro lado, 

na monitorização de processos de reflexão sistemáticos e continuados sobre a própria 

prática (Sá-Chaves, 2000). Esta perspectiva conduz os alunos a encararem a supervisão não 

como controle e inspecção com fins avaliativos, mas como um processo de suporte e 

aprendizagem para o desenvolvimento de competências e encorajamento para a auto 

reflexão e autonomização (Abreu, 2007). 

Nesta óptica, a competência dos tutores na formação em enfermagem sugere uma grande 

exigência, implicando um conhecimento situado na acção, holístico, criativo, pessoal e 

construído. Um conhecimento que depende, entre outras coisas, da capacidade para 

apreciar o valor das suas decisões, as consequências que delas decorrem e a capacidade de 

“ajudar o aluno a desenvolver o espírito de reflexão, auto-conhecimento, inovação e 

colaboração. O supervisor [tutor/mentor] é um adulto normalmente desenvolvido física, 

biológica, psíquica e socialmente e com as capacidades e os conhecimentos suficientes nos 

domínios psicopedagógicos e técnico-didácticos (Alarcão e Tavares, 2003, p.56). 
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Também Abreu (2003, p.58) defende para os profissionais que supervisionam estudantes e, 

em nome da qualidade das práticas, a necessidade dos formadores serem dotados de 

competências do ponto de vista pedagógico, nomeadamente que “compreendam os 

mecanismos envolvidos na prática clínica, reconheçam os problemas da aprendizagem e 

dominem métodos para promover uma boa aprendizagem”. Conjuntamente Carvalhal 

(2003) considera que o mentor deve ser, acima de tudo, um enfermeiro com adequadas 

competências pedagógicas, “capaz de compreender e fazer a transferência de um modelo, 

ou metamodelo de enfermeira, para um modelo adequado e eficaz de ensino”. Henderson 

(1994, p.64) defende que os tutores devem ser “peritos na prática de enfermagem”, 

capazes de analisar e avaliar as actividades em contextos de trabalho, experientes em 

orientação clínica e capazes de dar aos alunos a ajuda necessária para adquirirem a 

competência profissional. 

Do ponto de vista do estudante que, chegado ao serviço (ensino clínico), procura quadros 

de referência, num meio que lhe é estranho, o tutor é facilmente conotado como um 

modelo de desempenho na construção da sua identidade profissional. Para Morag e 

Lorraine (2000, p.1545) “os estudantes esperam que o seu mentor seja um profissional 

conhecedor e competente no seu domínio de enfermagem”. Ao que Abreu (2003, p.56) 

acrescenta referindo que o mentor é “um profissional que ensina, dá apoio emocional, 

inspira e se constitui como modelo para o formando, durante um período limitado de 

tempo, com o objectivo de facilitar o processo de socialização e aproximação da pessoa 

ao seu novo papel”.  

Assim, é de esperar que o tutor possua conhecimentos que lhe permitam identificar e 

colocar em prática as atribuições e aptidões requeridas ao estudante, na perspectiva de 

futuro enfermeiro. Neste sentido, dever-se-á promover experiências em ensino clínico que 

detenham interdependência com o saber em enfermagem. Esta conduta permitirá ao aluno 

o desenvolvimento da sua personalidade e identidade profissional, possibilitando através 

da apreensão do seu modelo de aprendizagem individual, erigir as “bases necessárias à 

construção dos seus conhecimentos profissionais” (Martin, 1991, p.164). 

No mesmo sentido, Alarcão (1996b) chama a atenção para uma série de princípios que 

deverão presidir ao ensino clínico, enquanto período que se quer de alto-relevo para a 

formação em contexto de trabalho e que o tutor deverá ter em atenção: 
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o Princípio da significação: atribuir-se um significado preciso à experiência; 

o Princípio da continuidade: estabelecer relação entre as aquisições prévias e as 

futuras; 

o Princípio da organização: sistematização dos saberes resultantes; 

o Princípio de desenvolvimento e aprendizagem: pela experiência organizada e 

sistematizada, levar a uma melhor compreensão dos significados; 

o Princípio da qualidade: experiência sentida como motivadora;  

o Princípio da reflexão: reflectindo compreende-se o que é aparentemente tácito; 

o Princípio da interacção social: a experiência fomenta a interacção entre os 

pares; 

o Princípio da educação: as experiências levam ao desenvolvimento de várias 

potencialidades do aluno em estágio; 

o Princípio da formação holística: o global da pessoa constrói-se numa variedade 

integrada de experiências vivenciadas. 

 

Actualmente, ao tutor/mentor são imputadas competências bastante diversas, como a 

gestão da aprendizagem do estudante, capacidade de motivar o outro, acompanhamento e 

diálogo (Carvalhal, 2003) em acréscimo às suas funções habituais de assistência ao utente. 

De facto, sendo a sua acção condicionada pelo desempenho de três diferentes papéis 

(enfermeiro, professor e pessoa), estes profissionais movimentam-se “num jogo de forças 

decorrente da interacção estudante – escola – organizações de saúde – sociedade e da sua 

própria maneira de ser como pessoa” (idem, p.43). Esta tríade de papéis não significa que 

o tutor os desenvolva de uma forma estanque, pelo contrário, ao supervisionar em ensino 

clínico de enfermagem, ele desenvolve estas três funções, qualquer que seja o acto de 

supervisão, tal como se pode verificar no quadro 1. 

Garrido e Simões (2007, p.9), por sua vez, atribuem especial significado às características 

pessoais do tutor afirmando que estas se constituem como “um factor determinante no 

êxito da formação dos futuros profissionais de saúde”. Segundo os mesmos autores, são 

apontados como requisitos necessários aos mentores:  



Supervisão e Construção de Aprendizagens Significativas em Enfermagem
Supervisão da Formação Clínica em Enfermagem

113 

 

 

 Características pessoais: empatia, auto-estima positiva, facilidade no 

relacionamento interpessoal, saber ouvir, capacidade de observação e análise e 

boa comunicação. 
 

 Características profissionais: competência técnica, responsabilidade, liderança, 

planeamento e organização. 

 

Quadro 1 – Dimensões do Tutor em Ensino Clínico de Enfermagem 

 

DIMENSÕES DO TUTOR INDICADORES OPERACIONAIS 

 

 

 

PROFESSOR 

 

 Disponível para orientar o aluno; 
 Transmitir conhecimentos; 
 Sugerir recursos alternativos; 
 Encorajar o aluno a pensar; 
 Ser justo na avaliação; 
 Recompensar o esforço do aluno. 

 

 

 

ENFERMEIRO 

 

 Ter conhecimentos científicos; 
 Ser competente como enfermeiro; 
 Usar princípios científicos; 
 Demonstrar em situações reais; 
 Entusiasmo na qualidade dos cuidados; 
 Interesse na actualização. 

 

 

 

 

PESSOA 

 

 Interesse individualizado pelo aluno; 
 Encorajar o aluno a dar opinião; 
 Ser honesto; 
 Evitar embaraçar o aluno; 
 Estabelecer relação empática; 
 Ser simpático na interacção diária. 

 

Fonte: Raun, 1974, adaptado por Antunes, 2000 

 

Ao analisar a literatura relacionada com supervisão, em geral, ou com supervisão em 

enfermagem, em particular, vários são os estudos que emergem sobre as características, 

papéis e funções do supervisor (Mosher e Purpel, 1972; Poletti, 1983; Glickman, 1985; 

Davies et al., 1994; Bain, 1996; Bond e Holland, 1998; Busen e Engebretson, 1999; 
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Alarcão e Tavares, 2003; Cottrell, 2000; Gray e Smith, 2000; Franco, 2000; Bashford, 

2002; Abreu, 2001, 2003,2007; Carvalhal, 2003; Simões, 2004; Fonseca, 2006; entre 

outros). 

Apesar de reportado ao contexto da formação de professores mas, na nossa opinião, 

inteiramente transferível para o campo da formação em enfermagem, Alarcão (1996, p.18) 

refere que, a entrada em contacto do aluno com a sua realidade profissional futura 

aproxima-o das “convenções, dificuldades, exigências, limitações, saberes e linguagens 

específicas, sistemas de valores, conhecimento de casos típicos, esquemas de pensamento e 

de acção” que lhe são próprios. Este é, por isso, um processo em que o estudante se sente 

frequentemente rodeado de perplexidades, angústias, constrangimento, inibição e confusão. 

Segundo Alarcão, estes sentimentos devem-se, ao mistério que parece ao formando, cercar 

o novo mundo profissional, repercutindo-se por vezes em comportamentos de desajuste, 

desconfiança, auto-defesa ou mesmo frustração, que chegam a transformar, em 

determinados momentos, as suas mais elevadas expectativas num verdadeiro “caos 

kafkiano”, como o designou a autora (ibidem, p.23). Por outro lado, o carácter assimétrico 

da relação entre aluno e supervisor, conferido tanto pela sua posição institucional como 

pela disparidade de experiência profissional, coloca o formando numa posição inicial de 

reserva, inibição ou mesmo passividade (até pelo seu receio de não corresponder ou 

agradar às expectativas centradas nele), que só a conquista de confiança e o encorajamento 

do supervisor poderão ajudar a ultrapassar, até atingir graus de segurança que permitam ao 

estudante deixar-se guiar. 

Contudo, o aluno deverá ter a consciência de que ninguém o poderá formar, se ele próprio 

não se implicar nessa tarefa, e por si mesmo, conforme recomenda Isabel Alarcão, 

“assumir uma postura de empenhamento autoformativo e autonomizante, tem de descobrir 

em si potencialidades que detém, tem de conseguir ir buscar ao seu passado aquilo que já 

sabe e que já é e, sobre isso, construir o seu presente e o seu futuro, tem de ser capaz de 

interpretar o que vê fazer, de imitar sem copiar, de recriar, de transformar” (Alarcão, 

1996, p.18). Para alcançar estes saberes (-aprender, -fazer, -ser), o aluno deverá enveredar 

por uma trajectória crítico-reflexiva, partilhada com os seus parceiros formativos, da sua 

acção e das suas observações, procurando articular continuadamente os aspectos teóricos e 

práticos da sua formação, num desejo constante de procurar soluções e inovações para o 
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seu desempenho, somando qualidade ao seu processo formativo. Deste modo, todos os 

intervenientes deverão fruir de uma relação interpessoal positiva, esclarecida e cooperante, 

a fim de chegar a um objectivo comum, uma formação global de qualidade. 

Holloway (1995) corrobora esta lógica ao afirmar que a relação supervisiva que se 

estabelece entre aluno e tutor deve estar fundamentada em princípios base de um 

relacionamento proveitoso para ambos os intervenientes no processo e enquadrados no 

contexto onde decorre. 

O tutor assume, então, o papel de facilitador da aprendizagem do formando, ao conduzi-lo 

a tomar consciência das características, do seu agir em situação e a assumir a 

responsabilidade pelas decisões/atitudes tomadas. Ou seja, assume-se o mentor como o 

facilitador da reflexão, consciencializando o estudante da sua actuação, ajudando-o a 

identificar problemas e a planificar estratégias de resolução dos mesmos, numa base de 

colegiabilidade que enquadra o aluno como pessoa capaz de tomar a seu cargo a 

responsabilidade pelas decisões que afectam o seu desenvolvimento. 

Na lógica de Bain (1996), o processo de supervisão estará assente numa relação 

supervisiva em que o tutor do estágio clínico é um enfermeiro que: 

o Tem em atenção o outro que está a crescer como futuro profissional, 

preparando-lhe a sua socialização na profissão; 

o Enfatiza a produção de novos saberes nas ciências de saúde em geral e nas de 

enfermagem em particular; 

o Participa na estruturação da aprendizagem do simples para o complexo; 

o Desenvolve as práticas reflectidas nos contextos de formação; 

o É responsável pela supervisão das práticas pedagógicas em estágio clínico; 

o Cria situações de aprendizagem, questionando as práticas com uma atitude 

reflexiva; 

o É promotor da autonomia e do princípio da auto-implicação do supervisado; 

o Desafia o outro a assumir uma atitude investigativa como condição da sua 

auto-formação, através da avaliação das práticas. 
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Também Mosher e Purpel (1974), nomeados por Alarcão e Tavares (2003), determinam 

seis domínios de desempenho que o supervisor pedagógico (tutor/mentor) deverá dominar 

(num âmbito mais lato que não exclusivamente o de enfermagem, mas que se coaduna 

completamente a esta área profissional): i) capacidade para analisar, dissecar e 

conceptualizar os problemas e hierarquizar as causas que lhe deram origem; ii) 

sensibilidade para se aperceber dos problemas; iii) assertividade; iv) competências 

específicas relativas ao desempenho profissional; v) competências de relacionamento 

interpessoal; e vi) responsabilidade social assente em noções bem claras sobre os fins da 

educação. Deste conjunto de competências, aquelas que, segundo a investigação 

consultada pelos autores, emergem como fundamentais são as competências de 

relacionamento interpessoais, que se podem objectivar como: prestar atenção, clarificar, 

encorajar, servir de espelho, dar opinião, ajudar a encontrar soluções para os problemas, 

negociar, orientar, estabelecer critérios e condicionar (ibidem).  

Tendo em conta que a relação é uma dimensão central no processo de supervisão, e uma 

vez que esta também é o requisito que assiste ao paradigma do cuidar em enfermagem, 

parece ser possível denotar a necessidade de fomentar nos actores envolvidos atitudes 

fundamentais de interacção humana. Se a supervisão em enfermagem procura ser coerente 

com o paradigma do cuidar, o tutor “tem de ajudar os alunos a desenvolver qualidades que 

os capacitem para um exercício profissional coerente com estes valores (…) e 

proporcionar um corpo de conhecimentos que simultaneamente contribua para 

desenvolver o potencial do aluno no domínio do ser e do cuidar do outro ser, o utente, com 

competência e dignidade” (Soares, 1995, p.31). 

Deste modo, e segundo Abreu (2001), o tutor é um enfermeiro formador, consultor e 

conselheiro, que estabelece e desenvolve relações de ajuda e que disponibiliza os seus 

saberes avaliando as necessidades de formação e de suporte emocional, promove e coopera 

em processos de mudança, dá visibilidade e incentivo às boas prática, promove a auto-

reflexão e desenvolve processos de reflexão-acção sobre o seu próprio papel como 

supervisor, tal como se observa na figura 7. Por outras palavras, o tutor é formador quando 

criando situações de aprendizagem em contexto desenvolve conhecimentos e técnicas, é 

consultor quando estabelece uma relação efectiva de ajuda, disponibilizando-se em termos 

de saberes e de si próprio enquanto recurso humano, ajudando a promover as mudanças 
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necessárias e é conselheiro quando compreende os problemas identificados através de uma 

avaliação de quem tem à sua frente. 

 

Figura 7 – Algumas Características da Relação Supervisiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fonte: Adaptado de Bond e Holland, 1998 

 

Por sua vez, Poletti (1983) refere que o papel do tutor é o de sustentar o estudante, 

apoiando o seu ideal ético, o seu investimento intelectual e afectivo e o seu desejo de 

diálogo acerca dos cuidados que aprende a prestar e ainda, estar presente para estabelecer 

diálogo. Torna-se imperioso o desenvolvimento de estratégias que permitam aos estudantes 

construir as suas próprias estratégias para se converterem em profissionais idóneos e 

eficazes. Na continuidade deste raciocínio, Ooijën (2000) acrescenta que o processo se 

deve sedimentar com base em sentimentos de compreensão dos problemas do contexto 

gerindo os conflitos, envolvimento no processo, incremento das oportunidades de 

desenvolvimento pessoal e profissional e defesa da reciprocidade e negociação do 

processo. 
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Como já foi referenciado, os tutores ajudam o estudante a lidar com a incerteza do 

ambiente clínico e são também referidos como responsáveis por toda a actuação do 

estudante, devendo atribuir gradualmente autonomia e responsabilidade, monitorizando o 

desempenho deste (Katariina, 2000). A mesma autora, a partir de um estudo realizado no 

contexto finlandês sobre as perspectivas que os alunos de enfermagem tinham da prática 

clínica em ambiente hospitalar, refere que, para estes, “os enfermeiros deveriam estar 

disponíveis, fazer demonstrações e orientar os estudantes pelas diferentes técnicas, 

encorajar, dar feedback, e levá-los a desenvolver a responsabilidade profissional” (idem, 

p.135). Já para Bashford (2002) estes profissionais devem desenvolver competências de 

relacionamento interpessoal como a aptidão para comunicar com outros, receptividade para 

questões e gostar de ensinar, competências de nível clínico e competências que reflictam 

no indivíduo um bom desempenho de modelo profissional. 

Davies et al. (1994) corroboram esta ideia ao dizerem que o mentor deve possuir atributos 

profissionais adequados, conhecimento, facilidade de comunicação e motivação para o 

ensino e suporte de alunos. De acordo com estes autores os elementos-chave no papel 

destinado ao tutor serão: ensino, suporte e avaliação das práticas clínicas dos alunos. 

Similarmente Gray e Smith (2000), com o intuito de estudar o efeito do processo de 

mentorship no contexto de aprendizagem num grupo de alunos de enfermagem, realizaram 

um estudo qualitativo longitudinal onde descrevem como características do “bom” mentor: 

entusiasmo, amizade, acessibilidade, paciência, compreensão e dotado de sentido de 

humor. Deste modo, constitui-se como um modelo para os alunos na medida em que é 

profissional, organizado, cuidadoso e auto-confiante. Relativamente à dimensão 

pedagógica, os alunos referem que o tutor deve ser bom comunicador, possuir um 

conhecimento sólido sobre o enquadramento teórico do curso, possuir expectativas 

realistas sobre o desempenho dos alunos, facilitar a transição entre a observação e a 

prestação dos cuidados de enfermagem pelos estudantes através de feedback regular sobre 

o seu desempenho. 

Antagonicamente, um “mau” mentor será alguém distante, inacessível, que não cumpre as 

promessas que faz e que intimida os alunos. É detentor de pouca perícia, revelando falta de 

conhecimentos técnicos e científicos, estabelecendo expectativas inapropriadas sobre o 

desempenho dos alunos e apresentando diminuta disponibilidade para as tarefas 
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relacionadas com o seu papel de tutor. Detém débeis competências pedagógicas, sendo 

incongruente no seu discurso. Por sua vez, deposita pouca confiança na capacidade dos 

estudantes relegando-os, na maioria das vezes, para a qualidade de observadores, não 

sendo capaz de promover a autonomia do aluno. 

Em jeito de síntese sobre todas as perspectivas apresentadas e em concordância com Busen 

e Engebretson (1999) identificam-se uma série de funções atribuídas aos mentores na 

formação em enfermagem, entre as quais de destacam: 

o Demonstrar destreza e promover a socialização dos alunos com a profissão; 

o Constituir-se como um modelo profissional, sugerindo um novo tipo de 

linguagem e funcionando como um espelho das suas práticas através do 

feedback que lhe fornece; 

o Promover a reflexão sobre as práticas encorajando o aluno a reflectir sobre a 

decisão a tomar em determinada situação, o porquê de a tomar e as implicações 

da decisão tomada; 

o Partilhar valores e costumes; 

o Constituir-se como suporte do aluno; 

o Promover a implementação de standards de elevada qualidade; 

o Encorajar o aluno a alcançar a autonomia através de um processo combinado 

que engloba o aumento progressivo de competência, autoconfiança e 

responsabilidade; 

o Promover contactos entre o aluno e outros protagonistas na esfera profissional. 
 

 

Desta forma, o conceito de mentorship não se traduz num relacionamento causal, mas sim 

numa relação de ajuda profissional com investimento emocional de ambos os actores, em 

que o aluno assume parte da responsabilidade da sua formação, colaborando no 

planeamento do ensino clínico e na delimitação dos objectivos a atingir (Quinn, 1988). 

Dada a natureza interpessoal do processo de mentorship, o seu sucesso depende dos 

atributos do mentor e das necessidades individuais do aluno (Woodrow, 1994) 

estabelecendo-se, assim, cada díade como única. 
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Num processo de mentorship tutor e aluno aprendem, crescem e desenvolvem-se no 

decorrer da relação supervisiva, sendo cada um deles motivado e estimulado pelo outro no 

desempenho dos seus papéis (Busen e Engebretson, 1999). 

Por outro lado, o modo como o tutor gere a(s) sua(s) relação(ões) supervisiva(s) no 

processo formativo, percepcionado pelas atitudes que assume na interacção com o aluno, 

desvendam o seu estilo de supervisão, variável desde o carácter mais directivo, até ao não 

directivo, ou mesmo colaborativo, segundo a classificação de Glickman (1985). 

Numa postura directiva, o tutor adopta uma feição mais prescritiva, limitadora da 

comunicação e iniciativa do estudante, procurando provar, condicionar e controlar a acção 

do formando, através da orientação concreta de tarefas e critérios. Por sua vez, um mentor 

não-directivo distingue-se pela sua postura dialogante e integradora, capaz de partir dos 

interesses do formando, atribuindo-lhe maior responsabilidade e autonomia nas acções. É 

um sujeito empático, que respeita as ideias e sentimentos dos alunos, procurando na sua 

conduta escutá-los, esclarecê-los, incentivá-los e suportá-los. De acordo com o perfil 

colaborativo, o tutor é um parceiro na resolução de problemas, cooperando com a sua 

opinião na equação, negociação e definição de soluções, do mesmo modo que está pronto a 

ouvir e acolher as opiniões dos estudantes. 

Naturalmente estas categorizações devem ser interpretadas criticamente, pois esta 

organização não pressupõe que um determinado estilo exclua uma conduta diferenciada, 

em função das necessidades do processo supervisivo. Neste sentido Alarcão e Tavares 

(2003, p.78) salvaguardam que temos de admitir que, num processo de tutoria, os alunos 

“não podem ser tratados todos da mesma maneira e que uns podem necessitar de um 

tratamento mais directivo do que os outros ou de um tratamento mais directivo numa 

determinada fase do seu desenvolvimento profissional”.  

Como podemos constatar anteriormente, a relação é um elemento dinâmico na supervisão. 

O processo de supervisão (entenda-se processo como uma série sistemática de acções 

realizadas com determinado fim) é estabelecido com base na relação. Neste sentido e, tal 

como afirma Holloway (1995), compreender a relação é compreender o processo. 

Assim, o processo de supervisão clínica em enfermagem para alguns autores (Bond e 

Holland, 1998; Cutcliffe, 2001; Abreu, 1998, 2003) divide-se em três fases: a fase inicial, a 
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fase de experimentação e a fase de autonomia. Apesar de se verificar uma 

compartimentalização das fases, esta apresentação é essencialmente académica, pelo que o 

profissional ou aluno em estágio, nesta situação, pode vivenciar aspectos diferentes em 

níveis também diferentes. 

Na fase inicial existe uma grande dependência do tutor, pela insegurança e 

desconhecimento do processo com consciencialização das suas limitações como 

supervisado. Nesta fase são estabelecidos os objectivos, dando toda a informação, quer por 

parte do estudante, quer por parte do mentor. É uma fase em que ambos se passam a 

conhecer. Há uma integração dos elementos ao processo e o próprio experienciar de toda a 

faseologia. Não havendo ainda cognição, o aluno vai desenvolvendo actividades em torno 

de uma ideia de imitação do seu tutor. Por esta altura a auto-estima vai aumentando e a 

cognição vai-se desenvolvendo, apesar do formando ter conhecimentos não os consegue 

interligar com as experiências. O tutor canaliza todas as estratégias para o desempenho das 

práticas, através de incentivos à preocupação com o exercício. 

Aqui a intervenção das instituições é fundamental, quer dando oportunidades de formação 

externa em acções de formação, quer apoiando um controle emocional, através da 

fomentação de momentos informais. Na perspectiva de Abreu (2003), existem um conjunto 

de competências atribuídas aos supervisores nesta fase e que estes devem ter em atenção 

para o sucesso de todo o processo: i) preparar o segmento a desenvolver; ii) conhecer o 

contexto; iii) conhecer aspectos do profissional/estagiário; iv) demonstrar, apoiar, integrar 

e encorajar. 

Na fase de realização ou de experimentação há uma ênfase nas práticas de ambos, a 

parte relativa ao feedback está intimamente relacionada com a prática. A segurança, a 

motivação e as capacidades críticas vão aumentando. O tutor aconselha determinadas 

práticas ou reflecte com o aluno sobre elas. Neste período é normal o aparecimento de 

conflitos de ideias, nomeadamente sobre as questões éticas. O mentor é aqui um gestor de 

emoções. Há a construção de um quadro de referências com triangulação de informação, 

realizando um consumo crítico dos saberes do tutor, através do início de processos de auto-

avaliação por parte do estudante. Esta fase experimental é a de maior duração do processo 

de tutoria. As competências do tutor nesta etapa do processo consubstanciam-se em: i) 

promover a autonomia em relação aos cuidados prestados; ii) avaliar a forma de utilização 
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da informação que vai disponibilizando; iii) potencializar as energias pessoais do aluno 

para a autonomia, para a focalização ao grupo onde se insere e diminuição da insegurança; 

iv) promover a integração das práticas e dos saberes decorrentes (Abreu, 2003). 

A fase de autonomia é, como o próprio nome indica, uma etapa em que o estudante vai 

tendo uma independência gradual em relação ao tutor, em que as capacidades de 

distanciamento crítico e analítico vão aumentando até a um nível de desenvolvimento de 

competências individuais cada vez mais elevado. Há um efeito de zoom (Sá-Chaves, 2000) 

em que o tutor observa, aproximando-se ou afastando-se das situações, consoante as 

exigências do processo tutorial. Existe uma maior partilha na relação supervisiva em que o 

mentor é mais companheiro do dia-a-dia do que uma figura de retórica. A sensação de 

dever cumprido, por parte do tutor, está enquadrada no fim do ciclo ou do processo de 

supervisão. Para tal, este deverá ter como competências e capacidades fundamentais, ainda 

na óptica de Abreu (2003): i) pensar a supervisão numa dinâmica de qualidade; ii) centrar a 

sua atenção nas dimensões estruturantes da qualidade: o processo dos cuidados, e seus 

resultados; iii) promover estratégias de algum distanciamento crítico; iv) salientar e fazer 

desenvolver uma atitude ética. 

No processo de acompanhamento do aluno em ensino clínico todas as fases são 

primordiais e não podemos deixar de recordar que quem forma e ensina profissionais de 

saúde deve reflectir (des) construtivamente a complexidade dos saberes científicos e 

transmitir a noção do que é agir praxicamente (Sá-Chaves, 2000) para que, ao invocar os 

seus saberes, os saiba seleccionar para melhor os ajustar à situação real que está a 

vivenciar, nunca esquecendo que deve empenhar-se em conhecer o utente, não só 

relativamente às características somáticas, mas também, às características psicológicas e os 

seus contextos de vida, a fim de adaptar-se criticamente ao meio cultural que o identifica e 

que explicam muitos dos seus comportamentos. Mas para que toda esta acção redunde em 

sucesso pessoal e profissional, com consequente melhoria da qualidade dos cuidados 

prestados e subsequentes ganhos em saúde, torna-se necessário que o profissional de 

enfermagem se conheça a si próprio, a fim de “manter a sua dimensão meta-reflexiva e 

função meta-reguladora da praxis profissional, constituindo estes a condição 

indispensável para o desenvolvimento e para a transformação na qualidade: de si próprio 

e das situações que experiencia” (Sá-Chaves, 2000, p.103). Tornando-se, desta forma, o 
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ensino clínico “numa dimensão estruturante da qualidade dos cuidados de saúde” (Abreu, 

2003, p.12). 

Deste modo, podemos constatar que o objecto da supervisão em ensino clínico em 

enfermagem é a prática dos cuidados realizados pelos alunos de enfermagem e os 

processos utilizados baseiam-se na experimentação e na reflexão. Logo, devemos nortear o 

estudante para pensar reflexivamente nas suas acções, pois “o elemento reflexão é hoje a 

tónica do discurso sobre as finalidades educativas, quer nos ocupemos delas ao nível da 

formação dos alunos, dos professores ou dos supervisores” (Alarcão, 1993, p.12). 

 

3.4. FORMAÇÃO EM PARCERIA: O MODELO INTEGRATIVO 

 

Vivemos num mundo em constante mutação, que suscita vários tipos de pressões e 

constrangimentos na nossa estrutura social. Os problemas daí oriundos impõem soluções e 

tomada de decisões equilibradas pertencendo às instituições de ensino (nas quais se 

inserem as escolas de enfermagem) encontrar modelos educativos capazes de satisfazer 

uma educação baseada na essência da qualidade (Fernandes e Venâncio, 2004a).  

Num breve olhar retrospectivo, várias foram as alterações que emergiram no sistema 

educativo nos últimos anos, principalmente, a nível do ensino superior, a que o ensino de 

enfermagem não se constitui como indiferente. A supervisão de alunos de enfermagem em 

ensino clínico, tradicionalmente acometida, unicamente, aos docentes das escolas, tem 

vindo a ser questionada ao longo das últimas décadas por vários autores (Martin, 1991; 

Franco, 2000; Abreu, 2003; Carvalhal, 2003; Simões, 2004; Andrade, 2005; Fonseca, 

2006) e a ser apontada pela dicotomia teoria-prática na formação em enfermagem, 

fundamentada pelo choque da realidade que se tem vindo a verificar pelos alunos, quer da 

formação inicial, quer da formação especializada. Assim, na emergência de um novo 

paradigma da formação em enfermagem, a supervisão em ensino clínico só faz sentido 

tendo por base uma relação de parceria entre as escolas e as organizações de saúde, na 

qual, e de acordo com Nóvoa (1992, p.30), “a horizontalidade de relações se institua como 

forma de estar, de modo a permitir a cada um a participação no âmbito das suas 

competências”.  
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Nesta acepção, as parcerias coadjuvariam os projectos pedagógicos e a inclusão 

profissional dos alunos. Por sua vez, a dicotomia clássica entre o aprender e o saber coarcta 

pelo recurso à supervisão de estudantes em parceria, na medida em que, tendencialmente, 

se erigem situações de trabalho, para além de se favorecer o conhecimento organizacional 

e a integração dos alunos e dos professores nas equipas de saúde (Andrade, 2005). Desta 

forma, a parceria na supervisão de alunos torna-se cada vez mais uma exigência. Esta não 

se improvisa e não se implementa por decreto. Necessita, portanto, de um sistema 

interinstitucional e de interactores revestidos de novas atitudes, de novas competências e 

de novos acordos de poder. De facto, partilhar o poder da formação – e é este o fulcro da 

questão – não surge por qualquer desígnio, pois se existe uma finalidade comum na 

formação, cada actor guarda a sua própria identidade e as suas próprias finalidades. 

Neste sentido, a supervisão em ensino clínico de enfermagem passa a envolver três actores: 

o aluno, o professor e o tutor, cada um desenvolvendo, no processo supervisivo, papéis 

distintos que interagem entre si em complementaridade. Nesta nova perspectiva de 

formação em enfermagem, o trabalho em equipa constitui-se como o núcleo central, 

assistindo-se simultaneamente a uma reaproximação da formação ao mundo do trabalho. 

Assim, a supervisão dos alunos em ensino clínico passa a ser encarada como um projecto 

conjunto entre as instituições de ensino e de saúde, em que os estudantes e professores 

devem ser considerados parte integrante das equipas de saúde dos serviços, e os tutores dos 

campos de estágio a serem encarados de igual modo como parceiros com responsabilidade 

na formação dos alunos de enfermagem (Carvalhal, 2003). 

Apesar de não se constituir como propósito deste estudo definir as competências de cada 

um dos actores no processo de supervisão da formação em enfermagem, torna-se premente 

reconhecer que a actuação dos dois agentes (professor e tutor) desta tríade supervisiva se 

deve confrontar com quatro responsabilidades comuns, a fim de alcançarem a tão 

almejável meta do seu desempenho – o desenvolvimento pessoal e profissional do aluno: i) 

premência de constituir uma ponte entre o ensino teórico e o contexto clínico; ii) assumir-

se como sustentáculo do estudante ajudando-o na estruturação dos saberes processuais que 

provêm, em larga escala, do seu próprio percurso de vida; iii) mediar a definição da 

profissionalidade do estudante, que compreende as dimensões personalidade, auto-estima, 
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fenómenos de identificação, segurança e estabilidade emocional; iv) responsabilidade na 

avaliação dos alunos no contexto das práticas clínicas (Abreu, 2003). 

A redefinição identitária, necessária na construção de parceria é geradora de mudanças, ou 

por outro lado, de inércia, o que implica a capacidade de adaptação dos diferentes 

parceiros. Criar uma parceria para a formação em alternância significa criar uma nova 

lógica de formação (Gehin, 1993).  

Nesta óptica, assistiu-se, no decorrer do século XX, a transformações profundas nos 

processos de formação, o modelo de educação profissionalizante alicerçado no 

racionalismo técnico, foi dando lugar a uma epistemologia da prática, que tem embutida 

em si a competência subjacente à boa prática profissional: a racionalidade crítica. 

Partilhando da mesma perspectiva de Pires et al. (2004, p.15), consideramos que estes 

paradigmas não têm que estar inseridos num contexto, obrigatoriamente, antagónico ou 

dicotómico, “diferindo na sua racionalidade, eles apresentam aspectos comuns e 

complementam-se”. 

Contrariamente a uma perspectiva clássica, hoje “pensar EDUCAÇÃO é, em qualquer 

momento, obrigatoriamente, pensar ALUNO” (Silva, 2001, p.48). O estudante integra o 

centro do sistema educativo. Nesta acepção, perspectivar qualquer reforma do sistema 

educativo, qualquer forma de melhorar a qualidade do ensino e a sua eficácia, torna-se 

imprescindível pensar nos formandos e na subsequente conduta de actuação. O ensino 

deixa de se basear no professor, enquanto indivíduo que sabe e transmite os seus 

conhecimentos e, passa a nortear-se noutro actor, o aluno, que se converte no âmago do 

processo de ensino-aprendizagem (Pires et al., 2004). 

Imbuídos nesta teia de pensamento, os autores Fernandes e Venâncio (2004a) referem que, 

a rapidez com que se processa a mudança conduz-nos a uma necessidade premente na 

redefinição do papel da escola enquanto instituição de ensino. Neste processo é 

indispensável a preparação do estudante para a sua posterior inclusão no mundo laboral, 

bem como o desenvolvimento de condições para o seu crescimento pessoal e social, de 

forma a compreenderem o seu papel enquanto sujeitos pertencentes a uma sociedade. 

Esta dupla função da educação, quer como ensino, quer como desenvolvimento, formação 

e cultura, evidencia a indispensabilidade de atribuir elevada importância aos valores 
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humanos (fundamentais na prática do cuidar) e à premência de um modelo de planos de 

estudo apropriado às necessidades, quer dos professores quer dos alunos, de maneira a 

fornecer uma formação sólida, que servirá de base à especialização futura. “As escolas já 

não podem limitar-se a cumprir à risca os planos de estudo, na consciência do dever 

cumprido. Os planos de estudos devem apenas ser o ponto de partida de uma reflexão 

colectiva para a acção educativa” (Fernandes e Venâncio, 2004a, p.19).  

Deste modo, o sistema educativo tem como missão a oferta de conteúdos e metodologias 

de aprendizagem. Por conseguinte, precisa de abranger uma lógica substancial, na qual não 

abranja somente o saber, mas também o saber fazer, não tanto o aprender, como o aprender 

a aprender. Para cumprir este objectivo, e tal como referem Pelizzari et al. (2001), é 

necessário que o rumo da acção educativa incorpore na sua trajectória um conjunto de 

licitudes processuais, tais como: 

i) Primeiramente, partir do nível de desenvolvimento do aluno, ou seja, ter como base 

o conhecimento prévio dos estudantes, o que já sabem ou que têm já construído nas 

suas estruturas cognitivas; 

ii) Em segundo, a construção das aprendizagens significativas implica a conexão ou 

vinculação do que o aluno sabe com os novos conhecimentos, isto é, o antigo com o 

novo. A tradicional repetição de conteúdos no processo de aprendizagem deve ser 

deixada de parte, tanto quanto possível, uma vez que se preconiza a aprendizagem 

funcional na tentativa de assegurar a auto-construção significativa. Assim, sugere-

se que os alunos realizem aprendizagens significativas por si próprios, o que é o 

mesmo que aprendam a aprender. Assim garantem-se a compreensão e a facilitação 

de novas aprendizagens ao ter-se um suporte básico na estrutura cognitiva prévia 

construída pelo sujeito; 

iii) Por último, torna-se fundamental modificar os esquemas do estudante, como 

produto do aprender significativamente. O autor, expede-nos para uma das formas 

de modificar ou ampliar as estruturas do aluno poder basear-se na estimulação de 

divergências ou conflitos cognitivos que representem desequilíbrios a partir dos 

quais o formando consiga reequilibrar-se, superando o conflito e reconstruindo, 

desta forma, o seu conhecimento. Para cumprir esta exigência, torna-se essencial 
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que a aprendizagem não seja excessivamente simples, o que provocaria frustração 

ou rejeição por parte do aluno. 

 

Neste sentido, sugere-se uma participação activa do estudante, da sua capacidade auto-

estruturante, o que preconiza o seu empenho pessoal na aquisição de conhecimentos, de 

maneira a que eles não sejam uma repetição dos conteúdos abordados no ensino, mas uma 

reelaboração individual, tal como defende Ausubel na sua teoria da aprendizagem 

significativa. 

Queirós et al. (2000, p.21) corroboram esta ideia ao referirem que “a educação centrada 

no aluno e no desenvolvimento da reflexão, na e sobre a acção, devem ser a pedra de 

toque que permitirá a mudança do currículo tradicional para um outro perspectivado para 

as novas realidades socioculturais do século XXI.” Esta transformação parece solicitar, 

também na área de enfermagem, a aprendizagem reflexiva como um factor essencial, numa 

óptica do saber centrado na divisa de aprender a aprender. Estas constituem-se como 

estratégias de ensino que apelam à criatividade do aluno, bem como a uma motivação mais 

intrínseca e congruente, sem desprezar a parte técnica da arte de enfermagem, permitindo a 

tomada de decisão informada e centrada no indivíduo (Pires et al., 2004). 

Grácio, em 1980, defendia que o sistema educativo deveria fornecer os saberes e 

ferramentas do saber, ou seja, deveria dispor o aluno para a formação auto-dirigida e para a 

autonomia, de forma a prepará-lo para a vida. 

Nóvoa e Finger (1988, p.112), sustentando a mesma concepção, afirmam que “ o sucesso 

educativo passa pela capacidade de formar indivíduos capazes de se reciclarem 

permanentemente, aptos a adquirirem novas atitudes e capacidades, capazes de 

responderem eficazmente, aos apelos constantes de mudança. Já não se trata de adquirir 

conhecimentos exactos e definidos, mas de preparar para elaborar, ao longo da vida, um 

saber em constante evolução e aprender a ser.” Ao que Sá-Chaves (2002, p.103) 

acrescenta, “quem forma e ensina profissionais para a saúde deve reflectir (des) 

construtivamente a complexidade dos saberes científicos, em função dos aprendentes e das 

situações que, nos contextos reais da praxis profissional se lhe apresentam e deve fazê-lo 

de forma não standard”. Os profissionais devem ser formados para o instável, o incerto, 
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para o dinâmico, para o imprevisível, para o desconhecido e para a indispensabilidade de, a 

cada instante, serem capazes de dar resposta às problemáticas com que se irão confrontar. 

Bento (2005) referencia outra perspectiva para garantir o êxito dos projectos de formação 

que vai de encontro às lógicas defendidas pelos autores referenciados. Desta forma, para 

atingir um patamar de sucesso nos sistemas de ensino tornar-se-ia imprescindível a 

inclusão das seguintes características: 

 Apostar em métodos cogitados numa perspectiva que isente a relação 

pensamento/acção, em interrupção com a tradicional dicotomia teoria/prática; 

 Desafiar projectos que privilegiem a reflexão sobre as práticas profissionais; 

 Apostar na produção de conjunturas que possibilitem o aperfeiçoamento da 

reflexividade crítica; inflamem a habilidade de problematizar; de se colocar, 

casualmente num outro olhar, de modo a favorecer, não só o entendimento das 

acções que se realizam e praticam, como a identificar os sentidos que lhes estão 

subjacentes e que facultem a cada um aceder à filosofia de cuidados em que 

estabelece verdadeiramente o seu exercício. 
 

 

Nesta altura seria pertinente a colocação da seguinte questão: como construir um modelo 

de formação que atenda e fomente todos estes princípios? A resposta torna-se numa tarefa 

difícil, complexa e ambiciosa, tal qual o desenvolver desta metodologia nos nossos 

estabelecimentos de ensino. Partindo do pressuposto que indivíduos com melhor formação 

possuem diferentes potenciais, individual, pessoal, social e profissional é necessário 

desenvolver esforços que nos levem a atingir este objectivo tão apetecível. 

Os enfoques que acabámos de tecer têm sustentado as linhas orientadoras do plano de 

estudos do Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem, vigente em 

algumas escolas de enfermagem do nosso país. Os saberes oriundos de algumas destas 

disciplinas têm como um dos objectivos principais preparar o aluno para o ensino clínico, 

numa tentativa de tentar minimizar os sentimentos de ansiedade, medo e angústia que o 

percorrem no período que ante vem o estágio. A escola assume um papel de destaque, em 

todo este processo de preparação e desenvolvimento do saber técnico, pessoal e humano 

dos formandos, propiciando ou não, desta forma, o sucesso da sua prática profissional no 

ensino clínico. 
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Com base nestes pressupostos e numa tentativa de preparar a aprendizagem clínica dos 

estudantes centrada, essencialmente, no desenvolvimento de processos significativos, as 

escolas de enfermagem de hoje apostam em algumas transformações a nível dos seus 

currículos. 

Não há muito tempo, a aprendizagem clínica dos alunos pautava-se, em termos 

metodológicos, pela demonstração das práticas, pelo docente, e pela simulação das 

mesmas, pelos alunos em laboratório, permitindo o desenvolvimento de competências em 

acção. Consideramos esta realidade fundamental para o estudo do saber técnico em 

enfermagem, imprescindível para um bom desempenho do estudante em ensino clínico. É 

necessário apostar na qualidade dos laboratórios das escolas de enfermagem e dar 

oportunidade equitativa a todos os alunos para estes possam desenvolver a sua 

aprendizagem significativa. Pese embora, o trabalho inicial de laboratório seja 

contemplado, essencialmente, por uma aprendizagem memorística mas, tal como foi 

referenciado anteriormente, Ausubel dizia que, muitas vezes é necessário, numa fase 

primária em que existem poucos subsunçores e pouco desenvolvidos, recorrer à 

aprendizagem memorística transferindo-se, posteriormente, para uma aprendizagem 

significativa.  

Constituindo-se, a linha de pensamento anterior, como uma condição sine qua non para o 

desenvolvimento de processos significativos, não é suficiente. É necessário o fomentar de 

competências de acção, mas também, em simultâneo ampliar a aquisição de competências 

cognitivas, ou seja, promover o desenvolvimento global do aluno, através da potenciação 

de competências funcionais. Para atingir este fim, torna-se fundamental que os professores 

tenham a consciência de que é imprescindível atender ao desenvolvimento de todo o 

conjunto de competências do estudante. Tal como defende Kolb, é premente conceber no 

aluno competências de acção, de relação, de assimilação e de experimentação; não se pode 

atribuir demasiada importância a algumas delas em detrimento de outras. Só desta forma o 

formando integrará em si um leque de habilidades que lhe vai permitir um crescimento 

pessoal e uma socialização profissional.  

Para tal, as escolas tem-se vindo a preocupar com a operacionalização das suas disciplinas, 

de modo a permitir a expansão das competências ao nível do saber ser, com o objectivo de 

potenciar a maturidade pessoal e profissional dos alunos, para que adquiram gradualmente 
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o perfil de enfermeiro, colocando-os em cenários reais de saúde. Numa tentativa de 

satisfazer a concretização deste objectivo, criaram-se, na formação em enfermagem 

momentos de observação dos contextos reais de trabalho.  

No seguimento destas observações de campo deve-se efectuar uma reflexão e análise das 

experiências de aprendizagem, utilizando para tal espaços lectivos desenvolvidos na 

escola, operacionalizados através de painéis de discussão e análise de casos, nos quais 

interviriam também actores do terreno, ou seja, enfermeiros das unidades de cuidados 

observadas. Para além do referido, concordando com Vidinha et al. (2007, p.12), torna-se 

imprescindível “solicitar aos alunos a elaboração de um registo escrito das 

aprendizagens, contendo o relato das observações efectuadas e a reflexão subsequente, 

numa perspectiva de identificação dos desfasamentos entre as concepções teóricas e as 

práticas, para análise da forma como interpretavam as intervenções de enfermagem 

executadas nos diferentes contextos”. Abreu (2007) corrobora esta premissa sustentando 

que a utilização de um diário auto-reflexivo poderia favorecer aos alunos a reflexão acerca 

das suas experiências e actuar como forma de complementar as lacunas da teoria. O 

mesmo autor aponta várias razões para o recurso a processos de escrita: “explicitar 

reflexões, analisar alternativas, exercitar o raciocínio, integrar e relacionar informação” 

(ibidem, p.173).  

Neste sentido, para uma potenciação de aprendizagens significativas no aluno é necessário 

a utilização de estratégias de reflexão (portfólios, narrativas, diários de bordo, etc.) que 

permitam pensar as suas práticas, definir competências, tomar decisões, fomentar o auto-

conhecimento, gestão de sentimentos e formação como cidadão através de um 

distanciamento crítico. 

Carvalhal (2003, p.6) afirma que “a formação deve preparar enfermeiros altamente 

competentes, capazes de orientar o futuro dos cuidados de enfermagem, desenvolvendo 

sempre mais o seu saber, que se preocupem antes de mais, com as necessidades de saúde 

da população e sejam inovadores, criativos, que saibam correr riscos indispensáveis a 

uma mudança inevitável”. Assim, e, como foi referido previamente, nunca se poderá 

formar enfermeiros para a realização de uma prática fragmentada, mas antes, capacitar os 

alunos de ferramentas que os auxiliem no desempenho do seu papel autónomo. Neste 

âmbito, Costa (1994) considera que a dificuldade de operar o transfert de aprendizagens 
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realizadas na situação de formação para situações reais de trabalho exprime a relativa 

ineficácia das formações iniciais cuja matriz conceptual de referência encara a prática 

profissional como um momento de aplicação, caracterizado pela previsibilidade. 

Inserida nesta linha de pensamento, e na tentativa de colmatar o obstáculo detectado 

anteriormente, consideramos que outro ângulo seria basilar no constructo das 

aprendizagens significativas do aluno na preparação da sua aprendizagem clínica: a 

participação de actores da prática profissional no palco do sistema educativo. Na formação 

especializada de enfermeiros torna-se indispensável esta articulação de saberes dos 

diferentes intervenientes, enfermeiros professores e enfermeiros da prática, implicando 

uma participação activa de ambos num sentido de complementaridade, que permitirá, ao 

aluno, construir uma visão mais alargada do que é ser enfermeiro (Ferro et al., 2001).  

Tal como já foi referenciado anteriormente nesta investigação, “a tradicional 

desvalorização conferida aos saberes oriundos da prática e a sobrevalorização de um 

saber feito de leituras, assim como, a nova prática de orientação clínica, veio evidenciar 

as diferenças entre a enfermagem ministrada nas escolas – enfermagem ideal – e a 

enfermagem praticada nos serviços – a enfermagem real” (Carvalhal, 2003, p.XVI). 

Perante esta contingência – a dicotomia teoria/prática e o choque da realidade –, 

professores de enfermagem sentiram necessidade de transformar a sua própria formação, 

tornando-a mais próxima dos contextos reais, permitindo ao aluno adquirir uma atitude 

crítica e flexível, assim como a prática contextualizada.  

A estratégia de aproximar e acolher os profissionais do âmbito profissional, nos sistemas 

de ensino, fará atenuar esta problemática. Ao ser-lhes atribuído espaços de formação em 

que poderão, não só leccionar conteúdos teóricos, mas também fazer alusão às suas 

experiências concretas, sólidas no mundo real do trabalho de enfermagem, irão 

proporcionar espaços de auto e hetero reflexão por parte dos alunos contribuindo, assim, 

para o seu desenvolvimento pessoal e profissional com base em aprendizagens 

significativas. Estes profissionais constituiriam, desta forma, a ponte entre a teoria e a 

prática. 

Todas as estratégias nomeadas anteriormente contextualizam-se no que Campbell (1994), 

Abreu (2003), Amendoeira (2006) e Fonseca (2006) designam por Modelo Integrativo, o 
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qual pressupõe a existência de uma dialéctica entre o ensino clínico e o teórico. As acções 

promovidas no decorrer do ensino teórico devem fomentar a emergência de questões-

problema que são dimensionadas na presença de enfermeiros dos serviços de saúde. Assim, 

haveria um tipo de colaboração “numa perspectiva de co-responsabilização entre os 

actores intervenientes, a definição dos papéis de cada um, as estratégias a utilizar, 

favorecendo a reflexão sobre as práticas, o estabelecimento de uma relação interpessoal, 

uma atmosfera e clima propício ao desenvolvimento, bem como as condições de trabalho 

potenciadoras do processo de formação” (Fonseca, 2006, p.54). 

As estratégias supracitadas vão de encontro às necessidades sentidas pelos alunos de 

enfermagem, referenciadas num estudo realizado com o objecto último de identificar quais 

os pontos que os estudantes do Curso de Licenciatura em Enfermagem consideram 

necessários de serem repensados no seu processo formativo (Seca, 2006). Apesar da 

amostra desta pesquisa se constituir por alunos da formação inicial, na nossa lógica podem, 

inteiramente, serem transferidos para a realidade da formação especializada em 

enfermagem. Assim, os alunos pretenderiam que:  

 O sistema de aprendizagem fosse respeitado como singular e individual, 

considerando os ritmos e interesses distintos de cada aluno, centrado na premissa 

de que a formação em enfermagem deve atender à visão holística da pessoa e 

reconhecer a aprendizagem como um processo subjectivo, contextual e orientado 

por valores; 

 Houvesse um equilíbrio das capacidades técnicas com as capacidades humanas 

dos alunos; 

 Existisse homogeneidade nos critérios de avaliação e especificação transparente 

dos objectivos da avaliação; 

 Subsistisse uma reformulação do plano curricular, na parte respeitante à carga 

horária, número de aulas práticas e articulação no ensino dos conteúdos teórico-

práticos; 

 Permanecesse um desenvolvimento de estratégias orientadoras para a formação, 

tornando-a contígua dos contextos reais da profissão e que proporcione ao aluno a 

aquisição de uma atitude crítica e reflexiva. Assim, deverá atribuir-se importância 

ao desenvolvimento das capacidades que permitam aprender a aprender e que não 
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se desactualizem. “Capacidades de análise e síntese, ao processo de tomada de 

decisão e de resolução de problemas. Como estratégias os alunos valorizam 

principalmente simulações de situações reais em sala de aula, demonstrações e os 

debates e discussões” (ibidem, p.48). 
 

Face ao exposto, e em corolário, torna-se “essencial que o aluno possa desenvolver o seu 

processo de formação de um modo articulado e coerente, que lhe permita adquirir os 

alicerces para construir o seu projecto pessoal de desenvolvimento profissional” (Correia, 

2003, p.12). Concomitantemente, constitui-se como fundamental que os desenhos 

curriculares reflictam consonância entre as concepções de enfermagem e a realidade da 

prática educativa, ou seja que se estabeleça uma formação em parceria. Nesse sentido, “as 

metodologias da prática pedagógica têm também de ser congruentes com os objectivos 

traçados, incentivando e valorizando verdadeiramente o aluno” (idem, p.12). O tempo é 

de mudança, mudança de mentalidades, de conceitos, de formas de estar, ser, ou fazer 

Enfermagem. 
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1. OPÇÕES METODOLÓGICAS  

 

“A verdadeira essência de ser investigador concentra-

se no desejo de conhecer e, se possível, intervir para melhorar”. 

Alarcão (2001c, p. 136) 

 

O papel da investigação é indiscutível para o avanço da ciência. Contribui para a 

construção de um corpo de conhecimentos próprio de cada disciplina, permitindo em muito 

com a sua afirmação como ciência. Segundo Fortin (2003), a investigação é um processo 

sistemático que permite examinar fenómenos com vista a obter respostas para ou soluções 

para problemas. A pesquisa constitui um método sistemático e rigoroso, permitindo a 

construção de uma base de conhecimentos sólida. 

A investigação científica é um processo que tem como objectivo solucionar problemas 

relacionados com o conhecimento dos fenómenos pertencentes aos contextos reais nos 

quais nos inserimos. Neste sentido, Howard e Sharp (1983, p.6) definem pesquisa como 

“uma busca com vista ao enriquecimento do conjunto de conhecimentos de cada um e, 

possivelmente, de outros indivíduos, recorrendo a processos metódicos que conduzam à 

descoberta de factos e ideia não triviais”. 

Inserida nesta concepção, a investigação em enfermagem torna-se crucial para a sua 

afirmação como ciência, com um corpo de conhecimentos próprio e para a evolução da 

profissão e do ensino neste campo. A prática deve ser sustentada na pesquisa e a partir do 

exercício (re) construir e (re) orientar o conhecimento alargando, desta forma, o seu campo 

de saberes. Para tal, será necessário o recurso ao processo científico no estudo de 

problemáticas do exercício profissional e da sua formação conduzindo, assim, a uma 

melhoria contínua das práticas aos diversos níveis. 

Por outro lado, na ciência nada acontece por si só, tudo é construído. Se não existir quem 

se interrogue sobre os factos, acontecimentos ou características dos contextos reais em que 

estamos inseridos, não poderemos alcançar um conhecimento válido e científico. Para que,  

desde as interrogações iniciais, este percurso se processe de forma satisfatória e credível na 

procura de respostas que consolidem e ampliem o corpo de conhecimentos, torna-se 
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imperioso seguir um conjunto de etapas perfeitamente definidas, o qual designamos por 

método ou metodologia. Assim, de acordo com Gil (1995, p.27), o método é “o caminho 

para se chegar a um determinado fim”. O termo metodologia reporta-se à descrição e 

análise dos procedimentos e técnicas específicas para a recolha e análise dos dados, às suas 

potencialidades e limites. Refere-se, ainda, aos pressupostos subjacentes à sua aplicação. 

Neste contexto, a metodologia será a organização crítica das actividades de uma 

investigação que se desenrola desde a formulação das questões preambulares e que vai 

permitir chegar a conclusões consonantes com os propósitos iniciais.  

 

11. DA PROBLEMÁTICA AOS OBJECTIVOS DE ESTUDO 

 

Tal como foi referido inicialmente, a primeira parte deste trabalho teve como finalidade 

essencial, por um lado, a justificação da investigação que se pretende desenvolver e, por 

outro, a delimitação epistemológica e conceptual da mesma. Por conseguinte, impõe-se, 

neste momento, ancorado em todo o enquadramento teórico já efectivado, que se proceda à 

delimitação da problemática, bem como à definição das questões e objectivos orientadores 

desta pesquisa. 

As mudanças sociais, científicas e tecnológicas têm aumentado a complexidade dos 

cuidados acarretando novos desafios aos responsáveis pelas práticas de cuidados de saúde. 

A enfermagem, como grupo sócio-profissional, não deixa de enfrentar este desafio, 

procurando responder à evolução dos conhecimentos científicos e tecnológicos, às 

exigências de uma colaboração mais efectiva com outros profissionais de saúde, pela 

procura de elementos de uma identidade própria. Segundo Martin (1991), esta procura 

traduz-se na reivindicação de uma arte e ciência próprias, constituindo estes factores que 

determinam uma reflexão sobre a natureza dos cuidados de enfermagem e sobre o seu 

ensino. 

No quadro teórico tornou-se visível que a formação em enfermagem tem como finalidade 

proporcionar espaços e tempos para o desenvolvimento de valores, conhecimentos, atitudes 

e habilidades fundamentais para um exercício profissional de qualidade. Deste modo, a 

formação como processo de desenvolvimento e de estruturação da pessoa, considera o 
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aluno sujeito e agente da sua formação, relacionando-se com as condições reais de 

trabalho, onde a dialéctica teoria-prática se encontram.  

Na tentativa de demonstrar que existe uma epistemologia da prática, diferente do 

conhecimento teórico, Schön (1983) considera que na prática o rigor se consegue à custa 

da relevância, na medida em que as situações práticas, pela sua própria natureza, não 

induzem a uma aplicação directa e linear da teoria, não se podendo apelidar a prática de… 

rotineira. Existem situações que não são lineares manifestando incerteza, singularidade, 

instabilidade e conflito de valores, como é o caso particular dos contextos reais da prática 

de enfermagem.  

É neste domínio das práticas (clínicas, formativas e socioculturais) que emerge a 

supervisão. Esta, vista como um processo abrangente, é essencial numa formação de 

qualidade capaz de promover aprendizagens significativas em contexto clínico e, 

consequentemente, à construção de profissionais idóneos no exercício da sua função. 

Como podemos constatar na primeira parte deste trabalho, em Setembro de 2002, o 

Conselho Nacional de Saúde Mental considerava que havia necessidade de dar a conhecer 

e de sensibilizar a população para os problemas de saúde mental, dado que estes teriam 

aumentado de forma pronunciada no nosso país, acompanhando a tendência verificada nos 

países mais desenvolvidos. O Conselho indicava, neste âmbito, as seguintes realidades: i) 

uma percentagem significativa da população adulta sofre de algum problema de saúde 

mental em certa altura da sua vida; ii) o número de suicídios da comunidade europeia é 

extremamente preocupante; iii) a depressão, segundo a OMS, tem vindo a subir no leque 

de transtornos de saúde, ocupando um lugar de destaque entre as doenças que afectam a 

população europeia; iv) as doenças mentais acarretam custos enormes para as sociedades, 

tanto a nível do transtorno individual como a nível produtivo. 

Perante esta realidade urge formar enfermeiros especialistas em saúde mental e psiquiatria, 

capazes de desenvolver interacções consistentes e compreender os processos de transição 

humana. É neste contexto de formação especializada em enfermagem de saúde mental que 

se realizou o presente estudo. 

Face ao exposto algumas dúvidas foram-nos surgindo: como se realiza a transferência do 

conhecimento da academia para a prática e quais os contributos dos processos de tutoria 
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nessa transposição? Assim emergiu a questão de investigação deste estudo: que 

estratégias supervisivas facilitam a construção de aprendizagens significativas na 

área de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria? 

Dada a amplitude do problema referido, considerou-se pertinente avançar o seguinte 

conjunto de questões, no sentido de objectivar a orientação do estudo: 

 Que estratégias supervisivas são utilizadas na formação clínica dos alunos 

do Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem de Saúde 

Mental (CPLEESM)? 

 Que focos de atenção são considerados nos processos supervisivos? 

 Que aprendizagens devem ser consideradas significativas nos processos de 

formação clínica? 

 Quais os factores que influenciam o desenvolvimento de aprendizagens 

significativas? 

Depois de constituídas as questões de investigação, segue-se a formulação dos objectivos 

do estudo. Bell (2004) refere que estes representam aquilo que o investigador se propõe 

fazer para responder à questão de investigação. O objectivo é, pois, um enunciado que 

deve indicar claramente o que o pesquisador pretende realizar ao longo da pesquisa, sem o 

seu delineamento pode correr sérios riscos podendo perder por completo o rumo da sua 

investigação. Contrapondo esta possibilidade definimos para a nossa pesquisa os seguintes 

objectivos: 

 Analisar as modalidades de formação e estratégias supervisivas utilizadas no 

âmbito da formação clínica dos alunos do CPLEESM; 

 Descrever o processo de construção de aprendizagens significativas 

(formação clínica); 

 Identificar os factores intervenientes no processo de construção de 

aprendizagens significativas; 

 Compreender de que forma os processos supervisivos promovem a 

construção de aprendizagens significativas. 

De acordo com os objectivos atrás delineados, e na prossecução deste capítulo 

procederemos à especificação metodológica adoptada para a realização do estudo, 
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englobando, para o efeito, o tipo de estudo efectuado, a população estudada, os métodos de 

recolha dos dados empíricos com a especificação do instrumento que permitiu essa recolha 

e o respectivo tratamento da informação obtida. 

 

1.2. MODO DE INVESTIGAÇÃO: ESTUDO DE CASO 

 

Atendendo às características e aos objectivos da pesquisa, a opção relativamente à 

metodologia de investigação recaiu sobre uma abordagem multimétodo. Esta é uma 

abordagem que, devido às suas características e à crescente importância do conceito de 

“caring”, tem vindo a ser cada vez mais utilizada nos percursos da enfermagem (Fortin, 

2003; Abreu, 2001). Longínquos são os tempos que persistiam distanciamentos entre os 

“estudos quantitativos” e os “qualitativos”. Com efeito, nenhuma das perspectivas em 

questão anula o valor do outro nem se lhe opõe. Eles são, de facto, complementares, sendo 

a complementaridade particularmente evidente ao nível das operações intelectuais (Pardal 

e Correia, 1995). Gómez corrobora esta concepção quando afirma que “a opção por uma 

perspectiva interpretativa no desenvolvimento da investigação não supõe uma selecção 

sectária, dogmática e exclusivista, mas uma orientação integradora”, pelo que utilizar 

métodos, técnicas e procedimentos qualitativos e quantitativos pode ser considerado como 

complementar em função do objecto de estudo e dos objectivos de cada fase (1997, p.25). 

Neste sentido, Lessard-Hérbert, Goyette e Boutin (2005) consideram que a investigação 

qualitativa permite ao investigador, em algumas situações, seguir uma lógica indutiva, 

sendo o sujeito e os significados atribuídos aos elementos mais expressivos. Assim, a 

metodologia qualitativa permite compreender de que forma os actores percebem e dão 

sentido ao seu ambiente ecológico (Bogdan e Biklen, 1994). O produto da observação é, 

assim, situado no contexto onde ele ocorre. 

Nesta perspectiva, e segundo Streuber e Carpenter (2002, p.4), “a investigação qualitativa 

apela mais ao reconhecimento dos padrões de um fenómeno do que à explicação de factos 

controlados e generalizados”. Deste modo, o método qualitativo apresenta inúmeras 

vantagens: tenta compreender todo o fenómeno mais do que focalizar conceitos 

específicos; possui poucas ideias pré-concebidas e salienta a importância das interpretações 
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das situações pelas pessoas, mais do que a interpretação do pesquisador; utiliza colheita de 

dados sem instrumentos formais e estruturados; não tenta controlar o contexto da pesquisa 

mas sim o contexto na sua totalidade; procura capitalizar o subjectivo como um meio de 

compreender e interpretar as experiências pessoais; e analisa as informações narradas de 

uma forma organizada e intuitiva (Polit e Hungler, 1995). 

Por sua vez, Miles e Huberman (1994, p.1), referindo-se aos estudos do tipo qualitativo, 

consideram que este tipo de pesquisa constitui um óptimo recurso de investigação, 

riquíssimo em descrições pela exploração de processos e contextos que proporcionam, 

concluindo que “os resultados dos estudos qualitativos adquirem a qualidade de serem 

incontestáveis, uma vez que as palavras, especialmente organizadas em incidentes ou 

histórias, possuem um significado mais concreto e real oferecendo provas muito mais 

convincentes para um outro leitor investigador do que dezenas de páginas sumariadas em 

números e testes”. As análises qualitativas são muitas vezes criticadas pela falta de rigor 

metodológico com base na subjectividade do investigador, tamanho da amostra ou 

restrição da evidência. Apesar destas críticas, com alguma frequência se conclui que um 

incidente isolado, registado por um observador atento, pode conter a solução para o 

entendimento do problema, já que o objectivo é analisar uma unidade particular. 

Por seu turno, Streubert e Carpenter (2002, p.18) consideram que, no domínio qualitativo, 

os pesquisadores “fazem perguntas sobre os fenómenos específicos e encontram um 

método ou uma abordagem apropriada para responder. É a descoberta que delibera o 

método”. Atendendo a esta premissa, a presente investigação, como já foi referido 

anteriormente, recorreu ao método quantitativo e qualitativo. 

A pertinência do recurso ao método quantitativo recai sobre o facto de ser necessária a 

“observação de factos objectivos, de acontecimentos e de fenómenos que existem 

independentemente do investigador (…) de forma a contribuir para o desenvolvimento e 

validação dos acontecimentos” (Fortin, 2003, p.22). Simultaneamente, o uso do método 

qualitativo permite a “compreensão absoluta e ampla do fenómeno em estudo” através da 

observação, interpretação e apreciação do meio e do fenómeno tal como se apresentam 

(ibidem). 
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Partindo desta linha de pensamento e procurando compreender e interpretar factos 

observados, num determinado contexto restrito, através da colheita de informação tão 

detalhada quanto possível, de forma a apreender a totalidade da situação optou-se pelo 

Estudo de Caso (Abreu, 2001). Pardal e Correia (1995, p.22) referem que, com efeito, 

“viabilizando o conhecimento pormenorizado de uma situação, por recurso a métodos 

qualitativos e quantitativos, o estudo de caso permite compreender naquela o particular 

na sua complexidade…”. 

A opção pelo modo de investigação estudo de caso baseia-se na necessidade de 

compreender em detalhe os contornos dos objectos de estudo e a sua delimitação e 

recursividade em contexto experimental. O objectivo deste modo de análise consubstancia-

se na “…compreensão em profundidade de uma situação social, de um grupo de pessoas, 

de um indivíduo, de uma instituição, de um fenómeno histórico ou de outra realidade 

social. O estudo de caso limita-se a um fenómeno particular. Contrariamente aos estudos 

estatísticos e aos experimentais, o seu objectivo não é o de chegar a certezas ou favorecer 

generalizações de resultados” (Poisson, 1991, p.12). Assim, é um método de investigação 

que permite estudar em profundidade um caso particular. Fornece inúmeras informações 

com detalhe, tendo em vista a deter uma determinada situação (Stake, 2007).  

Estamos conscientes da diversidade de perspectivas em torno do “estudo de caso”, porém 

encontrámos características que nos parecem consensuais entre os autores consultados 

(Merriam, 1988; Yin 1989; Bell, (2004); Lessard-Hérbert, Goyette e Boutin, 2005). O 

estudo de caso pode ser definido como um modo de pesquisa dirigida para um sistema bem 

delimitado. Inclui uma colheita detalhada de informação, podendo envolver fontes 

múltiplas. É, como seria de esperar, um estudo aprofundado de uma unidade, grupo ou 

indivíduo, na sua complexidade e dinamismo próprios. Os termos exploração detalhada e 

estudo profundo aparecem na generalidade das definições de estudo de caso. 

Para Yin (1989), a escolha da metodologia a usar numa investigação tem na base três 

condições: a tipologia do problema, o controlo que o investigador atribui a si próprio e o 

contexto onde decorre a acção. É determinante a opção desta metodologia quando se parte 

de questões de “como” e “porquê”. 
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Inserido no domínio do paradigma interpretativo (Lessard-Hérbert, Goyette e Boutin, 

2005) e sendo um modo de investigação naturalístico, o estudo de caso é um processo 

interactivo que gera um conhecimento progressivo sobre o objecto de estudo, 

eventualmente a partir de quadros e referências teóricas e metodológicas anteriores à 

pesquisa (Abreu, 2001). 

Para além do supracitado e de acordo com Bell (2004), o estudo de caso proporciona uma 

oportunidade para estudar em pouco tempo, de forma mais ou menos aprofundada, um 

determinado aspecto de um problema. O facto de a autora considerar que esta metodologia 

se adapta a investigações que decorram durante períodos de tempo relativamente curtos, 

consubstanciou-se como outra das razões que levaram a considerar o estudo de caso como 

adequado ao presente trabalho. 

Neste âmbito, o caso definido nesta investigação consiste no estudo das estratégias 

supervisivas utilizadas na construção de aprendizagens significativas, no âmbito da 

formação clínica dos alunos do Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em 

Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria. 

De acordo com Quivy e Campenhoudt (1998), p.159) “as informações úteis, muitas vezes, 

só podem ser obtidas junto dos elementos que constituem o conjunto”. Assim, 

perspectivámos os actores desta investigação como sendo os alunos do CPLEESM de uma 

Escola Superior de Enfermagem do norte do país (que por questões de confidencialidade 

omitimos o nome) do ano lectivo 2007/2009, espaço onde decorrera uma inovação de 

formação já explicitada no quadro conceptual deste relatório – Modelo Integrado de 

Supervisão. A amostra foi constituída por 27 alunos do referido curso (a totalidade da 

turma). A técnica de amostragem adoptada foi não probabilística por conveniência, visto 

que, permitiu ao pesquisador “decidir, seleccionar, intencionalmente, a mais ampla 

variedade possível de respondentes ou, ainda, pode seleccionar os sujeitos tidos como 

características da população em questão ou, particularmente, conhecedores das questões 

em que estão sendo estudadas” (Polit e Hungler, 1995, p.144). 

Conscientes das limitações para a realização de uma investigação mais abrangente, não 

pretendemos, nem podemos com ela generalizar os resultados, na medida em que, tal como 

enuncia Abreu (2001), a generalização das conclusões obtidas através do estudo de caso 
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não é pertinente, nem lícita e apresenta duas razões: i) não é pertinente porque o objecto de 

estudo se encontra fundamentalmente confinado ao contexto em que se enquadra e ii) não é 

lícita porque não se colocam, ao investigador, problemas de representatividade da amostra 

e dos fenómenos a observar. 

No entanto, o autor refere, socorrendo-se de Yin (1991), que em determinadas 

circunstâncias é possível proceder a comparações do tipo analítico, estabelecendo-se 

padrões de comparação entre os resultados obtidos em diversos estudos, respeitando 

obviamente a singularidade de cada um deles, definindo hipóteses explicativas para 

determinados fenómenos. Aponta, ainda, a possibilidade de se utilizar este tipo de 

generalização, quando num primeiro estudo se utilizam diversos elementos e num segundo 

apenas um subconjunto deles. 

 

1.3. MÉTODOS E TÉCNICAS DE RECOLHA DE DADOS 

 

Um dos procedimentos mais significativos num trabalho de investigação desta natureza é, 

sem dúvida, a recolha de informação. A elaboração do instrumento de recolha de dados 

reveste-se de grande importância, pois segundo Quivy e Campenhoudt (1998) trata-se da 

construção do instrumento capaz de recolher ou de produzir a informação prescrita pelos 

indicadores. A informação recolhida constituirá a totalidade dos dados disponíveis para o 

investigador levar a bom termo o seu estudo. 

No estudo de caso, apesar da observação e as entrevistas serem as técnicas de recolha de 

dados mais frequentemente utilizados, nenhum outro instrumento é excluído à partida. As 

técnicas de colheita de informação seleccionadas são aquelas que se adequam ao objecto 

em estudo (Bell, 2004).  

Atendendo ao desenho do estudo e à natureza qualitativa e quantitativa da informação que 

pretendíamos obter, o instrumento de recolha de dados do nosso estudo foi o questionário, 

tido por Quivy e Campenhoudt (1998) como o instrumento especialmente indicado para 

estudos que versem sobre os conhecimentos de uma população ou a análise de um 

fenómeno social.  
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Pardal e Correia (1995) consolidam esta ideia ao afirmarem que o questionário é o 

instrumento de recolha de informação mais utilizado no âmbito da investigação 

sociológica. Este, segundo Quivy e Campenhoudt (1998, p.188), consiste em colocar “a 

um conjunto de inquiridos, geralmente representativos de uma população, uma série de 

perguntas relativas à sua situação social, profissional ou familiar, às suas opiniões, à sua 

atitude em relação a opções ou a questões humanas e sociais, às suas expectativas, ao seu 

nível de conhecimentos ou de consciência de um acontecimento ou de um problema, ou 

ainda sobre qualquer outro ponto que interesse aos investigadores”. Acrescentam ainda 

que o inquérito por questionário visa a verificação de hipóteses teóricas e a análise das 

correlações que essas hipóteses sugerem. 

Fortin (2003, p.374) define o questionário como o “conjunto de enunciados ou de questões 

que permitem avaliar as atitudes, as opiniões e o resultado dos sujeitos ou colher qualquer 

outra informação junto dos sujeitos”, assumindo-se assim como um processo estruturado 

de recolha de informação. 

Esta técnica de recolha de informação apresenta algumas vantagens, nomeadamente, 

passível de ser administrado a uma amostra representativa do universo, é pouco 

dispendioso (tanto em termos económicos, como temporais) e, em princípio, garante o 

anonimato, condição sine qua non para a autenticidade das respostas (Pardal e Correia, 

1995). Por seu lado, Quivy e Campenhoudt (1998, p.189) apontam como principais 

vantagens da recolha de dados através de inquérito por questionário: i) a possibilidade de 

quantificar uma multiplicidade de dados e de proceder, por conseguinte, a numerosas 

análises de correlação; e ii) o facto da exigência de representatividade do conjunto dos 

entrevistados poder ser satisfeita através deste método. Os mesmos autores apontam ainda 

determinadas limitações e fragilidades que o questionário poderá ter, se não forem 

devidamente consideradas algumas das suas características. 

Ancorados em todas as premissas anteriormente descritas e com base no objecto, 

objectivos e tipo de estudo, bem como os recursos disponíveis, seleccionámos um 

questionário já existente construído para a avaliação da tutoria em contexto clínico de 

enfermagem. 
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O instrumento em causa é da autoria de Abreu e Calvário e designa-se por Clinical 

Learning Assessment Inventory – Mentor (CLASI-M), estando o seu processo de 

construção e validação descrito em Abreu e Calvário (2005). O CLASI-M foi elaborado 

tendo por base a perspectiva ecológica do desenvolvimento humano de Urie 

Bronfenbrenner, que dispensa uma atenção particular à interacção entre o sujeito e o meio 

onde se insere. Para a sua validação os autores aplicaram o questionário a 63 alunos do 

curso de enfermagem de duas Escolas Superiores de Enfermagem portuguesas, totalizando 

a amostra 126 indivíduos com idades compreendidas entre os 20 e os 26 anos. O inventário 

que constitui a III parte do questionário obteve um valor de coeficiente do alpha de 

Cronbach de 0,92 na totalidade da escala. O instrumento foi ainda validado por 5 experts 

que verificaram se a construção das questões que compõem o instrumento corresponde às 

representações dos conceitos que com o referido instrumento se pretende avaliar.  

O CLASI-M é um inquérito por questionário de auto-preenchimento pelos inquiridos que 

permite o anonimato dos indagados sendo constituído por quatro partes distintas: 

i) A primeira parte é composta por um conjunto de 11 questões cujo objectivo é 

caracterizar a amostra e os locais de estágio; 

ii) Na segunda parte pretende-se caracterizar o contexto em que ocorreu a orientação 

dos estágios clínicos. Consiste num conjunto de 32 questões fechadas sendo 

algumas delas do tipo dicotómico (sim/não) e as restantes com várias alternativas 

de resposta; 

iii) A terceira parte é instituída por um inventário de 24 questões associadas a uma 

escala de 4 níveis, com a qual se pretende medir a satisfação dos alunos face às 

suas experiências supervisivas;  

iv) Por último, a quarta parte do CLASI-M é formada por três questões abertas, com 

as quais se pretende que os alunos relatem experiências significativas, positivas e 

negativas, ocorridas durante os seus ensinos clínicos.  

Segundo os autores do CLASI-M, este instrumento permite uma avaliação global das 

experiências de mentorship e uma avaliação mais específica da relação tutor-aluno. 

Para a realização da presente investigação a selecção do instrumento CLASI-M mostrou-se 

pertinente, ainda assim, emergiu a necessidade de se proceder a algumas alterações na 
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tentativa de podermos alcançar os objectivos propostos. Por conseguinte, o CLASI-M 

modificado (Anexo 1) para este estudo é constituído por seis partes: 

i) A primeira é constituída por apenas 3 questões que pretendem caracterizar o local 

de trabalho da amostra, a categoria profissional dos respectivos tutores ou 

orientadores e o local de estágio. Considerou-se oportuno a anulação das outras 

questões, visto que, não se mostravam pertinentes para esta investigação e, 

paralelamente, tentar diminuir o número de questões do instrumento de recolha de 

dados; 

ii) Na segunda parte, respeitante à caracterização do contexto do acompanhamento 

clínico foram suprimidas seis perguntas, ou seja, ficou composta por 26 questões 

fechadas sendo algumas delas do tipo dicotómico (sim/não) e as restantes com 

várias alternativas de resposta; 

iii) A terceira parte, com o objectivo original de medir a satisfação dos inquiridos face 

às suas experiências supervisivas, é instituída por um inventário de 22 questões 

(excluídas duas) associadas a uma escala ordinal de 4 níveis; 

iv) A quarta parte foi totalmente concebida para este estudo, constituindo-se por um 

inventário de competências desenvolvidas pelos alunos durante o CPLEESM. Esta 

subdivide-se em duas (competências desenvolvidas antes do CPLEESM e durante o 

CPLEESM), cada uma organizada por 37 questões articuladas a uma escala de 5 

níveis; 

v) Uma quinta parte foi inteiramente elaborada para esta investigação, com o intuito 

de avaliar o apoio do tutor na aquisição das competências apresentadas na parte 

anterior. É constituída por 37 questões analogamente associadas a uma escala de 5 

níveis; 

vi) Esta última parte, equivale à quarta parte do CLASI-M original, sendo apenas 

acrescentada mais uma questão também ela aberta, passando então a ser composta 

por 4 questões abertas. Esta parte do questionário permite-nos recolher respostas 

mais extensas e não condicionadas pelo inquiridor. Os dados recolhidos através das 

respostas a estas quatro questões permitirão aprofundar o alcance das conclusões 

extraídas na investigação, tentando ultrapassar dessa forma duas das limitações 

apontadas por Quivy e Campenhoudt (1998) sobre a utilização do método de 

recolha de dados através do inquérito por questionário: a individualização dos 
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inquiridos não tendo em linha de conta as suas redes sociais e os resultados 

apresentarem-se por vezes como simples descrições, desprovidas de elementos de 

compreensão penetrantes. 

O investigador deve projectar com muito cuidado todos os factores que possam 

condicionar os resultados finais da pesquisa. Neste sentido, um dos procedimentos mais 

significativos num trabalho de investigação desta natureza é, sem dúvida, a recolha de 

informação. Após a selecção do instrumento da recolha do material empírico, segue-se a 

necessidade de planear a sua administração aos inquiridos. 

Como já foi referido anteriormente, o “caso” desta pesquisa é o grupo de alunos do 

CPLEESM. O facto de a nossa escolha recair numa Escola Superior de Enfermagem do 

norte do país deveu-se, inteiramente, a esta utilizar o Modelo Integrativo na supervisão dos 

seus alunos em ensino clínico.  

Para que as respostas de cada aluno não fosse influenciada pela opinião dos colegas, pois 

interessava-nos conhecer o que cada um deles pensava sobre a forma como tinham sido 

supervisionados os seus ensinos clínicos, optámos por reunir todos os alunos num único 

momento e espaço, distribuindo o questionário a todos simultaneamente. Assim, os dados 

foram recolhidos no dia 17 de Junho de 2008, altura em que os alunos já tinham concluído 

o seu ensino clínico de Aditivos. Relembramos que o inventário de competências 

adquiridas antes e durante o CPLEESM refere-se exclusivamente a este estágio e ao apoio 

do tutor (parte IV e V do CLASI-M modificado). O momento da recolha de dados ocorreu 

durante uma aula teórica a que os alunos assistiam e foi considerada uma dimensão da 

avaliação da unidade curricular.  

Bell (2004, p.130) diz-nos que existem “vantagens claras na entrega pessoal dos 

questionários aos indivíduos”, pois permite a justificação dos objectivos e auxílio e 

esclarecimento nas incertezas que possam surgir no seu preenchimento. Assim, foi 

explicado aos alunos, pelo investigador e antes de iniciarem o preenchimento do 

questionário, qual o objectivo da recolha de dados, o âmbito no qual estava inserido e que 

os dados recolhidos não seriam usados para outro fim. Garantiu-se ainda o anonimato e 

declarou-se a não obrigatoriedade de resposta ao questionário. As explicações foram 

efectuadas oralmente e por escrito. Os 27 alunos presentes na sala de aula anuíram, na sua 
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totalidade, em preencher o CLASI-M modificado, de acordo com as conjunturas 

anunciadas pelo pesquisador. Deste modo, foi obtido o consentimento informado de todos 

os elementos constituintes da amostra. O investigador esteve presente na sala para 

responder a eventuais dúvidas que pudessem emergir durante o momento de resposta ao 

inquérito. 

 

1.4. TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Os dados obtidos através dos diversos instrumentos de recolha pouco significado têm até 

serem analisados e avaliados (Bell, 2004). Após a recolha dos dados o investigador fica na 

posse de um volume considerável de informação que necessita ser analisada, em que a sua 

decomposição implica uma série de operações sobre os achados recolhidos. O processo de 

tratamento de dados obtido através do trabalho de campo constitui-se como uma das fases 

mais significativas de qualquer pesquisa científica, na medida em que, permite 

compreender os achados recolhidos pela aplicação das técnicas de recolha seleccionadas e 

a respectiva significação. Bogdan e Biklen (1994) reforçam esta afirmação referindo que, 

relativamente aos dados empíricos obtidos, é necessário organizá-los tornando-os em 

material operacional, sintetizá-los, procurar padrões, identificar o que é relevante e decidir 

o que se vai comunicar. Neste sentido, para o tratamento de dados devemos seleccionar um 

conjunto de estratégias congruentes com o tipo de informação a analisar.  

Foram validados os 27 questionários, visto que, todos os alunos responderam na íntegra às 

questões fechadas e a grande maioria às questões abertas. Posto isto, passámos a numerar 

os questionários de 1 a 27 de forma aleatória, numeração com a qual trabalhámos até à fase 

final do tratamento da informação. 

Posteriormente, no caso dos dados provenientes das perguntas fechadas, procedemos à 

codificação das respostas e à sua transferência para uma base de dados elaborada em SPSS 

14.0® (Statistical Package for the Social Scienses) para Windows XP®. Para o tratamento 

desta informação de índole quantitativa, procedeu-se à análise estatística que, de acordo 

com Quivy e Campenhoudt (1998), se impõe em todos os casos em que os dados são 

recolhidos por meio de um inquérito por questionário. Fortin (2003) vai mais longe, ao 
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reconhecer que, referindo-se à análise estatística, será proveitoso o investigador fazer uma 

análise visual e comparativa das oscilações das variáveis do estudo (que, idealmente, 

devem ser apresentadas sob a forma de gráficos e tabelas). 

Deste modo, recorremos à estatística descritiva [frequências absolutas (n) e relativas (%); 

medidas de tendência central como a média aritmética ( x̅ ), a mediana (Md) e a moda 

(Mo) e medidas de dispersão ou variabilidade como o desvio padrão (dp)]. Optámos, tal-

qualmente, pela determinação do coeficiente de Pearson, com o objectivo de verificar as 

possíveis relações com a satisfação dos alunos relativamente à supervisão disponibilizada 

pelo tutor (Q22 da parte III) e o apoio e suporte do tutor na aquisição de competências 

durante o ensino clínico do CPLEESM – Aditivos (parte V). Determinámos, ainda, 

correlações de teste de análise de variâncias (ANOVA), com o propósito de determinar a 

influência de algumas dimensões do contexto do acompanhamento clínico (parte II) no 

grau de satisfação dos alunos em relação à supervisão disponibilizada pelo tutor durante o 

processo de tutoria (Q22 da parte III).  

Para o tratamento da informação de cariz qualitativo, recolhida nas questões abertas do 

questionário (parte VI), transcrevemos as respostas para uma base de dados criada em 

documento WinWord® (Anexo 2). Após a transcrição, como metodologia de análise, 

recorremos à análise de conteúdo. 

Esta técnica confere a possibilidade de tratar, de forma metódica, informações e 

testemunhos, dotados de um certo nível de profundidade e complexidade, de que é 

exemplo o conteúdo proveniente das questões abertas (Quivy e Campenhoudt, 1998). 

Segundo Pardal e Correia (1995, p.72), a análise de conteúdo “consiste numa técnica de 

investigação através da qual se viabiliza, de modo sistemática e quantitativo a descrição 

do conteúdo da comunicação (…) incide sobre a captação de ideias e significações da 

comunicação”. Para Stake (2007) a selecção por esta metodologia de análise torna-se 

oportuna quando os dados a analisar estão sob a forma de texto, possibilitando a obtenção 

de informações resumidas e organizadas facultando, assim, a observação de motivos de 

insatisfação, satisfação ou opiniões subentendidas, natureza de problemas, etc.  

O material resultante da transcrição das respostas às questões abertas constituiu o “corpus 

documental” da análise. Este foi alvo de várias leituras atentas e activas (…) “a fim de 
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possibilitar uma inventariação dos temas relevantes do conjunto, ideologia, conceitos mais 

utilizados” (Amado, 2000, p.55), tendo como base os objectivos inicialmente propostos e o 

quadro teórico de referência.  

O tratamento dos dados prosseguiu com um processo de codificação, isto é, “o processo 

pelo qual, os dados brutos são transformados e agregados em unidades, por forma a 

permitir “uma representação do seu conteúdo, ou da sua expressão, susceptível de 

esclarecer o analista acerca das características (…) relevantes do conteúdo” (Bardin, 

2004, p.103). 

Por sua vez, este processo é faseado. Teve início com a procura, essencialmente, de 

unidades de registo de natureza semântica que orientassem para os temas e unidades de 

informação mais comuns. A clarificação destes teve como ponto de partida as unidades de 

contexto, a desenvolver seguidamente, pois estas constituem “unidades de compreensão 

para codificar a unidade de registo e corresponde ao segmento da mensagem, cujas 

dimensões (superiores às da unidade de registo) são óptimas para que se possa 

compreender a significação exacta da unidade de registo” (Bardin, 2004, p.107). 

Finalmente, a análise culminou num “processo de operação de classificação de elementos 

constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento 

segundo o género” – categorização (Bardin, 2004, p.117). Durante este processo, na 

tentativa de garantir a fiabilidade da nossa interpretação, foi realizada uma análise conjunta 

com o orientador desta pesquisa. 

Simultaneamente tivemos sempre presente a necessidade de definir categorias exaustivas 

(percorrendo todo o conjunto do texto – validade interna), exclusivas (os mesmos 

elementos não pertencem a diversas categorias), objectivas (características claras) e 

pertinentes (em relação aos objectivos perseguidos e ao conteúdo trabalhado), seguindo 

deste modo as orientações definidas por Bardin (2004) no processo de categorização dos 

dados empíricos. 

Em suma, e utilizando as palavras de Vala (1986), proceder à análise de conteúdo trata-se 

de reduzir descrições, opiniões, explicações, a um conjunto aceitável de unidades 

significativas, primando pela organização e explicação dos seus conteúdos. Quivy e 

Campenhoudt (1998) consideram que, melhor de que qualquer outra técnica de tratamento 
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de dados, a análise de conteúdo permite conciliar rigor metodológico e profundidade 

inventiva, quando o material disponível é rico e penetrante. 
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2. APRENTAÇÃO DOS DADOS 

 

“Uma fase do processo indutivo de investigação (…) 

permite, portanto, guiar o investigador e dá-lhe pistas para 

descobrir o fenómeno em estudo…” 

Fortin (2003, p.306) 

 

Quivy e Campenhoudt (1998, p.211) relembram que o objectivo da investigação é 

responder à pergunta de partida, como tal, esse será o primeiro objectivo no tratamento da 

informação recolhida. Acrescentam, no entanto, que a realidade é sempre mais complexa 

do que a nossa hipótese e por conseguinte a recolha de dados efectuada remete-nos para 

outras informações e relações que não devem ser negligenciadas. O tratamento dos dados 

terá assim como segundo objectivo, na óptica dos autores supracitados, “interpretar esses 

factos inesperados e rever ou afinar as hipóteses para que, nas conclusões, o investigador 

esteja em condições de sugerir aperfeiçoamentos do seu modelo de análise ou de propor 

pistas de reflexão e de investigação para o futuro”. 

Neste sentido, e segundo Canário (2003, p.119), investigar é reflectir sobre algo visando 

“como objectivo primeiro (com base numa teoria e num método) a produção de uma 

descrição não arbitrária de uma realidade, permitindo produzir compreensão e atribuição 

de sentido onde antes apenas existe desordem”. Foi através deste caminho que 

pretendemos conduzir a nossa investigação. Para isso, foram definidas estratégias que 

julgamos serem as mais adequadas na compreensão do problema em estudo, sem recurso a 

generalizações. 

Relembramos que para o tratamento da informação colhida através da aplicação do 

CLASI-M modificado seleccionámos a estatística descritiva, no caso das questões 

fechadas, e pela análise de conteúdo, no caso das questões abertas. Para a apresentação 

desses dados recorremos a tabelas e gráficos que nos pareceram mais ilustrativos e 

adequados a cada situação, a fim de que a informação facultada se torne o mais inteligível 

possível. 
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2.1. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA E LOCAIS DE ESTÁGIO 

 

Recordamos que a caracterização do local de trabalho da amostra, a categoria profissional 

dos respectivos tutores ou orientadores e o local de estágio se realizou através dos dados 

recolhidos na primeira parte do questionário constituída por 3 perguntas. 

No tratamento estatístico dos dados referente a esta primeira parte do questionário foram 

calculadas as frequências absolutas e relativas das respostas obtidas em cada questão e 

apresentadas sobre a forma de gráficos. 

Relativamente ao local de trabalho dos alunos que constituíram esta amostra, a sua maioria 

(n=13) provinham da área de Saúde Mental (gráfico 1). Este fenómeno não é incomum, 

uma vez que, os indivíduos, em geral, procuram aprofundar saberes na sua área específica 

de exercício profissional. 

 

Gráfico 1 – Local de trabalho dos elementos da amostra 

 

No gráfico 2 pode-se observar a categoria profissional do tutor ou orientador dos alunos 

nos ensinos clínicos realizados. Como se pode constatar, com elevada significância, 56% 

dos tutores pertenciam a um elevado grau na carreira de enfermagem, como os enfermeiros 

chefes visto, em inúmeros contextos, serem o único profissional a ser detentor da 

especialidade em Saúde Mental e Psiquiatria. Já com 18% emergem os enfermeiros 

especialistas. Seguidamente surge a categoria “outros” com 15%, em que as respostas 

recaíram na sua unanimidade nos enfermeiros supervisores. Torna-se também relevante 
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evidenciar o facto de nenhum enfermeiro ter exercido funções de tutor aos alunos 

constituintes da nossa amostra. Também este fenómeno não se demonstra inesperado, uma 

vez que, para supervisionar alguém e ajudá-lo a desenvolver competências especializadas, 

apoiá-lo nas suas dificuldades, motivá-lo, enfim, exercer uma supervisão de qualidade que 

promova a melhoria da prática de cuidados, tem de se constituir como uma pessoa com 

determinadas qualidades, como já vimos anteriormente, entre elas, qualidades pedagógicas, 

comunicativas, emocionais, suportivas, assim como, ser portador de um corpo de 

conhecimentos e competências vasto e sólido, que só uma ampla experiência profissional 

pode acarretar. 

 

 

Gráfico 2 – Categoria profissional do tutor ou orientador 

 

 

Através da leitura do gráfico 3 podemos verificar que existe uma grande variedade de 

locais de ensino clínico, localizados de norte a sul do país. Pese embora, a sua maioria 

recaia no Serviço de Alcoologia (n=11) e no CRI – Unidade Cedofeita (n=7), instituições 

que se situam no norte do país. Este aspecto pode dever-se ao facto dos inquiridos 

frequentarem o CPLEESM numa Escola Superior de Enfermagem do norte do país. 
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Gráfico 3 – Local de estágio  

 

 

2.2. O CONTEXTO DO ACOMPANHAMENTO CLÍNICO 

 

A segunda parte do questionário é composta por 26 perguntas com resposta múltipla. Estas 

têm como propósito a caracterização do contexto do acompanhamento em ensino clínico 

dos indivíduos da nossa amostra. 

Analogamente, o tratamento estatístico dos dados referente a esta segunda parte do 

questionário recaiu sobre o cálculo das frequências absolutas e relativas das respostas 

obtidas em cada questão e apresentadas sobre a forma de gráficos e tabelas. 

As perguntas de 1 a 3 objectivam a avaliação do grau de conhecimento que os estudantes 

possuíam acerca do local de estágio, bem como o papel que deles era esperado, antes do 

início do mesmo. Pretendia-se avaliar se as actividades exercidas pela escola e pelas 

instituições de saúde onde decorreram os ensinos clínicos teriam sido eficazes no sentido 

de dotar os alunos de informações relevantes acerca dos estágios que iriam realizar. 

Neste sentido e observando os resultados expressos no quadro 2, cerca de 88,9% (n=24) 

dos alunos consideraram suficientes as informações facultadas pela escola sobre o estágio 

durante a preparação do mesmo, enquanto 11,1% (n=3) consideraram-nas insuficientes. 
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Quadro 2 – Conhecimento prévio dos alunos acerca do local do ensino clínico 

Questões Respostas Nº % 

Na Escola, durante a preparação do estágio, as 
informações facultadas sobre o mesmo foram: 

Suficientes 24 88,9 

Insuficientes 3 11,1 

No início do estágio, ficou bem definido o papel e a 
responsabilidade do aluno durante a sua permanência 
no serviço/unidade de cuidados? 

Sim 26 96,3 

Não 1 3,7 

A instituição onde realizou o estágio desenvolveu uma 
acção específica para a recepção dos alunos? 

Sim 17 63 

Não 10 37 

 

Ainda pela leitura do quadro anterior, pode-se constatar que a quase unanimidade (96,3%) 

dos inquiridos afirmou que o seu papel e responsabilidade durante a permanência no 

serviço/unidade de saúde onde iriam realizar o seu ensino clínico ficaram bem definidos 

desde o início. Apenas um dos alunos respondeu negativamente a esta questão. 

Em relação à última interrogação, 63% (n=17) dos alunos puderam usufruir de uma acção 

específica de recepção por parte da instituição em que iriam realizar o seu estágio (quadro 

4). Contrapondo, 37% (n=10) os restantes estudantes não foram contemplados com 

nenhuma acção similar. 

 

Quadro 3 – Tipo de acompanhamento supervisivo dos alunos  

Questões Respostas Nº % 

 
Qual o tipo de acompanhamento 
disponibilizado pelo docente orientador de 
estágio? 

Presença permanente 5 18,5 

Esporádica, mas com períodos 

de trabalho conjunto 

13 48,1 

Esporádica 9 33,3 

 
Qual o tipo de acompanhamento 
disponibilizado pelo serviço onde realiza/ou o 
estágio? 

Um tutor 18 66,7 

Mais do que um tutor 2 7,4 

Equipa 0 0 

Misto (tutor e equipa) 7 25,9 

Se foi acompanhado por um elemento 
específico (mentor, tutor), este foi-lhe 
apresentado no início do estágio? 

Sim 26 96,3 

Não 1 3,7 
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As perguntas 4, 5 e 6 solicitavam a definição do tipo de acompanhamento das práticas 

clínicas dos alunos que os docentes orientadores disponibilizaram, bem como o tipo de 

acompanhamento dispendido pelos locais de ensino clínico e se esses tutores tinham sido 

apresentados aos alunos logo no inicio do estágio. 

Pela análise do quadro 3, 48,1% (n=13) dos inquiridos fruíram de uma presença do seu 

docente orientador, ainda que esporádica mas com períodos de trabalho conjunto. Ainda 

33,3% (n=9) tiveram uma presença esporádica e apenas 18,5% (n=5) possuíram uma 

presença permanente durante o estágio. 

Os dados apresentados no mesmo quadro revelam ainda que 66,7% (n=18) desfrutaram de 

apenas um tutor durante o exercício da sua formação em contexto clínico, designado pelo 

serviço, enquanto 25,9% (n=7) tiveram um acompanhamento misto, ou seja, realizado 

simultaneamente pela equipa e por um tutor. Em 7,4% dos casos (n=2) foi disponibilizado 

mais do que um tutor. É ainda de salientar que nunca foi distribuída a supervisão dos 

alunos somente pela equipa (n=0). 

 

Quadro 4 – Oportunidade dos alunos expressarem necessidades de formação 

Questões Respostas Nº % 

Sente que teve oportunidade de expressar as suas 
necessidades em matéria de formação, no início 
do estágio? 

Sempre 18 66,7 

Por vezes 8 29,6 

Nunca 1 3,7 

Sente que teve oportunidade de expressar as suas 
necessidades em matéria de formação, no 
durante o estágio? 

Sempre 17 63,0 

Por vezes 9 33,3 

Nunca 1 3,7 

 

Pelas respostas às questões 7 e 8 do CLASI-M modificado, apresentadas no quadro 4, 

verificamos que um aluno (3,7%) ainda foi impedido de expressar as suas necessidades em 

matéria de formação, quer no início do estágio, quer no decorrer do mesmo. 

Concomitantemente, 29,6% (n=8) apenas o puderam concretizar algumas vezes no início 

do ensino clínico e 33,3% (n=9) durante esse mesmo espaço. Já 66,7% (n=18) dos 
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supervisados referiram usufruir dessa oportunidade sempre, inicialmente, e 63% (n=17) 

durante a frequência do estágio. 

 

Gráfico 4 – Envolvimento dos alunos em actividades com a equipa 

 

Através da aplicação da questão nº9 pretendia-se avaliar se os estudantes do CPLEESM 

haviam sido envolvidos em actividades conjuntamente com a equipa de saúde pertencente 

aos serviços onde estagiavam. Dos dados obtidos podemos aferir que 96% (n=26), quase a 

totalidade dos alunos, afirmou ter desenvolvido acções em parceria com a restante equipa 

de saúde. Apenas um inquirido não obteve essa oportunidade. 

 

Gráfico 5 – Orientação para a realização de documentos que promovam a aprendizagem 

 

Pela observação do gráfico apresentado 5 podemos constatar que 52% (n=14) dos alunos 

foram orientados para a construção de documentos que promovessem a sua aprendizagem, 

como por exemplo, diários de aprendizagem, portfolios reflexivos ou outros instrumentos 

similares. Pese embora, 48% (n=13) dos estudantes não usufruíram dessa indicação. 
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Gráfico 6 – Informação ao tutor da prossecução dos objectivos dos seus alunos 

 

A questão 11 refere-se à periodicidade com que os estudantes informaram os respectivos 

tutores da prossecução dos seus objectivos durante o ensino clínico. De acordo com os 

achados verificados no gráfico 6, 70% (n=19) dos alunos referiram que informaram sempre 

os seus tutores acerca dos progressos no seu processo de aprendizagem, enquanto 7% 

(n=7) apenas algumas vezes e 4% (n=1) nunca o concretizou. 

 

Gráfico 7 – Auxílio do tutor na elaboração de diagnósticos de enfermagem 

 

Pela leitura do gráfico 7, reconhece-se que 63% (n=17) obtiveram o auxílio do(s) seu(s) 

tutor(es) na formulação de diagnósticos de enfermagem ao longo do decorrer do estágio e 

que 37% (n=10) não puderam usufruir da mesma. 
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Quadro 5 – Momentos de reflexão disponibilizados pelo tutor e apoio do docente 

Questões Respostas Nº % 

Durante o estágio foram disponibilizadas sessões 
específicas e individualizadas de supervisão das 
suas experiências clínicas? 

Nº suficiente 14 51,9 

Nº insuficiente 6 22,2 

Não disponível 7 25,9 

 
Durante o estágio foram consagradas sessões 
específicas para discussão de aspectos relativos às 
experiências clínicas e desenvolvimento global do 
estágio? 

Não 2 7,4 

Diariamente 0 0 

Ocasionalmente 22 81,5 

Semanal-serviço 3 11,1 

Semanal-escola 0 0 

Durante o estágio foram disponibilizados 
momentos específicos para reflexão sobre 
questões de ordem ética e deontológica? 

Nº suficiente 16 59,3 

Nº insuficiente 6 22,2 

Não disponível 5 19,5 

O professor (responsável pelo ensino clínico) 
esteve disponível para o apoiar, quando por si 
solicitado? 

Sempre 22 81,5 

Por vezes 5 18,5 

Nunca 0 0 

 

As questões 13, 14, 15 têm como desígnio avaliar se tinham sido facultados tempos 

específicos para reflexão de temáticas como a ética e deontologia e a prossecução do 

processo de aprendizagem de cada aluno. Os dados recolhidos pelas respostas às referidas 

perguntas encontram-se espelhados no quadro 5, onde consta, também, os resultados da 

questão 16 referente à disponibilidade demonstrada pelo docente responsável pertencente à 

instituição de ensino. 

Neste sentido, analisando o quadro 5 podemos verificar que 25,9% (n=7) dizem não ter 

tido qualquer momento específico e individualizado de supervisão das suas experiências 

clínicas. Os restantes 74,1% (n=20) afirmaram terem tido essa possibilidade, mas desses 

22,2% (n=6), consideram que esses espaços de reflexão foram em número insuficiente para 

colmatar as suas necessidades que foram surgindo ao longo do estágio. 

Quanto à consagração de momentos específicos para a discussão de aspectos relativos ao 

seu desenvolvimento geral no ensino clínico, 92,6% (n=25) dos inquiridos mencionam que 

foram contemplados por esses espaços e 7,4% (n=2) não fruíram dessa conjunção. Quanto 
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à periodicidade, dos primeiros 81,5% (n=22) lograram-no ocasionalmente e 11,1% (n=3), 

apenas semanalmente no serviço. É ainda de enfatizar que os alunos nunca se reuniram na 

escola com este fim. 

Pela leitura do mesmo quadro, verificamos ainda que apenas foram facultados ocasiões 

exclusivas para reflexão de questões de ordem ética e deontológica a 81,5% (n=22) dos 

estudantes constituidores da nossa amostra, não obstante, 22,2% (n=6) consideram-nos 

insuficientes. 

É de realçar ainda que o docente responsável pelo ensino clínico esteve sempre disponível 

para apoiar os alunos, quando solicitado pelos mesmos, na opinião de 81,5% (n=22) dos 

estudantes. Em 18,5% (n=5) essa possibilidade só se manifestou por vezes. 

 

Quadro 6 – Apoio do tutor/docente no processo supervisivo 

Questões Respostas Nº % 

O docente/tutor proporcionou-me supervisão 
durante todo o estágio? 

Sim 21 77,8 

Não 6 22,2 

Durante o estágio sentiu-se à vontade para colocar 
dúvidas, solicitar esclarecimentos ou pedir ajuda? 

Sim 25 92,6 

Não 2 7,4 

 
O docente/tutor teve em conta os seus problemas 
pessoais? 

Sempre 21 77,8 

Por vezes 5 18,5 

Nunca 1 3,7 

 
Sentiu a falta do docente/tutor quando teve que 
tomar decisões? 

Sempre 2 7,4 

Por vezes 11 40,7 

Nunca 14 51,9 

 

As perguntas 17, 18, 19 e 23 do CLASI-M modificado pretendiam avaliar o apoio que o 

tutor/docente desempenharam no processo supervisivo no desenrolar do ensino clínico 

(quadro 6). Assim, apenas 77,8% (n=21) afirmaram que estes actores lhes proporcionaram 

supervisão durante todo o estágio e 22,2% (n=6) não fruíram desse processo, pelo menos 

em algum dos momentos. Já 92,6% (n=25) enunciam que se sentiram à vontade para 

colocar dúvidas, solicitar esclarecimentos ou pedir ajuda. 
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Pode-se ainda verificar que 77,8% (n=21) dos casos o docente/tutor teve sempre em conta 

os problemas pessoais dos seus supervisandos, em 18,5% (n=5) das circunstância isso 

apenas ocorreu algumas vezes e 3,7% (n=1) nunca aconteceu. 

Realça-se ainda que 48,1% (n=13) dos alunos sentiram a falta do docente/tutor quando 

tiveram que tomar decisões, desses 7,4% (n=2) sucedeu sempre e 40,7% (n=11) por vezes. 

Pese embora ainda existam 51,9% (n=14) dos investigados que nunca experienciaram essa 

necessidade. 

 

Quadro 7 – Relação com os colegas e a equipa de saúde 

Questões Respostas Nº % 

Esteve no serviço como elemento 
supranumerário (para além da equipa habitual)? 

Sim 18 66,7 

Não, senti que substitui 
enfermeiros 

9 33,3 

 
A relação com os enfermeiros do serviço 
favoreceu a sua aprendizagem? 

Sempre 20 74,1 

Por vezes 7 25,9 

Nunca 0 0 

 
A relação com o grupo de colegas favoreceu a 
sua aprendizagem? 

Sempre 20 74,1 

Por vezes 7 25,9 

Nunca 0 0 

 

Os dados anunciados no quadro 7 reportam-se às respostas obtidas com a aplicação das 

questões 20, 21 e 22 do instrumento de colheita de dados utilizado nesta pesquisa. Elas 

tinham como intuito examinar em que medida a relação dos estudantes com a equipa de 

enfermagem e com os colegas tinham favorecido o seu processo de aprendizagem e, ainda, 

se se tinham constituído como elementos efectivos das equipas de trabalho ou como 

elementos supranumerários.  

Deste modo, 66,7% (n=18) encontraram-se sempre como elemento para além da equipa de 

trabalho dos respectivos locais de estágio, enquanto 33,3% (n=9) sentiram que substituíram 

enfermeiros no seu percurso de ensino clínico. 

Analisando as outras respostas podemos aferir que a unanimidade dos alunos expõe que 

tanto a relação com os enfermeiros dos serviços como a relação com os colegas 
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favoreceram o seu processo de aprendizagem, sendo que, destes, 74,1% (n=20) afirmam 

mesmo que as relações estabelecidas, em ambos os casos, sempre foram factor de 

crescimento da sua formação pessoal e profissional. Enquanto os restantes 25,9% (n=7) 

encaram que, apenas, por vezes, esta condição foi adjuvante do seu desenvolvimento. 

 

Quadro 8 – Avaliação do processo supervisivo 

Questões Respostas Nº % 

No final do estágio, no contexto da avaliação, 
foram-lhe indicadas as áreas deficitárias em 
matéria de formação? 

Sempre 11 40,7 

Por vezes 11 40,7 

Nunca 5 18,5 

O responsável pelo acompanhamento do ensino 
clínico estava preparado para o momento da 
avaliação? 

Sim 26 96,3 

Não 1 3,7 

 

No final do ensino clínico, em contexto de avaliação, não foram indicadas as áreas 

deficitárias em matéria de formação em 18,5% (n=5) dos inquiridos. Cerca de 40,7% 

(n=11) dos estudantes afirmam que lhes foram sempre reconhecidos esses campos e, 

igualmente, 40,7% (n=11) indicam que nem sempre lhes foi transmitida essa informação 

(quadro 8). 

Ainda no mesmo âmbito da avaliação, 96,3% (n=26) admitem que o seu responsável pelo 

ensino clínico se encontrava preparado para o momento. Apenas um estudante afirma que 

o seu tutor/equipa não estava apto à realização dessa tarefa. 

Em suma, foi solicitado aos alunos que, em termos globais, realizassem uma avaliação 

qualitativa da orientação que lhes foi disponibilizada durante o ensino clínico. Os 

resultados obtidos revelaram que 63% (n=17) consideram que foram sujeitos a uma boa 

orientação, 25,9% (n=7) apenas suficiente e 11,1% (n=3) classificaram como insuficiente o 

seu processo supervisivo, tal como se pode ler no gráfico 8. 
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Gráfico 8 – Avaliação dos alunos face à orientação proporcionada 

 

 

2.3. AVALIAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO CLÍNICO 

 

A terceira parte do instrumento de recolha de dados da presente investigação é composta 

por um inventário associado a uma escala ordinal de 4 níveis. Este é constituído por 22 

afirmações, todas elas com 4 hipóteses de resposta, correspondendo a cada uma delas um 

valor numérico de 1 a 4 que indica o grau de concordância dos inquiridos com a respectiva 

questão: número 1 – “não concordo nada”; 2 – “concordo pouco”; 3 – “concordo bastante”; 

4 – “concordo muito”. 

Este conjunto de afirmações teve como objectivo medir a satisfação dos alunos face às suas 

experiências supervisivas. Para tal, recorremos ao cálculo da média aritmética e da moda 

de cada item do inventário, representados no quadro 9. 

Os resultados obtidos aquando da análise dos valores encontrados para as medidas de 

localização (x̅ e Mo) indicam-nos que uma grande maioria dos alunos concorda bastante 

com um elevado número de afirmações como: tive oportunidade de discutir com o tutor os 

seus objectivos de estágio (x̅=3,37), as actividades a desenvolver (x̅=3,41), o estilo de 

acompanhamento facultado (x̅=2,81), as orientações teóricas e filosóficas da assistência 

(x̅=2,85); tive oportunidade de reformular os objectivos traçados (x̅=3,33), considerando-

os mensuráveis   (x̅=3,26);  consegui  compreender  as  orientações   disponibilizadas   pelo  
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Quadro 9 – Avaliação do acompanhamento clínico 

 

 

ACOMPANHAMENTO CLÍNICO 
 

X̅ 
 

Mo 

1 Tive oportunidade de discutir com o docente/tutor os meus objectivos para o estágio. 3,37 2 

2 Os objectivos negociados entre mim e o docente/tutor eram pertinentes e exequíveis. 3,48 1 

3 Os objectivos negociados entre mim e o docente/tutor eram mensuráveis. 3,26 2 

4 Tive oportunidade de reformular os objectivos traçados. 3,33 2 

5 O docente/tutor indicou-me as actividades a desenvolver, sem saber qual a minha 
opinião sobre o assunto. 

1,74 3 

6 Tive oportunidade de discutir com o docente/tutor as actividades a desenvolver. 3,41 2 

7 Tive oportunidade de discutir com o docente/tutor o estilo de acompanhamento 
facultado. 

2,81 3 

8 Consegui compreender as orientações disponibilizadas pelo docente/tutor. 3,41 2 

9 O docente/tutor envolveu a equipa no acompanhamento do(s) aluno(s). 3,26 3 

10 Na ausência do docente/tutor, senti que a equipa estava a par da minha situação de 
aprendizagem. 

3,04 3 

11 Só tive conhecimento da opinião do docente/tutor sobre a minha aprendizagem no 
final do estágio. 

2,07 3 

12 O docente/tutor equilibrou as suas orientações, fornecendo opiniões positivas e 
negativas. 

3,04 2 

13 As apreciações disponibilizadas pelo docente/tutor estavam focalizadas na minha 
experiência concreta. 

2,85 3 

14 Tive oportunidade de discutir com o docente/tutor as orientações teóricas e 
filosóficas da assistência. 

2,85 3 

15 O docente/tutor ajudou-me a desenvolver as capacidades de relação com a equipe e 
com os doentes. 

3,04 3 

16 Senti-me descontraído nas sessões de supervisão disponibilizadas pelo docente/tutor. 3,33 2 

17 Contei com a ajuda do docente/tutor na altura de tomar decisões difíceis a nível 
clínico. 

3,04 3 

18 Senti que os meus “tempos” de aprendizagem foram respeitados pelo docente/tutor. 3,37 2 

19 A presença do docente/tutor inibia-me durante a prestação de cuidados. 1,37 3 

20 O docente/tutor preocupou-se em criar um bom “clima de aprendizagem”. 3,56 3 

21 Senti que existiu uma relação de proximidade entre a Escola e o tutor. 2,67 3 

22 Fiquei satisfeito(a) com a supervisão disponibilizada. 3,22 2 

 

docente/tutor (x̅=3,41); o docente/tutor envolveu a equipa no acompanhamento do(s) 

aluno(s) (x̅=3,26); na ausência do docente/tutor, senti que a equipa estava a par da minha 

situação de aprendizagem (x̅=3,04); o docente/tutor equilibrou as suas orientações, 

fornecendo opiniões positivas e negativas (x̅=3,04); as apreciações disponibilizadas pelo 

docente/tutor estavam focalizadas na minha experiência concreta (x̅=2,85); o docente/tutor 

ajudou-me a desenvolver as capacidades de relação com a equipe e com os doentes 
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(x̅=3,04); senti-me descontraído nas sessões de supervisão disponibilizadas pelo 

docente/tutor (x̅=3,33); contei com a ajuda do docente/tutor na altura de tomar decisões 

difíceis a nível clínico (x̅=3,04); senti que os meus “tempos” de aprendizagem foram 

respeitados pelo docente/tutor (x̅=3,37); senti que existiu uma relação de proximidade entre 

a Escola e o tutor (x̅=2,67). 

A maioria dos estudantes não concordara nada com o facto da presença do supervisor os 

inibir durante a prestação de cuidados (x̅=1,37). É ainda de realçar que a grande parte dos 

investigados concordaram bastante com o facto dos objectivos negociados entre estes e 

os seus tutores serem pertinentes e exequíveis (x̅=3,48), bem como, que o responsável pelo 

seu processo supervisivo se preocupou em criar um bom clima de aprendizagem (x̅=3,56). 

Em síntese, grande parte refere que concordou bastante com a supervisão disponibilizada 

no seu processo de tutoria (x̅=3,22). 

Para além da análise efectuada anteriormente, quisemos avaliar as correlações estatísticas 

que se estabeleciam entre as variáveis do inventário. A correlação entre duas variáveis de 

escala ordinal foi estimada pelo coeficiente de correlação de Spearman (r) que mede o grau 

de interdependência entre duas variáveis ordinárias, variando entre os valores -1 e +1. 

Quando o valor de r é positivo significa que ambas as variáveis progridem na mesma 

direcção, quando é negativo as variáveis afastam-se. Assim, aos valores -1 e +1 

corresponde uma correlação perfeita entre as variáveis, ao valor 0 a não existência de 

correlação entre elas, isto implica que quanto maior for a proximidade do valor -1 e +1 

mais forte será a correlação entre ambas (Fortin, 2003). Para esta pesquisa consideramos 

apenas as correlações que apresentassem um valor de significância estatística p <0,05. 

Optámos no nosso estudo por calcular correlações estatísticas entre a variável da questão 

22 com todas as restantes, com o propósito de perceber que factores condicionam 

directamente o grau de satisfação dos alunos face à supervisão disponibilizada pelo 

respectivo tutor (quadro 10). 
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Quadro 10 – Valor de correlação e significância estatística entre a variável 22 e as restantes 

variáveis do inventário III 

 
Questão 

Correlação 
r p 

1 0,142 0,478 
2 0,228 0,252 
3 0,037 0,853 
4 0,355 0,069 
5 -0,454 0,017 
6 0,548 0,002 
7 0,404 0,037 
8 0,535 0,004 
9 0,478 0,12 

10 0,473 0,023 
11 -0,371 0,057 
12 0,066 0,744 
13 0,297 0,133 
14 0,358 0,067 
15 0,735 0,000 
16 0,811 0,000 
17 0,803 0,000 
18 0,759 0,000 
19 0,132 0,511 
20 0,562 0,002 
21 0,596 0,001 

 

Pela leitura da tabela 10, verificamos que se estabelecem correlações estatísticas entre a 

questão 22 e as questões 5, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 20 e 21 do inventário III, 

respectivamente: o docente/tutor indicou-me as actividades a desenvolver, sem saber qual a 

minha opinião sobre o assunto (Q5); tive oportunidade de discutir com o docente/tutor as 

actividades a desenvolver (Q6); tive oportunidade de discutir com o docente/tutor o estilo 

de acompanhamento facultado (Q7); consegui compreender as orientações disponibilizadas 

pelo docente/tutor (Q8); na ausência do docente/tutor, senti que a equipa estava a par da 

minha situação de aprendizagem (Q10); o docente/tutor ajudou-me a desenvolver as 

capacidades de relação com a equipe e com os doentes (Q15); senti-me descontraído nas 

sessões de supervisão disponibilizadas pelo docente/tutor (Q16); contei com a ajuda do 

docente/tutor na altura de tomar decisões difíceis a nível clínico (Q17); senti que os meus 

“tempos” de aprendizagem foram respeitados pelo docente/tutor (Q18); o docente/tutor 

preocupou-se em criar um bom “clima de aprendizagem” (Q20); senti que existiu uma 

relação de proximidade entre a Escola e o tutor (Q21). 
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 Os valores dos coeficientes de correlação e de significância estatística que se estabelecem 

entre a questão 22 e as restantes afirmações não sugerem outras relações com significância 

estatística entre as variáveis. 

Das variáveis referenciadas como tendo correlação estatística significativa com a variável 

22 todas apresentam um valor de r positivo, excepto a variável 5 que apresenta um valor 

negativo. 

 

Quadro 11 – Valor de correlação e significância estatística entre a variável 22 do inventário 

III e as variáveis do inventário II 

 
Questão 

Correlação 
F p 

1 1,597 0.321 
2 3,407 0,050 
3 5,142 0,014 
4 2,185 0,134 
5 0,679 0,517 
6 0,519 0,620 
7 1,349 0,278 
8 0,908 0,417 
9 3,407 0,050 

10 4,745 0,018 
11 1,561 0,230 
12 1,922 0,168 
13 7,346 0,003 
14 1,288 0,294 
15 0,599 0,557 
16 1,609 0,221 
17 6,314 0,006 
18 1,282 0,296 
19 0,111 0,895 
20 3,232 0,057 
21 0,155 0,858 
22 0,329 0,0723 
23 0,516 0,603 
24 0,248 0,782 
25 0,840 0,444 

 

Para além do estudo realizado, calculámos, ainda, a análise de variância (ANOVA) com o 

objectivo de determinar a influência de algumas dimensões do contexto do 

acompanhamento clínico (parte II do CLASI-M modificado) no grau de satisfação dos 

alunos (questão 22 da parte III do mesmo instrumento).  
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A análise de variância (ANOVA) serve para comparar diferenças entre médias permitindo, 

ainda, determinar se as amostras em estudo são retiradas da mesma população. A ANOVA 

consiste em comparar a variância dentro de cada grupo com a variância que existe entre os 

grupos (Fortin, 2003). A estatística calculada numa ANOVA é a razão F. Com a ajuda da 

ANOVA, decompomos a variável total de um conjunto de dados em duas componentes: a 

variação resultante da variável independente e as outras variações, tais como as diferenças 

individuais, etc (Polit e Hungler, 1995). Para a presente investigação consideramos apenas 

como significativas as correlações que apresentassem um valor de significância estatística 

P <0,05. 

Deste modo, o quadro 11 revela-nos que existe influência significativa entre algumas 

dimensões do contexto do acompanhamento clínico na satisfação com a supervisão 

disponibilizada pelo tutor, nomeadamente: entre o desenvolvimento de uma acção 

específica para a recepção dos alunos (F=5,142 e p=0,014) (Q3); orientação para a 

realização de um diário de aprendizagem, portfólio reflexivo ou outro instrumento similar 

(F=4,745 e p=0,018) (Q10); disponibilização de sessões específicas e individualizadas de 

supervisão das suas experiências clínicas (F=7,346 e p=0,003) (Q13); e a presença de um 

processo supervisivo ao longo de todo o ensino clínico (F=6,314 e p=0,006) (Q17). As 

restantes dimensões não sugerem outras relações com significância estatística entre as 

variáveis. 

 

2.4. COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS PELOS ALUNOS 

 

A quarta parte do instrumento de recolha de dados utilizado na presente investigação tem 

como finalidade avaliar o nível de desenvolvimento de competências específicas do ensino 

clínico de Aditivos pertencente ao plano de estudos do CPLEESM. Esta subdivide-se em 

duas partes: avaliação de competências desenvolvidas antes do CPLEESM (parte IVa) e 

avaliação de competências desenvolvidas durante o CPLEESM (parte IVb). Ambas as 

fracções são compostas por um inventário associado a uma escala ordinal de 5 níveis, isto 

é, organizadas com cinco hipóteses de escolha, correspondendo a cada uma delas um valor 

numérico de 1 a 5 indicando, assim, o grau de concordância dos investigados com a 

respectiva afirmação: 1 – nada desenvolvida a 5 – muito desenvolvida. Para este exame 
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recorremos ao cálculo da média aritmética de cada item do inventário IVa e IVb, tal como 

se pode ler no quadro 12. 

 

Quadro 12 – Avaliação das competências desenvolvidas antes e durante o CPLEESM 

 

 
 

COMPETÊNCIA 

Desenvolvida 
antes do 

CPLEESM 
( x̅a ) 

Desenvolvida 
durante o 

CPLEESM 
( x̅b ) 

 
 
 

x̅b- x̅a 

1 Compreender os princípios subjacentes à relação terapêutica. 3,41 4,22 0,81 
2 Estabelecer uma relação terapêutica com recurso a estratégias 

verbais e não verbais. 
3,52 4,41 0,89 

3 Identificar crenças e valores, bem como o seu impacto na 
relação terapêutica. 

3,44 4,22 0,78 

4 Reconhecer fenómenos de transferência e contra-transferência. 3,00 4,22 1,22 
5 Reconhecer a importância do trabalho multidisciplinar. 4,22 4,56 0,34 
6 Reconhecer a importância de abordagens familiares sistémicas 3,37 4,37 1,00 
7 Utilizar a entrevista motivacional como instrumento 

terapêutico centrado no utente. 
3,04 4,30 1,26 

8 Reconhecer as fases e dinâmica da relação terapêutica. 3,15 4,37 1,22 
9 Avaliar o resultado da relação terapêutica no indivíduo, 

família e comunidade. 
3,19 4,26 1,07 

10 Identificar sinais e sintomas que caracterizam o consumo de 
drogas. 

3,37 4,41 1,04 

11 Saber quais as principais problemáticas associadas ao 
consumo de drogas. 

3,37 4,63 1,26 

12 Concretizar diagnósticos de enfermagem. 3,41 4,33 0,92 
13 Seleccionar intervenções adequadas face aos diagnósticos de 

enfermagem. 
3,41 4,33 0,92 

14 Seleccionar intervenções adequadas: facilitar as estratégias de 
coping. 

3,30 4,44 1,14 

15 Reconhecer a importância da motivação para a adopção de 
comportamentos saudáveis. 

3,67 4,59 0,92 

16 Seleccionar intervenções adequadas: avaliar os resultados da 
intervenção. 

3,30 4,37 1,3 

17 Seleccionar intervenções adequadas: preparar a alta e/ou 
inserção na comunidade. 

3,33 4,26 0,93 

18 Seleccionar intervenções adequadas: promover a continuidade 
dos cuidados. 

3,52 4,37 0,85 

19 Reconhecer factores de risco para o utente. 3,59 4,56 0,97 
20 Identificar níveis de ansiedade. 3,41 4,56 1,15 
21 Identificar problemas de percepção e do pensamento. 3,52 4,52 1,00 
22 Reconhecer as respostas humanas comprometidas para as 

quais seja relevante a intervenção do enfermeiro. 
3,30 4,30 1,00 

23 Reconhecer o impacto da ansiedade no estado de saúde e vida 
quotidiana do utente. 

3,44 4,56 1,12 

24 Reconhecer o impacto da ansiedade nas relações que o utente 
estabelece. 

3,52 4,59 1,07 

25 Trabalhar com o utente estratégias de gestão da ansiedade. 3,11 4,41 1,30 
26 Reconhecer as manifestações decorrentes da problemática 

aditivas. 
3,37 4,41 1,04 
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27 Reconhecer as formas mais comuns de adição. 3,59 4,48 0,89 
28 Identificar factores predisponentes e precipitantes do recurso à 

adição. 
3,52 4,48 0,96 

29 Reconhecer o impacto das problemáticas aditivas na família. 3,59 4,52 0,93 
30 Seleccionar intervenções adequadas face à problemática 

aditiva. 
3,11 4,30 1,19 

31 Seleccionar intervenções adequadas face à família ou pessoas 
significativas. 

3,26 4,37 1,11 

32 Acompanhar a resposta do utente ao uso de psicofármacos ou 
de outras formas de terapia.  

3,30 4,41 1,11 

33 Reconhecer efeitos colaterais e reacções medicamentosas. 3,48 4,44 0,96 
34 Ter uma ideia do impacto de custos. 3,26 3,93 0,67 
35 Conhecer as principais abordagens psicoterapêuticas no 

tratamento da toxicodependência. 
2,93 4,19 1,26 

36 Desenvolver conhecimentos sobre a área de prevenção na 
toxicodependência. 

3,19 4,30 1,11 

37 Identificar os recursos existentes no apoio a utentes com 
problemáticas aditivas. 

3,15 4,33 1,18 

 

Pela leitura dos resultados traduzidos no referido quadro, pode verificar-se que cerca de 

70% das competências desenvolvidas antes do CPLEESM se encontram no nível 3 e a 

circundar os 30% encontram-se no nível 4 (gráfico 9). Já em relação às competências 

desenvolvidas durante o CPLEESM, estas assestam-se em 70% no nível 4 e 30% no grau 

5 (gráfico 10). 

 

Gráfico 9 – Nível de desenvolvimento de competências antes do CPLEESM 
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Gráfico 10 – Nível de desenvolvimento de competências durante o CPLEESM 

 

Para a presente investigação, mais do que a apresentação das médias aritméticas da parte 

IVa e IVb do instrumento de recolha de dados, importa sim a comparação entre os seus 

valores. Deste modo, através da supradita análise constata-se que existe uma clara 

evolução positiva no desenvolvimento de todas as competências durante o ensino clínico 

de Problemáticas Aditivas do CPLEESM. Para além disto, reconhece-se, ainda, que 

existem três competências que evoluíram dois níveis, ou seja, situavam-se no nível 3 antes 

do CPLEESM e no nível 5 durante o decorrer do mesmo curso, nomeadamente, saber quais 

as principais problemáticas associadas ao consumo de drogas (Q11), identificar níveis de 

ansiedade (Q20) e reconhecer o impacto da ansiedade no estado de saúde e vida quotidiana 

do utente (Q23).  

Ainda é possível atestar-se que existem outras três competências que, apesar de terem um 

valor positivo na diferença entre os valores das duas médias aritméticas, persistem num 

mesmo patamar de desenvolvimento de competências antes e durante o CPLEESM. São 

elas: estabelecer uma relação terapêutica com recurso a estratégias verbais e não verbais 

(Q2); seleccionar intervenções adequadas – promover a continuidade dos cuidados; e 

reconhecer efeitos colaterais e reacções medicamentosas (Q33). Todas as competências 

remanescentes apresentaram uma evolução positiva ascendendo ao nível imediatamente a 

seguir no seu desenvolvimento durante o CPLEESM, comparativamente, ao seu patamar 

de progresso antes do CPLEESM. 
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2.5. APOIO DO TUTOR NO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 

 

A penúltima parte do nosso questionário tem como propósito avaliar o apoio desenvolvido 

pelo tutor durante o processo supervisivo e o desenvolvimento das mesmas. O inventário é 

composto por 37 afirmações acompanhadas de uma escala de 5 níveis, equivalendo a cada 

um deles um valor numérico de 1 a 5: 1 – “Competência nada desenvolvida” e 5 – 

“Competência muito desenvolvida”. Socorremo-nos do cálculo da média aritmética e da 

moda de cada item do inventário, expostos no quadro 13, para melhor se compreender os 

dados obtidos. 

 

Quadro 13 – Apoio do tutor no desenvolvimento de competências 

 
COMPETÊNCIA 

 
x̅ 

 
Mo

1 Compreender os princípios subjacentes à relação terapêutica. 4,15 4 
2 Estabelecer uma relação terapêutica com recurso a estratégias verbais e não verbais. 4,11 3 
3 Identificar crenças e valores, bem como o seu impacto na relação terapêutica. 4,11 3 
4 Reconhecer fenómenos de transferência e contra-transferência. 4,04 3 
5 Reconhecer a importância do trabalho multidisciplinar. 4,37 2 
6 Reconhecer a importância de abordagens familiares sistémicas 4,22 2 
7 Utilizar a entrevista motivacional como instrumento terapêutico centrado no utente. 4,19 2 
8 Reconhecer as fases e dinâmica da relação terapêutica. 4,11 2 
9 Avaliar o resultado da relação terapêutica no indivíduo, família e comunidade. 3,89 2 
10 Identificar sinais e sintomas que caracterizam o consumo de drogas. 4,37 2 
11 Saber quais as principais problemáticas associadas ao consumo de drogas. 4,41 2 
12 Concretizar diagnósticos de enfermagem. 4,04 4 
13 Seleccionar intervenções adequadas face aos diagnósticos de enfermagem. 4,04 4 
14 Seleccionar intervenções adequadas: facilitar as estratégias de coping. 4,00 4 
15 Reconhecer a importância da motivação para a adopção de comportamentos saudáveis. 4,48 2 
16 Seleccionar intervenções adequadas: avaliar os resultados da intervenção. 4,04 4 
17 Seleccionar intervenções adequadas: preparar a alta e/ou inserção na comunidade. 4,07 4 
18 Seleccionar intervenções adequadas: promover a continuidade dos cuidados. 4,22 3 
19 Reconhecer factores de risco para o utente. 4,41 2 
20 Identificar níveis de ansiedade. 4,33 2 
21 Identificar problemas de percepção e do pensamento. 4,41 2 
22 Reconhecer as respostas humanas comprometidas para as quais seja relevante a 

intervenção do enfermeiro. 
4,41 2 

23 Reconhecer o impacto da ansiedade no estado de saúde e vida quotidiana do utente. 4,19 2 
24 Reconhecer o impacto da ansiedade nas relações que o utente estabelece. 4,26 2 
25 Trabalhar com o utente estratégias de gestão da ansiedade. 4,11 3 
26 Reconhecer as manifestações decorrentes da problemática aditivas. 4,37 2 
27 Reconhecer as formas mais comuns de adição. 4,52 2 
28 Identificar factores predisponentes e precipitantes do recurso à adição. 4,41 2 
29 Reconhecer o impacto das problemáticas aditivas na família. 4,41 2 
30 Seleccionar intervenções adequadas face à problemática aditiva. 4,15 2 
31 Seleccionar intervenções adequadas face à família ou pessoas significativas. 4,19 2 
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32 Acompanhar a resposta do utente ao uso de psicofármacos ou de outras formas de 
terapia.  

4,30 2 

33 Reconhecer efeitos colaterais e reacções medicamentosas. 4,15 3 
34 Ter uma ideia do impacto de custos. 4,04 3 
35 Conhecer as principais abordagens psicoterapêuticas no tratamento da 

toxicodependência. 
4,19 2 

36 Desenvolver conhecimentos sobre a área de prevenção na toxicodependência. 4,26 2 
37 Identificar os recursos existentes no apoio a utentes com problemáticas aditivas. 4,33 2 

 

Pela análise dos dados do quadro 13 podemos concluir que os participantes são 

heterogéneos, em termos de opinião, dado que existe uma grande variabilidade dos valores 

da moda. Verifica-se, tal-qualmente, que a grande maioria das competências desenvolvidas 

com o apoio do tutor durante o processo supervisivo se encontra no nível 4 (95%) na 

opinião dos inquiridos e as restantes 5% localizam-se no nível 5 (gráfico 11). Desta forma, 

o suporte do tutor no reconhecimento da importância da motivação para a adopção de 

comportamentos saudáveis (Q15) e no reconhecimento das formas mais comuns de adição 

(Q27) foi determinante. Segundo os alunos, estas competências foram muito 

desenvolvidas com x̅=4,48 e x̅=4,52, respectivamente. Como já referimos, todas as outras 

competências foram bastante desenvolvidas durante o desenrolar do processo supervisivo, 

fixando-se no nível 4. No nível 1, 2 e 3 não encontramos nenhum tipo de opinião dos 

nossos estudantes. 

 

 

Gráfico 11 – Nível de desenvolvimento de competências com o apoio do tutor 
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Para a presente investigação era ainda pertinente avaliar as correlações estatísticas que se 

estabeleciam entre as variáveis do inventário V e a questão 22 do inventário III, ou seja, 

pretendemos apurar se o desenvolvimento de determinadas competências, efectuado com o 

apoio do tutor, estaria relacionado com o grau de satisfação dos alunos face à supervisão 

disponibilizada durante o processo de tutoria (quadro 14). Para este estudo recorremos, 

mais uma vez, ao coeficiente de correlação de Spearman (r) considerando apenas as 

correlações que ostentassem um valor de significância estatística p <0,05. 

 

Quadro 14 – Valor de correlação e significância estatística entre as variáveis do inventário 

V e a variável 22 do inventário III  

 
Questão 

Correlação 
r p 

1 0,151 0,452 
2 0,500 0,008 
3 0,500 0,008 
4 0,599 0,001 
5 0,331 0,092 
6 0,447 0,019 
7 0,153 0,447 
8 0,545 0,003 
9 0,401 0,038 

10 0,142 0,478 
11 0,203 0,310 
12 0,355 0,070 
13 0,462 0,015 
14 0,530 0,004 
15 0,296 0,134 
16 0,492 0,009 
17 0,369 0,058 
18 0,342 0,080 
19 0,439 0,022 
20 0,568 0,002 
21 0,439 0,022 
22 0,395 0,042 
23 0,582 0,001 
24 0,505 0,007 
25 0,579 0,002 
26 0,331 0,092 
27 0,162 0,420 
28 0,282 0,154 
29 0,342 0,081 
30 0,560 0,002 
31 0,476 0,12 
32 0,397 0,040 
33 0,437 0,022 
34 0,373 0,055 
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35 0,256 0,198 
36 0,289 0,143 
37 0,444 0,020 

 

 

Através da análise do quadro 14, comprovamos que se determinam correlações estatísticas 

entre a questão 22 do inventário III e  as afirmações 2, 3, 4, 6, 8, 9, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33 e 37 do inventário V: estabelecer uma relação terapêutica 

com recurso a estratégias verbais e não verbais (Q2); identificar crenças e valores, bem 

como o seu impacto na relação terapêutica (Q3); reconhecer fenómenos de transferência e 

contra-transferência (Q4); reconhecer a importância de abordagens familiares sistémicas 

(Q6); reconhecer as fases e dinâmica da relação terapêutica (Q8); avaliar o resultado da 

relação terapêutica no indivíduo, família e comunidade (Q9); seleccionar intervenções 

adequadas face aos diagnósticos de enfermagem (Q13); seleccionar intervenções 

adequadas: facilitar as estratégias de coping (Q14); seleccionar intervenções adequadas: 

avaliar os resultados da intervenção (Q16); reconhecer factores de risco para o utente 

(Q19); identificar níveis de ansiedade (Q20); identificar problemas de percepção e do 

pensamento (Q21); reconhecer as respostas humanas comprometidas para as quais seja 

relevante a intervenção do enfermeiro (Q22); reconhecer o impacto da ansiedade no estado 

de saúde e vida quotidiana do utente (Q23); reconhecer o impacto da ansiedade nas 

relações que o utente estabelece (Q24); trabalhar com o utente estratégias de gestão da 

ansiedade (Q25); seleccionar intervenções adequadas face à problemática aditiva (Q30); 

seleccionar intervenções adequadas face à família ou pessoas significativas (Q31); 

acompanhar a resposta do utente ao uso de psicofármacos ou de outras formas de terapia 

(Q32); reconhecer efeitos colaterais e reacções medicamentosas (Q33); identificar os 

recursos existentes no apoio a utentes com problemáticas aditivas (Q37). 

Os valores de correlação e de significância estatística que se estabelecem entre a questão 

22 do inventário III e as restantes afirmações do inventário V não sugerem outras relações 

com significância estatística entre as variáveis. 
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2.6. APRENDIZAGENS SIGNIFICATIVAS 

 

Esta última parte do questionário pretende compreender, de forma mais profunda, a 

opinião dos alunos acerca das suas experiências supervisivas, analisando as modalidades 

de formação e estratégias supervisivas utilizadas pelos tutores e identificando os factores 

intervenientes no processo de construção de aprendizagens significativas. Para tal, 

pretendíamos compreender de que forma os inquiridos percepcionam determinadas 

situações por eles vividas, atribuindo-lhes uma conotação positiva e negativa e, desse 

modo, estabelecer um padrão de raciocínio e de atitude apresentado pelos estudantes, face 

às estratégias supervisivas decorrentes do processo de tutoria disponibilizado. 

Concomitantemente, quis-se reconhecer quais as aprendizagens cujo conteúdo passou de 

uma assimilação puramente mecânica, para uma aprendizagem não arbitrária e substantiva, 

isto é, uma aprendizagem significativa. 

Lembremo-nos que nesta última parte do questionário existem quatro questões abertas, nas 

quais se pretendia que os alunos indicassem, de acordo com a sua experiência em contexto 

clínico, momentos significativos positivos e negativos ocorridos durante os seus estágios e 

que, na sua óptica, tenham influenciado o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Para 

além do referido, era pedido que expusessem aprendizagens, cujo conteúdo já fosse do seu 

conhecimento, mas que passaram a valorizar mais durante a sua formação em contexto 

profissional e, ainda, que relatassem uma situação concreta (positiva ou negativa) na qual o 

tutor tivesse tido uma intervenção activa. Assim, as quatro questões colocadas foram as 

seguintes: 

i) Indique três momentos significativos que tenham sido apreciados como agradáveis 

durante o estágio; 

ii) Indique três momentos significativos que tenham sido apreciados como 

desagradáveis durante o estágio; 

iii) Indique uma aprendizagem cujo conteúdo já era do seu conhecimento mas que 

passou a valorizar mais durante o estágio; 

iv) Relate uma situação significativa (positiva ou negativa) na qual o tutor tenha tido 

uma intervenção activa. 
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Relativamente à primeira questão obtiveram-se respostas por parte de 26 alunos (96%), 

havendo apenas um que optou por nada assinalar. Quanto à segunda responderam apenas 

78% (n=21) dos inquiridos. A terceira interrogação foi preenchida somente por 48% 

(n=13), existindo 52% da amostra que preferiu nada apontar. Já a última pergunta foi 

completada por 56% dos estudantes contra 44% que não responderam. 

Como já foi referenciado anteriormente neste trabalho, para o tratamento dos dados 

colhidos nas respostas das quatro questões abertas seleccionou-se a técnica de análise de 

conteúdo que, segundo Bardin (2004, p.42) é “um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações visando obter, por procedimentos, sistemáticos e objectivos de descrição do 

conteúdo das mensagens, indicadores (…) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáreis inferidas) destas mensagens”. 

Para facilitação desta análise encetou-se por realizar a transcrição, pelo investigador, para 

um ficheiro informático WinWord®. Posteriormente, foi efectivada uma primeira leitura 

flutuante a todas as respostas dadas pelos elementos constituintes da amostra, a fim de 

obter uma visão global do conteúdo das mesmas. Através desta leitura e de outras 

subsequentes foi possível identificar categorias transversais contidas nas respostas às 

questões abertas, relacionando-se com uma espécie de estrutura ideal em que todas as 

categorias estão reunidas e nos permitem obter uma visão holística e uma unidade genérica 

das características dos dados colhidos (Amado, 2000). Logicamente, as categorias por nós 

identificadas prendem-se com os objectivos e a natureza da presente investigação. A tarefa 

seguinte consistiu em decompor as respostas dos alunos em unidades de registo que se 

entendem como fragmentos de texto que quando descontextualizadas não perdem o seu 

sentido (Bardin, 2004). Em cada uma das quatro questões da parte VI do CLASI-M 

modificado, as unidades de registo foram embutidas em cada categoria (Anexo II). 

Através da leitura do quadro 15, verificamos que a categorização da informação obtida 

através da resposta dada à questão 1 da parte VI (“indique três momentos significativos 

que tenham sido apreciados como agradáveis durante o estágio”) do instrumento de 

recolha de dados deste estudo recaiu sobre 5 categorias: relação, aprendizagem, integração 

e intervenções assistenciais. 
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A “relação” engloba o relacionamento da díade supervisiva (aluno/tutor) e as diversas 

relações que o estudante desenvolve com os diferentes actores no contexto de ensino 

clínico (doentes, equipa de enfermagem e equipa multidisciplinar). Das unidades de registo 

observadas, 8 reportam-se à relação com a equipa de enfermagem, 7 à relação supervisiva, 

6 à relação com os restantes profissionais de saúde e 3 à relação com os doentes. 

 

Quadro 15 – Categorização da informação obtida através da resposta dada à questão 1 da 

parte VI do questionário 

 

 

 

A categoria “aprendizagem” remete-nos para a existência de estratégias supervisivas e 

factores que condicionam o processo de aquisição de conhecimentos, como, reuniões com 

o tutor e o grupo que fomentem a reflexão, qualidade das oportunidades proporcionadas, 

desenvolvimento da autonomia do aluno, momentos de avaliação, etc.  

Já a “integração” refere-se ao momento de recepção formal ou informal dos alunos no 

primeiro dia de estágio, por parte do tutor e/ou instituição, com explicações das políticas, 

missão e objectivos da instituição em geral e do serviço em particular, dinâmicas de 

trabalho e protocolos de actuação e apresentação, quer do espaço físico, quer dos 

elementos constituintes da equipa de saúde, especificamente, a equipa de enfermagem. 

Relação

Aprendizagem

Integração

Intervenções 
Assistenciais

Supervisiva 

Doentes 

Equipa 

Restantes 

Profissionais 

CATEGORIAS 
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Na classe “intervenções assistenciais” encontram-se unidades de registo que espelham 

momentos de intervenções de assistência ao doente e/ou família apreciados como 

agradáveis durante a formação em contexto de trabalho. 

 

Quadro 16 – Categorização da informação obtida através da resposta dada à questão 2 da 

parte VI do questionário 

 

 

 

No quadro 16 encontram-se assinaladas as categorias referentes à análise dos dados 

colhidos na pergunta aberta n.º 2 (“indique três momentos significativos que tenham sido 

apreciados como desagradáveis durante o estágio”). São elas: a relação, mais uma vez 

subdividida em relação supervisiva, com os doentes, a equipa de enfermagem e os 

restantes profissionais da equipa multidisciplinar; a aprendizagem; a escassez de recursos 

materiais e humanos; e intervenções assistenciais. Como se depreende, nesta análise, as 

categorias “relação”, “aprendizagem” e “intervenções assistenciais” reflectem os mesmos 

conteúdos da pesquisa da questão 1, acima referenciada. 

A “escassez de recursos” consubstancia-se como uma categoria descoincidente e, como a 

própria classificação transparece, reporta à inópia, muitas vezes profunda, de recursos 

materiais e humanos, cada vez mais existente nos serviços hospitalares de hoje, fruto das 

políticas que a sociedade acompanha. 
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Quadro 17 – Categorização da informação obtida através da resposta dada à questão 3 da 

parte VI do questionário 

 

 

Nesta terceira questão, pretendia-se que os inquiridos indicassem uma aprendizagem cujo 

conteúdo já era do seu conhecimento mas que passou a valorizar mais durante o estágio. 

Estas aprendizagens embutiram-se em três categorias: interacção com o doente e família, a 

sua importância e qualidade da relação estabelecida; intervenções de enfermagem 

efectuadas no decorrer do ensino clínico (actividades psicoterapêuticas, escuta activa, 

relação de ajuda…); e focos de atenção da prática de enfermagem, como por exemplo, a 

implicação do consumo de substâncias aditivas na família, fenómenos de transferência e 

contra-transferência na relação terapêutica, etc. (quadro 17). 

Por sua vez, na pergunta 4 pretendia-se que os alunos relatassem uma situação significativa 

(positiva ou negativa), na qual o tutor tenha tido uma intervenção activa. Foram 

reconhecidas duas categorias: o suporte supervisivo e a aprendizagem (quadro 18). Esta 

última subdividiu-se na fixação de metas e objectivos e na facilitação da aprendizagem. É 

de enfatizar que todas as unidades de registo, quer em relação ao suporte do tutor no 

processo de supervisão que em relação ao processo de aprendizagem, se referem a 

situações positivas, nenhum aluno apontou qualquer circunstância negativa. 
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Quadro 18 – Categorização da informação obtida através da resposta dada à questão 4 da 

parte VI do questionário 

 

 

No capítulo seguinte, ou seja, aquando da triangulação dos dados irá apresentar-se o 

conteúdo discursivo dos participantes, contido em cada uma das categorias identificadas 

através da análise de conteúdo efectuada. 
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3. SUPERVISÃO E CONSTRUÇÃO DE APRENDIZAGENS SIGNIFICATIVAS 

 

“Conhecer algo equivale a avaliá-lo, atribuir-lhe um valor, um 

significado, a explicá-lo, e isto tanto na experiência comum quanto nos 

mais sistemáticos processos científicos”. 

Bartolomeis (1981, p.39) 

 

O desenvolvimento científico, rápido e contínuo obriga à necessidade de apostar na 

investigação como meio de identificar novos conhecimentos, promover a educação e a 

prática profissional e utilizar os recursos de forma eficaz e eficiente. 

Nesta óptica, concluída a apresentação dos dados colhidos através do CLASI-M 

modificado, há, agora, que interpretá-los, ou seja, atribuir-lhes significado com vista a 

extrair conclusões que respondam à questão inicial, tendo como pano de fundo o 

enquadramento teórico que lhe está na génese. Assim, de acordo com de Bogdan e Biklen 

(1994), a análise abarca um conjunto de operações sobre os elementos em bruto 

conseguidos no terreno que consiste em organizar os dados e convertê-los em material 

operacional, sintetizá-los, procurar padrões e identificar aquilo que é importante e concluir 

o que se irá comunicar. Quivy e Campenhoudt (1998, p.233) relembram que “os dados 

sobre que os investigadores trabalham não são realidades em bruto. Só ganham existência 

através do esforço teórico que os constrói enquanto representações idealizadas de 

objectos reais (…) O inverso não é verdadeiro: os dados não constroem teorias. Por 

conseguinte, o trabalho empírico só pode ter valor se a reflexão teórica que o funda 

também o tiver”.  

O ensino clínico reveste-se de grande importância para os estudantes de enfermagem, na 

medida em que, se constitui como um espaço que lhes facilita o desenvolvimento de 

competências sendo uma delas “a consciencialização gradual dos diferentes papéis que o 

enfermeiro é chamado a desenvolver e das competências requeridas para o seu 

desempenho” (Matos, 1997, p.33). Reforçando o interesse formativo do ensino clínico, 

Christiane Martin refere que este espaço representa “um tempo de trabalho, de 

observação, de aprendizagem e de avaliação em que se promove o encontro entre o 
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professor e o aluno num contexto de trabalho” (1991, p.162), é um tempo privilegiado 

para a relação pedagógica e para a construção de aprendizagens que visem a interligação 

da teoria à prática, a aprendizagem da exploração, enquanto método reflexivo sobre 

realidade.  

É neste domínio da prática que emerge a supervisão, como estratégia essencial na 

promoção de uma prática de qualidade, em que haja lugar ao desenvolvimento de 

aprendizagens significativas em contexto clínico e, consequentemente, à constituição de 

profissionais idóneos no exercício da sua função. Neste sentido, Franco (2000, p.32) 

considera que a supervisão se norteia por um “processo em que uma pessoa experiente e 

bem informada presta ajuda aos alunos para alcançarem a plena maturidade no seu 

desenvolvimento humano, educacional e profissional, numa actuação de monitorização 

sistemática da prática, sobretudo através do acompanhamento contínuo e de 

procedimentos de reflexão e experimentação”. 

 

3.1. MODALIDADES DE FORMAÇÃO E ESTRATÉGIAS SUPERVISIVAS 

 

O termo estratégia tem sido usado numa multiplicidade de perspectivas, realidades e com 

muitas acepções. Provavelmente devido ao facto de inicialmente ser usado nos domínios 

militares, diplomáticos e políticos e nos mais variados jogos, o termo estratégia começou e 

continua a ser usado em educação com uma enorme variedade de significados. Tem 

também sido empregue, muitas vezes, como sinónimo de outros termos como abordagem, 

modelo, método e técnica. Por vezes, é ainda utilizado como sinónimo de actividade, 

táctica e habilidade (Vieira e Vieira, 2005). Não obstante, a diversidade de termos usados e 

o facto de nem sempre ser explicitado o significado com que são utilizados, parece 

adoptar-se, em educação, o termo estratégia, em geral, com o significado de plano(s) 

concebido(s) pelo professor para, em relação a um dado conteúdo, promover determinadas 

competências num contexto real. Efectivamente, uma estratégia de ensino é uma 

organização ou arranjo sequencial de acções ou actividades de ensino que são utilizadas 

durante um intervalo de tempo e com a finalidade de levar os alunos a realizarem 

determinadas aprendizagens (Cruz, 1989). Deste modo, a estratégia supervisiva constitui, 

“uma componente estruturante do processo que, através do planeamento de acções se 
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elege, organiza e gere as actividades supervisivas, potenciadoras do desenvolvimento 

pessoal e profissional dos intervenientes no processo” (Fonseca, 2006, p.27). 

 

 Formação em Parceria 

 

Este planeamento preconiza inicialmente as acções a desenvolver no processo de 

integração dos alunos no seu novo contexto de formação clínica. O sucesso do processo de 

tutoria e, consequentemente, a transferência de conhecimentos da teoria para a prática, ou 

seja, a construção de aprendizagens significativas vai ser, fortemente, condicionada por 

este momento.  

Neste sentido, e de acordo com o Dicionário de Língua Portuguesa (2006, p.961), 

integração corresponde ao “acto ou efeito de integrar-se; inclusão de novos elementos num 

sistema; processo pelo qual uma pessoa ou um grupo se adapta a uma sociedade ou a uma 

cultura; assimilação; adaptação”. Na formação em enfermagem em contexto clínico, a 

integração vai corresponder ao conhecimento do espaço físico, quer da instituição quer do 

serviço, onde os alunos irão realizar o seu estágio, todas as dinâmicas e funcionalidades da 

prática dos cuidados de enfermagem, reconhecimento de recursos materiais e humanos, 

enfim, todo o contexto envolvente desse local, das pessoas que aí laboram, bem como, da 

realidade clínica dos utentes. 

Pese embora esta integração seja da responsabilidade do tutor e/ou instituição onde se 

realiza o ensino clínico, esta deve ser partilhada pela escola. É na escola que se deve iniciar 

este processo. Relativamente a esta questão, cerca de 89% (n=24) dos elementos da nossa 

amostra afirmaram que, na escola, durante a preparação do estágio, as informações 

facultadas sobre o mesmo foram suficientes. Ainda assim, não se verificou nenhuma 

correlação estatística significativa desta variável com a satisfação dos alunos com a 

supervisão disponibilizada (p˃0,05). 

Quanto ao facto da instituição onde se realizou o estágio desenvolver uma acção específica 

para a recepção dos alunos, 63% (n=17) asseveraram que lhes foi proporcionado esse 

momento. Os estudantes consideram esta oportunidade de extrema relevância que, através 

da nossa investigação, podemos inferir que ela influencia o grau de satisfação da 
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supervisão disponibilizada (F=5,142 e p=0,014), ou seja, dos inquiridos que ficaram 

“bastante” ou “muito satisfeitos” com o desenrolar do seu processo de tutoria, 17 

puderam usufruir de uma integração formal na sua instituição. 

Ainda no âmbito da integração dos alunos nos respectivos ensinos clínicos, o tutor deve 

estar preparado, antes da chegada do estudante a estágio, para o processo supervisivo que 

vai integrar, planeando as estratégias supervisivas que irá pôr em prática no decorrer do 

mesmo (Steves, 2005). A supervisão deve iniciar-se logo que o aluno chega ao ensino 

clínico pela primeira vez, a fim de minimizar os medos e a ansiedade que esse momento 

acarreta. Gray e Smith (2000) suportam esta premissa através de um estudo por eles 

realizado com alunos de enfermagem, no qual é referido que para estes é sempre muito 

importante o trabalho desenvolvido com o seu tutor no primeiro dia de estágio. Esta 

importância remete-nos para um outro estudo efectivado por Almeida (2006) onde 

concluiu que o início do estágio constitui um dos momentos, onde maioritariamente, 

ocorrem situações indutoras de stress. 

Nesta óptica, os dados encontrados no nosso estudo corroboram o facto do tutor se 

encontrar apto à realização deste momento, promovendo uma integração de qualidade, 

minorando, desta forma, os receios e as inquietações que pudessem existir. Dos 27 alunos 

inquiridos, 12 indicaram esta circunstância como um momento significativo apreciado 

como agradável, como por exemplo: “a integração na equipa muito boa” (A3); “a forma 

como o enfermeiro tutor nos recebeu” (A5); “recepção no serviço” (A7); “forma como fui 

recebido e integrado na equipa” (A9); “recepção dos alunos no local de estágio” (A11); 

“acolhimento no serviço” (A19); “recepção dos formandos por parte do tutor” (A23); 

“apresentação da equipa e do serviço” (A26). 

Para além do supracitado, os alunos referem, na sua maioria, que existiu uma relação 

significativa de proximidade entre a escola e o tutor (Q22 do inventário III). A existência 

desta formação em parceria contribui fortemente para o aumento do grau de satisfação com 

a supervisão disponibilizada (r=0,596 e p=0.001). Amador (1991), num estudo sobre 

Educação em Enfermagem, em que realizou uma análise etnográfica da colaboração 

serviços/escola em ensino clínico, em seis escolas de enfermagem portuguesas, conclui que 

os estudantes consideravam muito importante a orientação clínica em parceria de 

professores enfermeiros/enfermeiros dos serviços, afirmando que são complementares. 
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Carvalhal (2002) comprova esta concepção, ao afirmar que a formação e a orientação 

clínica dos estudantes de enfermagem terão de deixar de ser vistas como um projecto de 

escola para passarem a ser vistas como um projecto conjunto de escola/organizações de 

saúde passando, assim, estudantes e professores, a serem considerados parte integrante das 

equipas de saúde dos serviços e os enfermeiros, de igual modo, a serem vistos, como 

parceiros de responsabilidade na formação dos estudantes de enfermagem. Não obstante, 

ainda houve um aluno que durante o seu processo de tutoria sentiu “falta de interesse da 

escola acerca da evolução do estágio” (A14). 

 

 Auto-Implicação dos Alunos no Processo de Aprendizagem 

 

Como tivemos oportunidade de verificar no enquadramento teórico da presente 

investigação, contrariamente a uma perspectiva clássica, hoje “pensar EDUCAÇÃO é, em 

qualquer momento, obrigatoriamente, pensar ALUNO” (Silva, 2001, p.48). O estudante 

integra o centro do sistema educativo. Nesta acepção, perspectivar qualquer reforma do 

sistema educativo, qualquer forma de melhorar a qualidade do ensino e a sua eficácia, 

torna-se imprescindível pensar nos formandos e na subsequente conduta de actuação. O 

ensino deixa de se basear no professor, enquanto indivíduo que sabe e transmite os seus 

conhecimentos e, passa a nortear-se noutro actor, o aluno, que se converte no âmago do 

processo de ensino-aprendizagem (Pires et al., 2004). Também Costa considera que é 

urgente implicar os estudantes de enfermagem activamente na sua formação (1994a). Isso 

apenas se consegue motivando-os, propondo-lhes desafios aliciantes e na nossa óptica, 

atribuindo-lhes um papel activo na planificação do estágio. Estas premissas vão ainda ao 

encontro das teorias actuais sobre a formação de adultos que defendem que os formandos 

devem assumir responsabilidade no planeamento e evolução da sua aprendizagem 

(McBrien, 2006).  

Esta concepção encontra-se, também, presente na nossa pesquisa. A maioria dos alunos 

“concordaram pouco” (x̅=1,74) com o facto de o tutor lhes ter indicado as actividades a 

desenvolver, sem saber qual a sua opinião sobre o assunto. Contrapondo, “concordaram 

bastante” (x̅=3,41) com o facto de terem tido a oportunidade de discutir com o tutor as 

actividades a desenvolver, bem como, conseguirem compreender as orientações por ele 



190  Mestrado em Supervisão 

 

 

disponibilizadas (x̅=3,41). Estas três variáveis influenciam fortemente o grau de satisfação 

dos estudantes com a supervisão cedida no desenrolar do ensino clínico. Isto é, os alunos 

que tiveram oportunidade de se auto-implicarem no seu processo de aprendizagem, quer 

seja na definição de metas e objectivos, quer seja na discussão de actividades a 

desenvolver, encontram-se bastante ou muito satisfeitos com o processo de tutoria a que 

foram submetidos. 

Igualmente, Richardson (1987) sustenta, nos seus estudos, a ideia de que os alunos que são 

directamente envolvidos no planeamento das suas actividades de formação adquirem um 

conjunto de competências que facilitarão a sua adaptação às frequentes alterações que 

ocorrem no contexto da saúde. Os dados provenientes das perguntas abertas reforçam este 

fenómeno, quando os alunos indicam, relativamente a uma situação significativa positiva, 

na qual o tutor tenha tido uma intervenção activa: “fixação de metas e objectivos” (A1); 

“definição clara dos objectivos a atingir no estágio” (A11); “definição dos objectivos 

específicos do estágio e discussão das actividades a desenvolver” (A18). 

Segundo Martin (1991) os alunos não iniciam o estágio sem nada saberem, são dotados de 

conhecimentos que lhes permitem explicar o mundo e os fenómenos, que são distintos de 

aluno para aluno de acordo com as suas histórias de vida e percurso formativo. Nóvoa 

(1992a, p.13) considera que a formação “é um espaço de socialização e está marcada 

pelos contextos institucionais, profissionais, socioculturais e económicos em que cada 

aluno vive”. Deste modo, condicionado pela sua história de vida e percurso de formação, 

cada estudante que ingressa num novo ensino clínico situa-se num estádio de 

aprendizagem diferente. Ao lhe ser dada a oportunidade de negociar e definir 

conjuntamente com o tutor, os objectivos a atingir e as actividades a realizar, intensificará 

a probabilidade de sucesso na aquisição de aprendizagens significativas: “as 

oportunidades face ao desenvolvimento das actividades propostas” (A5) foi considerado 

como um momento significativo apreciado como agradável. 

Mas não é só neste campo que os alunos querem ter uma palavra a dizer. Eles aspiram, 

ainda, poder debater com o seu tutor o próprio estilo de supervisão que lhes é facultado, 

pois, como defende Berbaun (1993, p.119), “não existe uma única via para chegar a um 

determinado estado de saber”. É possível chegar a este epílogo ao observamos que 

estatisticamente esta consubstancia-se como uma das variáveis que contribui para a 
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satisfação dos inquiridos com a supervisão que lhes foi proporcionada (r=0,404 e 

p=0,037). 

Em suma, o aluno deverá ter a consciência de que ninguém o poderá formar se ele próprio 

não se implicar nessa tarefa, e por si mesmo, conforme recomenda Isabel Alarcão, 

“assumir uma postura de empenhamento autoformativo e autonomizante, tem de descobrir 

em si potencialidades que detém, tem de conseguir ir buscar ao seu passado aquilo que já 

sabe e que já é e, sobre isso, construir o seu presente e o seu futuro, tem de ser capaz de 

interpretar o que vê fazer, de imitar sem copiar, de recriar, de transformar” (Alarcão, 

1996, p.18). Para alcançar estes saberes (-aprender, -fazer, -ser), o aluno deverá enveredar 

por uma trajectória crítico-reflexiva, partilhada com os seus parceiros formativos, da sua 

acção e das suas observações, procurando articular continuadamente os aspectos teóricos e 

práticos da sua formação, num desejo constante de procurar soluções e inovações para o 

seu desempenho, somando qualidade ao seu processo formativo. Deste modo, todos os 

intervenientes deverão fruir de uma relação interpessoal positiva, esclarecida e cooperante, 

a fim de chegar a um objectivo comum, uma formação global de excelência. 

 

 Reflexão sobre as Práticas 

 

As estratégias e modalidades de formação que, ainda hoje, continuam a influenciar a 

formação em enfermagem, são por vezes tributárias de uma epistemologia de raiz 

positivista que encara a relação entre a acção e a teoria como uma relação de mera 

aplicação. No processo de formação, esta forma de pensar traduz-se pela sobrevalorização 

da anterioridade da formação teórica relativamente à acção (Canário, 2003). Na mesma 

perspectiva, Cruz defende que a teoria não deve estar desligada da realidade, se não torna-

se “uma teoria no vazio” ou “um empirismo desconexo” (1994, p.81). 

O ensino clínico constitui um espaço de transformação e aquisição de saberes, ao implicar 

a reflexão na e sobre a acção. Desta forma, a aprendizagem não se resume a uma 

actividade cognitiva, já que é mediada por factores de ordem cultural, situacional, 

psicológica que irão condicionar mudanças comportamentais de auto-conhecimento e de 

estratégias pessoais de processamento de informação e “transferibilidade – os saberes 
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adquiridos num determinado contexto podem ser mobilizados em situações distintas” 

(Abreu, 2003, p.23). Como indica Hesbeen (2001), a experiência, só por si, não gera 

conhecimento. Ao que Garrido (2005) acrescenta, pese embora ela não contribua para a 

obtenção de uma determinada competência e de uma certa destreza dos gestos praticados, a 

fim de melhorar o conjunto de saberes da estrutura cognitiva do sujeito, essa experiência 

exige ser reflectida, discutida e conceptualizada. Nesta lógica, os espaços dedicados à 

reflexão permitem ao tutor compreender melhor como cada aluno se desenvolve, isto é, 

“compreender como cada um se apropria do seu património vivencial” (Nóvoa, 1988, 

p.14).  

Abreu (2007, p.163) defende que a reflexão “é uma competência essencial e implícita na 

prática profissional de enfermagem, pelo que deve ser trabalhada a nível da supervisão”. 

Neste sentido, nos estudos realizados por Fonseca (2006) emerge, como estratégia 

facilitadora da reflexão e da aprendizagem, a formulação de “questões que despertem o 

desconforto, que incentivem a análise crítica e promovam a reorganização cognitiva”. 

Neste contexto, o processo de tutoria a que os alunos foram submetidos enquadra-se num 

paradigma integrador da reflexão como estratégia de aprendizagem na formação em 

enfermagem. Já que a maioria (n=16) foram, por exemplo, contemplados com um número 

de momentos específicos para reflexão sobre problemáticas de ordem ética e deontológica. 

Não podemos olvidar que a enfermagem é uma área do conhecimento que possui, 

intrinsecamente, uma dimensão ética muito forte. Pode dizer-se que, em todo o contexto 

que intervenha o homem, coexiste um paradigma ético, uma vez que a sua acção 

responsável e consciente implica um juízo crítico e a tomada de decisões. A decisão em si 

é sempre ética, podendo ou não observar os princípios éticos subjacentes e o fim bom, ou 

seja o verdadeiro bem. Pode conhecer-se o fim bom, mas agir-se mal (Figueiredo, 2004). 

Este facto persiste no exercício em enfermagem, pois os actos da prática de enfermagem 

decorrem numa dimensão intersubjectiva, muitas vezes fragilizada pela pessoa doente. Na 

sua acção, o enfermeiro é com frequência confrontado com perspectivas ambivalentes da 

própria instituição de saúde, da equipa médica, do doente, da família e dos próprios 

colegas. As dúvidas e os dilemas emergem da consciência individual e a tomada de 

decisões pode ser problemática. De igual forma pode ser impossível a confrontação do 

problema com outros colegas e a própria equipa. Assim, para discernir com clareza e tomar 
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a decisão ajustada a cada situação é preciso a observância de princípios sólidos e de uma 

reflexão cuidada (ibidem). 

Neste âmbito, os alunos consideraram como momentos significativos de aprendizagem, 

apreciados como agradáveis: “reuniões de grupo onde se fomenta a reflexão” (A12). Bem 

como, apontaram situações significativas positivas, nas quais o tutor tinha tido uma 

intervenção activa, facilitadoras do processo de aquisição de aprendizagens significativas: 

“todas as nossas reflexões sobre a problemática da droga e o impacto desta no ser 

humana e na sua família” (A12); “discussão sobre a temática da terapia cognitiva na 

prevenção de recidivas” (A17). 

Corroborando esta ilação, quando inquiridos os participantes acerca do facto de terem sido 

dispensadas sessões específicas e individualizadas de supervisão das suas experiências 

clínicas, dos 74% (n=20) que afirmaram terem acesso a essa disponibilização, 52% (n=14) 

consideraram-nas em número suficiente. É de enfatizar que esta variável influencia 

estatisticamente o grau de satisfação dos alunos na supervisão concedida de forma 

profunda (F=7,346 e p=0,003). Pese embora, existam ainda 26% (n=7) que não foram 

contemplados com nenhum momento desta especificidade, permanecendo os seus 

processos de tutoria ainda num paradigma positivista. 

Outra das variáveis que aumenta o grau de satisfação dos estudantes perante a supervisão 

que fruíram no seu estágio consiste na orientação para a realização de instrumentos que 

fomentassem a reflexão como diários de aprendizagem, portefólios reflexivos ou outros 

documentos similares (F=4,745 e p=0,018). Pela análise dos nossos dados, 52% (n=14) dos 

inquiridos colocam-se nesta perspectiva.  

Tal como dos estilos de supervisão, não podemos falar numa estratégia única para todas as 

situações. Podemos concluir que diferentes estratégias devem ser utilizadas em cada 

situação, tendo em conta as características dos intervenientes, os objectivos que se 

pretendem alcançar e os condicionalismos e recursos inerentes à situação. Como se 

afirmou anteriormente, todas estas estratégias possuem como propósito final, o 

desenvolvimento da reflexividade nos alunos de enfermagem, das quais destacamos: 

análise de casos, narrativas, portefólios reflexivos e questionamento. 
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A análise dos casos reporta a uma estratégia que consiste na descrição, narração de 

situações concretas, mais ou menos complexas, fundamentadas teoricamente, por forma a 

que se torne explícito qual a natureza da acção, a forma como decorreu e a justificativa da 

sua aplicação (Alarcão e Tavares, 2003). Esta estratégia assume um valor formativo 

significativo, pela desconstrução e reconstrução do conhecimento, socorrendo-se da 

análise, reflexão, discussão e partilha de olhares descoincidentes que a combinam. Nesta 

circunstância cabe ao tutor o papel de fornecer informações relevantes, assistir e orientar 

na planificação do caso e promover a sua análise reflexiva. 

Enquanto a narrativa, de acordo com os autores supracitados, constitui uma forma de 

reviver vivências. A descrição de factos, com o recurso à reflexão sobre a acção (por 

exemplo: diários de bordo, diários de aprendizagem, etc.), incute-lhe um cariz mais 

objectivo. Narrativas que, para além da descrição dos factos, incluam descrições do 

contexto (físico e social), sentimentos e emoções, com diferentes níveis de reflexão 

(reflexão sobre a acção e reflexão sobre a reflexão na acção), tornam-se mais 

enriquecedoras. O papel do supervisor no recurso a esta estratégia relaciona-se com o 

apoio e sugestão na estruturação das narrativas, na sua análise crítica e com o 

estabelecimento de um clima afectivo-emocional propício à partilha e gestão de angústias, 

dificuldades e sucessos. 

Os portefólios reflexivos são definidos como um “conjunto de documentação 

reflectidamente seleccionada, significativamente comentada e sistematicamente 

organizada e contextualizada no tempo, reveladora do percurso profissional (…)” 

(Alarcão e Tavares, 2003, p.105). Estes podem conter diversas finalidades como dar-se a 

conhecer, obter reconhecimento pessoal que “pressupõe ou a recolha e registos selectivos 

de evidências, através de produtos que se orientam para cumprir essa função de evidência 

ou então para a explicitação de processos complexos que sustentam epistemologicamente 

o entrosamento entre o pensamento e a acção” (Sá-Chaves, 2001, p.183). São processos 

de reflexão e acção em que o autor age sobre a sua própria transformação. 

Já o questionamento, como estratégia interrogativa, coloca tutor e aluno a interrogar e a 

interrogar-se sobre tudo o que seja susceptível de melhorar a sua compreensão, com 

intenção de formar e ser formado. Esta estratégia acaba por coexistir em todas as outras já 

referenciadas, visto que, o propósito é reflectir e construir conhecimento. 
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Nesta lógica, Moon (1999, p.167) defende que uma conversa reflexiva conduzida por um 

“facilitador” da reflexão (o tutor), configura-se em três fases: i) uma fase de descrição dos 

acontecimentos, em que procuram os pormenores, sendo objectivo e questionando se 

ocorreu aprendizagem e se a experiência vivenciada foi semelhante ou distinta de outras; 

ii) uma fase de julgamentos acerca da qualidade da experiência e as melhores e/ou piores 

características que a constituem; e iii) uma fase de análise em que persiste um 

questionamento mais profundo da vivência, atribui-se-lhe um sentido e uma explicação. 

Na perspectiva da mesma autora (1999), o ambiente em que os diálogos se desenrolam 

deve ser um ambiente de ajuda e encorajamento, em que os participantes se sintam 

seguros, capazes de assumir riscos quando dão opiniões. O ambiente proporcionará aos 

participantes que se sintam socialmente integrados, por existir compreensão pelos seus 

aspectos emocionais e pelas reacções menos positivas dos elementos pouco familiarizados 

com a reflexão. 

É da interligação do saber facultado pelo conhecimento teórico e do saber oriundo do 

conhecimento prático que o aluno constrói a sua competência profissional. Sob a 

orientação dos formadores, os formandos vão caminhando na direcção de uma 

autonomização progressiva e de uma maior responsabilização pela sua acção (Alarcão, 

1996b). Assim, tutor e aluno devem andar à descoberta do saber, desempenhando papéis 

diferentes, mas sempre reflectindo sobre as práticas, na busca incessante e permanente de 

uma capacidade de agir eficazmente em situação, apoiado em conhecimentos sem se 

limitar a eles.  

 

3.2. FACTORES INTERVENIENTES NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE 

APRENDIZAGENS SIGNIFICATIVAS EM CONTEXTO CLÍNICO 

 

Recordando a teoria da aprendizagem significativa, Ausubel (2003) diz-nos que: i) é uma 

teoria de aprendizagem centrada na natureza dos conceitos e na sua aprendizagem na sala 

de aula; ii) o conhecimento, para um determinado indivíduo, tende a organizar-se de forma 

sequencial e hierárquica; e iii) o mais importante factor que influencia a aprendizagem é o 

que o aluno já sabe. Este autor (ibidem) considera que existem dois grandes grupos de 
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variáveis da aprendizagem, variáveis intrapessoais e variáveis situacionais. As primeiras 

subdividem-se em: variáveis da estrutura cognitiva (disponibilidade dos subsunçores, mais 

relevante num nível elevado de inclusividade, generalização e abstracção e extensão, 

através da qual os subsunçores são discrimináveis de conceitos similares); 

desenvolvimento da prontidão (reflecte o estádio de desenvolvimento do aluno); aptidão 

intelectual (inteligência geral, aptidões numéricas e verbais, …); e factores motivacionais e 

atitudinais (atenção, vontade de saber, interesse no assunto). O segundo grande grupo recai 

sobre as variáveis situacionais: factores sociais e grupais (clima da sala de aula, status 

social e cultural, …) e características do professor (conhecimento da matéria, competência 

pedagógica, personalidade, comportamento). 

Nesta lógica e, não se constituindo como objecto de análise para esta investigação o estudo 

das variáveis intrapessoais, procedemos à transposição da decomposição das variáveis 

situacionais do contexto de sala de aula, para o contexto da prática de ensino clínico de 

enfermagem, no esforço de ver respondida a questão: quais os factores que influenciam o 

desenvolvimento de aprendizagens significativas no processo de tutoria em enfermagem? 

 

 

 Factores Sociais e Grupais 

 

Um dos factores que, ao analisarmos as correlações que se estabelecem entre as diferentes 

variáveis que compõem o questionário, influencia directamente o nível de satisfação dos 

alunos face às suas experiências supervisivas, é o facto de o tutor conseguir criar um bom 

clima de aprendizagem (r=0,562 e p=0,002). Quando inquiridos, os participantes referiram, 

na sua maioria, “concordarem muito” com esta afirmação (x̅=3,56). 

Sabendo que o desenvolvimento do aluno é em grande medida resultante da interacção 

com o meio, é fundamental que o tutor se preocupe em criar as condições ideais para que 

ocorram aprendizagens significativas no decorrer do estágio, tornando-se necessário 

transformar o contexto clínico num ambiente primário que potencie o desenvolvimento do 

aluno. Alarcão e Tavares (2003, p.47) referem a esse respeito que o processo supervisivo 

deve ocorrer “envolvido exterior e interiormente por uma atmosfera cognitiva e emocional 

estimulante, um clima favorável à sua realização”. Dolan (2003) considera que o 
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comportamento amigável por parte da equipa e a criação de um ambiente em que o aluno 

se sinta seguro ao colocar questões contribuirá indubitavelmente para maximizar o 

potencial da aprendizagem clínica. Também, Jakson e Mannix (2001) sugerem que a 

equipa de profissionais desempenha um papel normalizador do contexto clínico em que o 

aluno se insere. 

Efectivamente, a maior parte dos alunos (x̅=3,26) sentiram que o tutor envolveu a equipa 

no seu acompanhamento, “concordando bastante” com esta asseveração. Também 

McAllister (2001), através dos resultados da sua investigação, reconhece que o bom 

relacionamento entre os profissionais e o estudante provoca neste sentimentos de pertença 

e aceitação, contribuindo para a constituição de um ambiente propício à aprendizagem. 

Bain (1996), por seu turno, assegura que as atitudes de protecção por parte da equipa, em 

relação ao aluno em estágio, desempenham um papel central na sua socialização em 

contexto hospitalar, constituindo-se ainda como suporte na transição da condição de aluno 

a profissional.  

Para além destes, os resultados da presente pesquisa vão mais longe ao atestarem que, na 

ausência do tutor, os perscrutados sentiram que a equipa estava a par da sua situação de 

aprendizagem, “concordando bastante” (x̅=3,04) com esta afirmação. Tal é a importância 

atribuída a esta variável que o grau de satisfação dos alunos com o processo de tutoria 

disponibilizado é directamente influenciado por ela (r=0,473 e p=0,023). Este resultado vai 

de encontro ao que Abreu (2007) considera como orientações da supervisão e, 

consequentemente, atitudes que o tutor deve assumir como formador: “envolver a equipa 

na formação e trabalhar a relação com os pares” (p.168) e identificar a forma de 

organizar as sessões de supervisão, nomeadamente, a “supervisão pela equipa – 

implicação da equipa no processo de supervisão, após a análise do seu desenvolvimento e 

estrutura” (p.170). 

Igualmente, nas respostas à primeira questão aberta (indique três momentos significativos 

que tenham sido apreciáveis como agradáveis durante o estágio), uma das categorias 

identificadas foi a relação com a equipa: “relação com a equipa” (A1 e A6); “integração 

na equipa” (A8); “colaboração prestada pelos enfermeiros do serviço” (A18); 

“disponibilidade da equipa” (A24); “o apoio por parte da equipa de enfermagem” (A26). 

Na última questão desta parte VI do questionário, ao ser solicitado que os estudantes 
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relatassem uma situação (positiva ou negativa) em que o tutor tivesse tido uma intervenção 

activa, houve um aluno que indicou como circunstância positiva: “o tutor integrou o grupo 

em estágio na equipa e motivou-a para colaborar connosco” (A21). 

A relação com a equipa pode ainda funcionar como um meio suplementar de suporte, 

encorajando e ajudando o aluno a conquistar os seus objectivos. Quando a relação é forte e 

saudável os elementos da equipa sentem o formando como um dos seus, a relação funciona 

em moldes corporativos. Petitat (1994, p.51) refere a propósito das corporações de artesãos 

que se estabeleceram durante a idade média, que estas protegiam “o artesão, como 

verdadeiras muralhas”. Também os alunos do nosso estudo experimentam esse 

sentimento: “ser vista como um elemento da equipa e não como uma pessoa de fora” 

(A21). 

É ainda de enfatizar que a nossa amostra referiu que a relação com os enfermeiros do 

serviço favoreceu a sua aprendizagem sempre (74%, n=20) e por vezes 25,9%, n=7). Estes 

dados são confirmados nos estudos de vários investigadores (Campbell, 1994; Franco, 

1999; McBrien, 1996) realizados no âmbito da formação em enfermagem. Assim, Franco 

(1999) reconhece o papel vital dos enfermeiros dos serviços que, em muitos casos, servem 

de modelo profissional para os alunos em estágio. Já Campbell et al. (1994) referem que os 

estudantes quando têm necessidade de pedir ajuda, fazem-no muitas vezes a membros da 

equipa que se mostram disponíveis para os auxiliar. Por sua vez, McBrien (2006) conclui 

que os supervisados também necessitam sentir o apoio e acolhimento por parte da equipa, 

para maximizar as suas oportunidades de aprendizagem em contexto clínico. 

É de realçar ainda que nenhum dos inquiridos se reportou à relação com a equipa de 

enfermagem, em circunstância alguma, de forma depreciativa. Neste domínio, Almeida 

(2006) sugere, no seu estudo, que a falta de clareza relativamente ao papel atribuído aos 

elementos da equipa de profissionais na formação dos alunos, poderá estar na origem de 

atitudes menos positivas e colaborativas para com estes no decorrer dos estágios. Ao que 

Neary (2001) acrescenta que muitos profissionais sentem-se mal preparados para o 

desempenho dessa função, pelo que recorrem a estratégias evasivas perante o aluno. 

Quando estes não são bem aceites, pelas mais diversas razões, pela restante equipa, o tutor 

deve estar atento à ocorrência de eventuais conflitos, de forma a poder saná-los de 

imediato. 
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Esta apreciação negativa retorquiu-se relativamente à relação com a equipa 

multidisciplinar, outra das categorias identificada na análise de conteúdo da pergunta 1 e 2 

da parte VI do instrumento de recolha de dados. 

Os contextos clínicos não são constituídos apenas por enfermeiros, neles operam também 

outros profissionais de saúde, formando no seu conjunto uma equipa multidisciplinar que 

deve funcionar enquanto tal. Canário (2003, p.119) reconhece que o desenvolvimento do 

processo formativo em contexto clínico passa pela “interacção entre os diversos actores 

presentes”. O aluno deve ser envolvido em actividades conjuntas com a equipa 

multidisciplinar, como acção dinamizadora da sua socialização profissional antecipada, 

que é entendida como um processo em que o aluno adquire conhecimentos e competências 

ao mesmo tempo que interioriza os valores e normas próprios da profissão (Campbell et al, 

1994). 

O grupo de alunos em análise envolveu-se na sua quase totalidade (96%, n=26) em 

actividades conjuntas com a restante equipa de saúde, sendo esse um factor de agrado para 

muitos deles, como se pode perceber pelas declarações de alguns estudantes que 

consideraram positivo: o “contacto com a equipa multidisciplinar” (A10); o “apoio da 

equipa multidisciplinar” (A20 e A23); a “aceitação por parte da equipa multidisciplinar” 

(A21). Igualmente, um aluno (A16) ao relatar uma situação positiva na qual o tutor teve 

uma intervenção activa “a inclusão dos alunos nas actividades da equipa 

multidisciplinar”, como factor de facilitação da aprendizagem. 

Não obstante, o relacionamento com os diversos profissionais nem sempre é fácil, 

chegando, por vezes, a ser mesmo conflituosa. O tutor deverá estar atento de modo a apoiar 

o aluno quando a situação assim o exigir, tal como nos indica um estudante: “quando o 

psicólogo tratou o aluno de forma arrogante, o tutor apoiou-o” (A2). 

Pela análise, da pergunta 2 da parte IV do CLSI-M modificado (indique três momentos 

significativos que tenham sido apreciados como desagradáveis durante o estágio), muitos 

foram os inquiridos que manifestaram a relação com a equipa multidisciplinar como um 

desses momentos: “a equipa multidisciplinar, mais especificamente psicólogos e forma 

como tratam os enfermeiros” (A2); “alguma resistência por parte de alguns elementos da 

equipa multidisciplinar” (A6); “má relação entre os vários profissionais do serviço” 
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(A11); “relação existente entre a equipa multidisciplinar” (A18); “pouco trabalho de 

equipa multidisciplinar” (A19); “a equipa multidisciplinar não parecia muito coesa” 

(A25); “a interacção multidisciplinar” (A26). 

A necessidade de construir a identidade profissional a partir de uma visão holística dos 

territórios profissionais na área da saúde, não considerando apenas a profissão, mas 

sentindo-a como parte integrante de um sistema mais amplo, onde operam várias 

profissões cuja actividade é interdependente entre si, encontra eco nos escritos de Canário 

(2005) quando, referindo-se à profissão de enfermagem, alude à necessidade de repensá-la. 

Considera fundamental concebê-la não de uma forma isolada, “mas sim como uma 

profissão inserida numa “família de profissões”, cuja co-habitação nos mesmos espaços 

organizacionais tem conduzido a valorizar o conceito e a prática do multiprofissionalismo 

no campo da saúde” (ibidem, p.11). Como reconhece Nóvoa (1991) a afirmação da 

identidade é um processo de transformação pessoal. Desta forma, também a edificação da 

identidade profissional dos alunos de enfermagem deve ser construída a partir da 

interiorização de valores, normas e atitudes características do seu grupo de pertença. No 

entanto, a cultura própria do agregado profissional deve constituir-se como uma mais-valia 

no âmbito da actividade desenvolvida em parceria com os restantes grupos profissionais, 

tendo como objectivo último, a prestação de cuidados seguros e de qualidade aos utentes.  

Efectivamente, é esta prestação de cuidados ao utente que se constitui como a essência da 

prática de enfermagem. Os doentes são a razão de ser de todos os profissionais de saúde, 

em particular dos enfermeiros. É a pensar neles que é delineado o plano curricular, pelo 

que o desenvolvimento de competências relacionais com este actores é um objectivo geral 

transversal a todos os estágios clínicos de enfermagem, incluído no CPLEESM. Assim, 

também a relação com os utentes foi reconhecida como categoria na análise de conteúdo da 

questão 1 e 2 da parte VI do instrumento de recolha de dados desta investigação. Dos 

inquiridos, dois interligaram esta relação a um momento significativo apreciado como 

agradável: “relação com os utentes” (A1 e A17); “receptividade dos utentes” (A22). 

Apenas um estudante, o referenciou como um momento significativo apreciado como 

desagradável: “relação com o utente com comportamentos aditivos” (A15). 

Os doentes apresentam-se, na sua maioria, física e/ou emocionalmente debilitados, levando 

a que, por vezes, se desencadeiem atritos entre estes e os enfermeiros que os cuidam, 
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principalmente com aqueles que são mais inexperientes, como é o caso dos alunos em 

contexto de ensino clínico. Deste modo, é necessário que o tutor, para além de desenvolver 

capacidades de relação dos seus supervisandos com a equipa, o faça também na sua relação 

com os doentes. Este aspecto parece estar presente nos resultados da nossa investigação, 

onde, a maioria dos alunos afirmaram que “concordaram bastante” com esta visão 

(x̅=3,04). E, mais uma vez, esta variável influencia directamente o grau de satisfação dos 

alunos com a supervisão que lhes foi proporcionada durante o ensino clínico. 

Este suporte do tutor no incremento da relação aluno/doente é, ainda, fundamentado pelas 

repostas de dois inquiridos quando se solicitava que relatassem uma situação na qual o 

supervisor tivesse tido uma intervenção determinante. Ambas as respostas recaíram num 

campo de índole positiva: “na integração no serviço e na apresentação dos utentes, 

ajudando a criar uma relação de confiança” (A6); “durante uma entrevista, a intervenção 

do tutor quando o utente se tornou mais agressivo” (A8). 

O contacto com os doentes provoca no estudante sentimentos contraditórios. Por um lado, 

o desejo e a alegria de aprofundar a sua actividade profissional contactando e prestando 

cuidados especializados aos doentes, por outro, a angústia, a ansiedade e o receio de errar e 

não ser bem aceite pelo doente. É função do tutor orientar o aluno no sentido de lhe indicar 

estratégias de comunicação que facilitem o seu relacionamento com o doente, visto que, 

como refere Hesben (2001), o cuidar em enfermagem envolve não só competências 

técnicas, mas também, a relação interpessoal e todas as suas dimensões. 

Gray e Smith (2000), num estudo realizado com formandos de enfermagem na Escócia, 

revelam que as expectativas dos alunos ao iniciar o estágio são as de terem um supervisor 

em exclusivo para eles, o qual estará sempre disponível para os orientar. A realidade, no 

entanto, é bastante diferente o que faz com que os alunos se sintam frustrados e 

desamparados em consequência das elevadas expectativas que alimentavam. 

Para a construção de uma relação supervisiva harmoniosa e consistente é necessário 

despender tempo e esforço, não sendo portanto de surpreender que os alunos privilegiem o 

contacto constante com o seu tutor durante o ensino clínico. Apontam nesse sentido os 

elementos colhidos através do inquérito, pois 78% (n=21) dos participantes sentiram que o 

seu tutor esteve presente de uma forma sistemática, proporcionando-lhes supervisão 
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durante todo o ensino clínico e influenciando fortemente (F=6,314; p=0,006) o seu grau de 

satisfação com o processo de tutoria proporcionado. “A colaboração prestada pelo 

enfermeiro tutor” (A18) e a “disponibilidade do tutor” (A21 e A24), mais uma vez, foram 

considerados por estes estudantes como momentos positivamente significantes no seu 

processo de ensino/aprendizagem. 

Mas, quando o tutor não está disponível para orientar o aluno está a pôr em risco o sucesso 

do processo supervisivo. Esta ausência foi proferida por alguns dos alunos como 

momentos significativamente desagradáveis no seu processo de aprendizagem: “apoio 

inadequado e insuficiente por parte dos tutores” (A14); “falta/pouca disponibilidade por 

parte do orientador” (A19); “a pouca disponibilidade do tutor” (A26). 

Neste contexto, Jones et al (2001) investigaram os efeitos do contacto com o tutor em 

alunos do curso inicial de enfermagem. Os resultados demonstraram que quando o 

supervisor não estava presente durante as actividades clínicas do aluno, a qualidade dos 

cuidados desenvolvidos por este se ressentia. Sugere deste modo que o insucesso do aluno 

e do orientador coincidem na aprendizagem em contexto clínico, repercutindo-se 

negativamente no desenvolvimento profissional do aluno, tal como nos diz um estudante, 

referindo-se a um momento profundamente desagradável: “ ter ficado sozinha no serviço 

por um período de tempo” (A5). 

No estudo efectuado por Cahill (1996) os alunos que nele participaram queixavam-se das 

poucas oportunidades que lhes foram oferecidas para trabalharem em conjunto com o seu 

tutor. Atribuíam esse facto aos vários papéis que os supervisores desempenham nas 

organizações, enquanto prestadores de cuidados, o que lhes deixa pouco tempo para a 

tarefa de orientar os alunos. Também Simões (2004), numa pesquisa que envolveu 

enfermeiros cooperantes, reconhece que a sobrecarga de serviço conduz a uma supervisão 

deficitária, levando a que seja mais fácil, ao tutor, fazer do que ajudar e orientar a fazer, 

assim como nos reporta um aluno: “não poder participar activamente nas actividades 

desenvolvidas” (A1). 

De facto, aos profissionais de saúde é exigido pela sociedade actual que sejam “detentores 

de um elevado número de conhecimentos, capacidade de resolução de problemas de forma 

criativa, e grande competência técnica, relacional e cultural, no sentido de responder com 
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qualidade às necessidades sociais e constantes apelo à mudança” (Pires et al, 2004, p.14). 

Em resultado destas pressões, os alunos no decorrer dos estágios experimentam, não raras 

vezes, estados emocionais que se pautam pela ambiguidade e turbulência, necessitando de 

alguém que se constitua como suporte das suas experiências psicossociais. Os elementos 

da investigação encerraram em si emoções desta índole, caracterizados como momentos 

desagradáveis inibidores do sucesso do seu desenvolvimento quer pessoal, quer 

profissional, devido à falta de recursos (humanos, materiais, organizacionais, temporais, 

etc.) coexistentes nos contextos dos ensinos clínicos que realizaram: “espaço físico 

limitado, limitação de tempo para realizar actividades” (A6); “timings descoordenados, 

falhas em algumas actividades, distância dos locais onde decorriam as actividades” (A8); 

“pouco tempo para algumas actividades” (A9); “sobrecarga horária” (A11); “pressão, 

tempo escasso, curto período de estágio” (A14); “falta de recursos humanos” (A19); 

“momentos de sobrecarga” (A22). 

Outro das variantes que pode adjuvar o processo de aprendizagem dos alunos em ensino 

clínico é, como já referimos, a falta de recursos humanos, actualmente, cada vez mais 

presente nas instituições de saúde. Não raras as vezes, os enfermeiros das equipas 

percepcionam os formandos, que integram as suas equipas, como mais um elemento de 

trabalho situando-se, deste modo, num paradigma positivista da supervisão que contraria 

toda a envolvência e riqueza deste processo. No caso em estudo, ainda 33% (n=9) dos 

estudantes sentiram que substituíram enfermeiros nos seus estágios, mas, ditosamente, 

67% (n=18) encontraram-se como elemento supranumerário, ou seja, para além da equipa 

de enfermagem habitual. 

Não obstante destas últimas reflexões, consideramos que o relacionamento entre os 

diversos actores do processo de aprendizagem pode ser avaliado de uma forma positiva, 

fazendo denotar a existência de um empenho do tutor em orientar, tendo em conta o 

contexto clínico, para uma mútua implicação no decorrer duma relação onde se 

intercruzam e se (re) transformam as “dimensões intra e interpessoais, que constituem a 

essência relacional e comunicacional dos processos de supervisão a todos os níveis em 

que possa e deva ser considerada” (Sá-Chaves, 2000, p.30). 
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 Características do Tutor 

 

A qualidade do desenvolvimento e das aprendizagens do ser humano e de toda a acção 

pedagógica e educativa passa de uma maneira determinante pela qualidade das relações 

pessoais e interpessoais estabelecidas no processo de ensino/aprendizagem (Tavares, 

1996). O mesmo autor refere que o “educador [tutor] antes de mais tem de ser uma pessoa 

que se dirige a outra pessoa e a ajuda a dar à luz – mais e melhor que a parteira – a sua 

própria identidade pessoal, como ser inteligente e livre, autor e actor do seu próprio 

destino de uma maneira autónoma e responsável” (p.83).  

Espera-se que a formação em enfermagem forneça os conhecimentos e os instrumentos do 

saber, mas, sobretudo, prepare o aluno para a formação auto-dirigida e para a autonomia de 

modo a que cada estudante se sinta preparado para a vida. A este respeito Nóvoa (1992) 

alerta para o facto de, face às rápidas mutações tecnológicas e à desactualização constante 

dos conhecimentos, de pouco serviria fornecer aos indivíduos de hoje, uma sólida base de 

conhecimentos cuja utilidade seria nula amanhã. Assim, podemos objectivar que num 

mundo em permanente mudança, como é o caso da saúde, a formação de enfermagem em 

contexto clínico deve constituir um instrumento de mutação consciente, dirigido para o 

futuro como uma força de inovação e criatividade. O propósito da formação de enfermeiros 

não pode ser formar um adulto estável, falsamente seguro nos conhecimentos adquiridos, 

mas sim desenvolver a capacidade de pôr em causa a sua forma de estar perante o outro e o 

mundo que o rodeia, ou seja, construir, partilhar com os outros actos e hábitos e edificar 

pessoas íntegras e maduras a fim de projectar profissionais competentes. 

A formação em enfermagem, como já foi referenciado anteriormente, deve erigir a sua 

base e linha orientadora numa perspectiva construtivista, num paradigma eclético. Assim, a 

finalidade da supervisão em ensino clínico, versada numa dimensão de desenvolvimento 

pessoal e profissional de cada um e de todos os intervenientes no processo, é favorecer e 

mediar a relação interpessoal, pelo confronto entre o eu e o meio, através da aprendizagem 

experiencial e significativa. Abreu (2003, p.45) afirma que “só ocorre aprendizagem 

(intencional) em contexto clínico se a aprendizagem for cuidadosa e deliberadamente 

acompanhada”. 
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O termo designado para identificar este acompanhamento é, segundo o mesmo autor (2003, 

2007), Mentorship, tal como podemos verificar no enquadramento conceptual desta 

investigação. A utilização do mentor/tutor, denominações que são atribuídas ao supervisor 

nas experiências de mentorship, é uma das estratégias mais utilizadas no acompanhamento 

de alunos em contexto real de trabalho. O processo de mentorship encontra-se amplamente 

documentado na literatura (Abreu e Calvário, 2005), desempenhando um papel 

preponderante na formação de enfermeiros. Ele caracteriza-se “pelo estabelecimento de 

uma relação intensa de proximidade e envolvimento, durante um período de tempo longo, 

entre um profissional experiente, mais velho e que se responsabiliza pela aprendizagem do 

outro (mentor), o formando” (Fonseca, 2004, p.25).  

Assim, as situações de supervisão/tutoria devem ser caracterizadas por uma relação 

interpessoal dinâmica, encorajante e facilitadora de um processo de desenvolvimento 

profissional e de aprendizagem consciente e comprometida, que tem como objectivo 

desenvolver as capacidades do aluno, como pessoa e profissional (Alarcão e Tavares, 

2003). Logo, o sucesso do processo de supervisão depende intimamente da qualidade da 

relação entre tutor e estudante. Para que este bom clima e ambiente saudável possam 

existir é essencial que a relação existente seja favorável, isto é, uma relação intrapessoal e 

interpessoal, entre todos os intervenientes, numa dimensão de entreajuda, colaboração, 

abertura e negociação. Oliveira (2002, p.18) defende que “só num clima com estas 

características, isto é, de empatia, de apoio e de autenticidade se poderá estabelecer um 

diálogo aberto e franco entre o supervisor e o formando”. A actividade supervisiva deverá 

apoiar-se numa relação interpessoal, encorajadora e facilitadora, e permitir a realização de 

tarefas conducentes ao desenvolvimento de ambos. 

Na análise dos dados colhidos nesta pesquisa verifica-se que a relação supervisiva se 

constitui como uma das categorias identificadas na análise dos momentos significativos 

decorrentes ao longo do estágio: “relação com o tutor” (A1); “apoio do tutor no estágio” 

(A8). 

Para que a relação supervisiva ocorra de modo consistente para todos os actores torna-se 

imprescindível que o aluno sinta que pode expressar as suas dúvidas e necessidades de 

formação, sem medo de represálias por parte do tutor, ao mesmo tempo que este deve 

fornecer feedback formativo ao longo de todo o processo. É neste sentido que apontam os 
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resultados do questionário quando verificamos que 93% (n=25) dos alunos sentiram-se à 

vontade para colocar dúvidas, solicitar esclarecimentos ou pedir ajuda e, ainda, quando um 

estudante refere como momento significativo para a sua aprendizagem “o à-vontade que o 

tutor nos colocou” (A3). 

 Para além do exposto, a maioria dos alunos “concordaram bastante” (x̅=3,04) com o 

facto de se sentirem descontraídos nas sessões de supervisão disponibilizados pelo tutor 

influenciando de modo profundo (r=0,803 e p=0,000) o seu nível de aprazimento com a 

supervisão dispensada. Conjuntamente, 96% (n=26) dos perscrutados tiveram oportunidade 

de expressar as suas necessidades em matérias de formação, no início do estágio. Desses 

cerca de 30% (n=8) só o puderam concretizar algumas vezes. Também, 96% fruíram da 

mesma conjuntura mas durante o ensino clínico, desses 63% (n=17) puderam-no realizar 

sempre e 33% (n=9) apenas algumas vezes. 

Estes achados vão de encontro aos estudos de Abreu (2001) quando este refere que o tutor 

é um enfermeiro formador, consultor e conselheiro, que estabelece e desenvolve relações 

de ajuda e que disponibiliza os seus saberes avaliando as necessidades de formação e de 

suporte emocional, promove e coopera em processos de mudança, dá visibilidade e 

incentivo às boas prática, promove a auto-reflexão e desenvolve processos de reflexão-

acção sobre o seu próprio papel como supervisor. Contudo, na nossa amostra, existe ainda 

um aluno que nunca teve a possibilidade de expor as suas indispensabilidades em matéria 

de formação, nem no início, nem durante o ensino clínico, irmãmente reforçado por uma 

unidade de registo proveniente da análise de conteúdo: “apoio inadequado e insuficiente 

por parte dos tutores” (A14). Embora, actualmente, esta realidade tenda a ser minimizada 

através do paradigma integrador da supervisão, por vezes, ainda obstina em permanecer. 

Conjuntamente, a transmissão de feedback formativo aos alunos é um factor essencial para 

o desenvolvimento de competências e destreza profissionais (Fretwell, 1985). É através do 

feedback dado pelo tutor sobre as suas actividades, que os supervisados podem orientar as 

suas acções futuras (Fachada, 2000). Na investigação desenvolvida por Phillips et al (1996) 

emerge o feedback como sendo um elemento chave no processo formativo, sendo essa uma 

das características do tutor de estágio à qual os alunos do estudo maior importância 

atribuem. Os achados da presente investigação demonstram que este tipo de competência 

encontrava-se inerente aos seus processos de tutoria, visto que, na sua maioria 
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“concordaram pouco” (x̅=2,07) com o facto de só terem tido conhecimento da opinião do 

tutor acerca da sua aprendizagem no final do estágio. O que demonstra um 

acompanhamento efectivo por parte do tutor, com presença de feedback formativo, 

fomentando a auto-implicação do formando no seu processo de aprendizagem. Assim, 70% 

(n=19) dos inquiridos informaram sempre os respectivos tutores acerca da prossecução dos 

seus objectivos ao longo do ensino clínico e 7% (n=7) fizeram-no algumas vezes. No 

entanto, houve um aluno que nunca o concretizou. Quando os formandos não recebem 

feedback sobre o seu desempenho ao longo do estágio, sendo apenas repreendidos 

ocasionalmente quando fazem algo considerado como errado pelos seus supervisores, pode 

resultar numa situação de diminuição da sua confiança e auto-estima (Campbell et al, 

1994), conduzindo à desmotivação ao longo do ensino clínico, originando situações de 

insucesso no final do mesmo.  

Para a promoção deste feedback, tanto na direcção tutor-aluno como aluno-tutor, terão que 

existir momentos propícios à discussão, análise e reflexão dos contextos reais da formação 

clínica. Estes estiveram presentes no caso em estudo, visto 82% (n=22) dos alunos 

mencionam que, ocasionalmente, foram consagradas sessões específicas para a discussão 

de aspectos relativos às experiências clínicas e desenvolvimento global do estágio e 11% 

(n=3) apenas, semanalmente, no serviço. É importante patentear que nenhum aluno referiu 

que isto acontecia diariamente e, ainda, o facto de não ter sido oferecida esta oportunidade 

a um estudante durante momento algum no decorrer do seu ensino clínico. 

Conformemente, a 26% (n=7) dos indagados não foram disponibilizadas sessões 

específicas e individualizadas de supervisão das suas experiências clínicas, em oposição a 

74% (n=20) que indicam ter usufruído dessa estratégia de supervisão. Pese embora, desses 

22% (n=6) consideram que foi em número insuficiente. 

O tutor, na transmissão do seu feedback, não deve centrar os seus comentários apenas em 

aspectos das actividades menos positivas desenvolvidas pelo aluno, mas também, enaltecer 

os seus progressos, como forma de o incentivar na conquista de novos desafios (Cameron-

Jones e O`hara, 1999). Por seu turno, Garmston et al (2002, p.21) advertem que “os 

supervisores deverão estar conscientes (…) nas suas próprias mensagens verbais e não 

verbais, de modo a promoverem interacções que se pautem por uma comunicação, uma 

confiança e uma aprendizagem crescentes”. Os alunos que integraram este estudo 
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concordam com este princípio, uma vez que, no seu grosso “concordaram bastante” 

(x̅=3,04) com o facto de o tutor ter equilibrado as suas orientações, fornecendo opiniões 

positivas e negativas. 

Um factor que contribui para o desenvolvimento da relação supervisiva é o diálogo franco 

e honesto entre os elementos que a compõem. Alarcão e Tavares (2003, p.61) referem a 

este propósito que “para que o processo de supervisão se desenrole nas melhores 

condições é necessário criar um clima favorável, uma atmosfera afectivo-relacional e 

cultural positiva, de entreajuda, recíproca, aberta, espontânea, autêntica, cordial, 

empática, colaborativa e solidária entre o supervisor e o professor”. Tal como nos expõe 

um aluno ao considerar terminantemente positivo “a relação tutor/aluno fundamentada na 

confiança mútua” (A16). 

Assim, o tutor consegue perceber com maior facilidade quais as necessidades e 

dificuldades do estudante, do seu estilo de aprendizagem e do tipo de supervisão mais 

adequado. Por sua vez, Abreu (2007, p.168) considera que o diálogo é importante para: “i) 

confirmar saberes, oferecer apoio e dar pistas para o seu desenvolvimento; ii) conferir 

significados: ajudar o formando a desenvolver aprendizagens significativas, relacionando 

saberes actuais com situações anteriormente aprendidas; iii) favorecer a 

consciencialização: ter uma ideia mais informada e consciente de si, dos outros e do 

contexto, bem como a sua posição face a todos estes”. 

Também Mosher e Purpel (1974), nomeados por Alarcão e Tavares (2003), determinam 

seis domínios de desempenho que o supervisor pedagógico (tutor/mentor) deverá dominar 

(num âmbito mais lato que não exclusivamente o de enfermagem, mas que se coaduna 

completamente a esta área profissional): i) capacidade para analisar, dissecar e 

conceptualizar os problemas e hierarquizar as causas que lhe deram origem; ii) 

sensibilidade para se aperceber dos problemas; iii) assertividade; iv) competências 

específicas relativas ao desempenho profissional; v) competências de relacionamento 

interpessoal; e vi) responsabilidade social assente em noções bem claras sobre os fins da 

educação. Deste conjunto de competências, aquelas que, segundo a investigação 

consultada pelos autores, emergem como fundamentais são as competências de 

relacionamento interpessoais, que se podem objectivar como: prestar atenção, clarificar, 
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encorajar, servir de espelho, dar opinião, ajudar a encontrar soluções para os problemas, 

negociar, orientar, estabelecer critérios e condicionar (ibidem).  

Este tipo de suporte supervisivo encontra-se espelhado na nossa investigação em diversas 

situações, como por exemplo: “na integração no serviço e na apresentação aos utentes, 

ajudando a criar uma relação de confiança” (A6), “no apoio ao projecto de estágio” 

(A15), “numa reunião com os utentes, moderada pelos alunos, o tutor esteve presente 

ajudando a complementar alguma informação fornecida aos utentes” (A10), “no apoio ao 

desenvolvimento e implementação de uma das actividades do projecto – consulta de 

enfermagem” (A15), “disponibilização de tempo de estágio para concretizar actividades 

de estágio/escola” (A19). 

Relativamente ao suporte supervisivo sobrevindo no caso em estudo, 52% (n=14) declaram 

que nunca sentiram a falta do tutor quando tiveram que tomar decisões, 41% (n=11) 

vivenciaram-no, por vezes, e 7% (n=2) indicam que sentiram esta necessidade 

constantemente ao longo do seu ensino clínico. Em oposição, os mesmos inquiridos 

referem que, na sua maioria, “concordam bastante” (x̅=3,04) com o facto de poderem ter 

contado com a ajuda do tutor na altura de tomar decisões difíceis a nível clínico, 

influenciando profundamente (r=0,803 e p=0,000) o seu estado de satisfação com 

qualidade do processo supervisivo a que foram sujeitos durante o estágio.  

Assim, a necessidade sentida pelo aluno de suporte técnico dos seus tutores vai assumindo 

características diferentes ao longo do ensino clínico e de acordo com a progressão de 

conhecimentos por ele evidenciados. Esta constatação é apoiada pelos estudos de Queirós 

(2000) nos quais é referido que o aluno começa por desenvolver a capacidade de tomar 

decisões com uma visão limitada das opções, mas com o decorrer do tempo vai alargando 

o seu leque de opções tendo a capacidade de diferenciar benefícios para cada uma delas. 

Cottrell (2000) complementa ao afirmar que o papel do tutor em ensino clínico de 

enfermagem é ajudar a controlar as dificuldades que certamente este processo de 

acompanhamento comporta, e possibilitar o desenvolvimento de competências para haver 

cada vez mais qualidade no cuidar. Assim, pela leitura dos dados colhidos na nossa 

amostra, reconhece-se que 63% (n=17) dos alunos obtiveram o auxílio do(s) seu(s) 

tutor(es) na formulação de diagnósticos de enfermagem ao longo do decorrer do estágio. 

Conquanto, 37% (n=10) não puderam usufruir desta competência de supervisão. Ainda 
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neste domínio, o grande grosso dos formandos declara que “não concorda nada”(x̅=1,37) 

com o facto da presença do tutor os inibir durante a prestação de cuidados ao doente. 

Nesta lógica, Daloz (1986), nos seus estudos, considera que o sucesso da aprendizagem em 

contexto clínico reside na capacidade do supervisor estabelecer um equilíbrio entre o 

suporte que oferece ao aluno e os desafios que lhe coloca. Enquanto o suporte faz emergir 

no estudante o sentimento de que não estão só, que há alguém que se preocupa com ele e 

está ali pronto a ajudá-lo a alcançar os objectivos; os desafios, por seu turno, colocam 

pressão sobre o aluno, enfatizando a lacuna que existe entre o que ele é capaz de realizar 

no presente e o que necessita ser capaz de realizar no futuro. Com uma atitude empenhada, 

activa e atenta, o supervisor apercebe-se do estádio de aprendizagem do aluno e pode ir 

doseando os desafios que lhe coloca com o tipo de suporte que ele evidencia necessitar, de 

acordo com os seus próprios tempos de aprendizagem. 

O respeito pelos “timings” de aprendizagem do aluno por parte do tutor constitui-se, de 

acordo com os dados recolhidos, como mais uma variável que contribui directamente para 

o aumento da satisfação dos alunos face à supervisão que lhes é facultada, tal como 

podemos inferir da análise dos resultados relativos às correlações que se estabelecem entre 

as variáveis do inventário (r=0,759 e p=0,000). Neste âmbito, os formandos sentiram que 

os seus tempos de aprendizagem foram respeitados pelo tutor, ao asseverarem, na sua 

maioria que “concordarem bastante” com esta afirmação (x̅=3,37). 

Assim, torna-se premente centrar a prática, em particular, e toda a formação em 

enfermagem, em geral, naquilo que a torna única na sua essência, isto é, na visão holística 

do indivíduo. Deste modo, hoje pensar em educação é, essencialmente, pensar no aluno. Os 

sistemas educativos têm actualmente, ou deveriam ter, o objectivo do desenvolvimento 

integral do formando, isto é, a estruturação da sua aprendizagem, o desenvolvimento de 

competências e a sua socialização (Sá-Chaves, 2000). É nesta dimensão holística dos 

processos formativos que se situam os actores do nosso caso [tutores], na medida em que, 

78% (n=21) dos alunos questionados referiram que os seus supervisores tiveram sempre 

em conta os seus problemas pessoais. 

Uma outra competência pedagógica do tutor decorrente do processo de tutoria reside na 

avaliação dos seus formandos. Esta é entendida por Hadji (1994) como um conjunto de 
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actividades que visam atribuir um juízo de valor, avaliação sumativa, ou um juízo que 

permita ao professor aferir a que nível os objectivos da formação e aprendizagem estão a 

ser atingidos pelos formandos, e a estes, aperceberem-se do seu percurso formativo, dos 

seus êxitos e insucessos, avaliação formativa. 

Alguns investigadores, como Lee (1989), defendem que deverá ser o tutor a realizar a 

avaliação sumativa do aluno, pois só ele possui uma visão holística dos conhecimentos, 

competências e capacidades que o aluno desenvolveu no decorrer do mesmo, outros 

autores defendem que o mentor deve estar arredado desse papel (Anforth, 1992; Armitage 

e Burnard, 1991), pois segundo eles esse seria um factor que iria condicionar o 

desenvolvimento de uma relação de proximidade entre o aluno e o tutor. Essa mesma 

condicionante foi referida por Pereira (1996) nos seus estudos, nos quais constatou que o 

maior obstáculo à comunicação assertiva na relação interpessoal entre docentes e alunos na 

prática clínica de enfermagem é a avaliação sumativa. Também Simões (2004) refere na 

sua pesquisa, que os enfermeiros cooperantes sentem muitas dificuldades ao realizarem a 

avaliação dos alunos em ensino clínico. Indicam que a avaliação nem sempre é bem 

compreendida pelo estudante considerando-se este, por vezes, alvo de injustiça. Por seu 

turno, Alarcão e Tavares (2003) consideram a avaliação importante no processo de 

formação e salientam que esta, enquanto meio utilizado na supervisão, tem de obedecer a 

critérios justos e rigorosos. Abreu (2003, p.58) considera que a avaliação deve ser uma 

actividade conjunta entre os tutores e o docente da disciplina em que “ambos devem 

assumir as suas responsabilidades na avaliação (rigorosa) dos alunos no contexto das 

práticas, conciliando uma postura humanista com a necessidade imperiosa de promover 

práticas de saúde seguras e de qualidade”. 

Neste domínio, 96% (n=26) dos actores do contexto em estudo consideram que o 

responsável pelo acompanhamento clínico estava preparado para o momento da avaliação. 

E 81% (n=22) apontam que, no final do ensino clínico, no mesmo campo de avaliação, 

foram-lhe indicadas as áreas deficitárias em matéria de formação, desses, 41% (n=11) 

afirmam que tal fenómeno ocorreu sempre e outros 41% só aconteceu por vezes. É de 

referir ainda que a 19% (n=5) nunca foram apontadas essas lacunas, permitindo, deste 

modo, que o aluno não tome conhecimento dos seus espaços de não saber e, 

consequentemente, não cresça no seu processo de aprendizagem. 
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Esta dimensão foi ainda relatada nas respostas às questões abertas como um momento 

profícuo no desenvolvimento pessoal e profissional dos alunos: “avaliação final de 

estágio” (A11); “reuniões de avaliação intermédia e reunião de avaliação final” (A19); 

“a reunião de avaliação do estágio” (A22); “a avaliação de estágio” (A26). 

Uma vez que esta função de avaliação da formação em contexto de ensino clínico pode 

condicionar o desenvolvimento da relação supervisiva é necessário que os tutores tenham 

alguns cuidados para minimizar esse risco. Como descrevemos anteriormente a informação 

transmitida no início do estágio é essencial para o sucesso do processo supervisivo. Ao 

serem estabelecidos no início do ensino clínico os objectivos a atingir, o desempenho que 

se espera dos alunos, os critérios de avaliação a que estão sujeitos bem como as indicações 

para a realização do relatório escrito, estão criadas as bases para uma relação de confiança, 

podendo o supervisado gerir a sua formação de forma a satisfazer os requisitos pré-

estabelecidos. Este planeamento das regras do “jogo” do caso em estudo, foram 

estabelecidas com particularidade, uma vez que, a maioria dos alunos mencionou que 

“concordou muito” (x̅=3,48) com o facto dos objectivos negociados entre eles e o tutor 

eram pertinentes e exequíveis. Paralelamente, na análise de conteúdo da quarta pergunta 

aberta, acerca de momentos em que o tutor tivesse tido uma intervenção activa, foi 

identificada a categoria “fixação de metas e objectivos” como um instrumento 

determinante para o sucesso da aprendizagem: “definição clara dos objectivos a atingir no 

estágio” (A11), “definição dos objectivos específicos do estágio” (A18). 

Em corolário, podemos constatar que a maioria dos alunos constituintes da nossa amostra 

ficou bastante satisfeita com a supervisão disponibilizada no decorrer do ensino clínico do 

CPLEESM (x̅=3,22). Bem como, 63% (n=17) consideraram que foram submetidos a uma 

boa orientação, 26% (n=7) suficiente e 11% (n=3) classificaram-na como insuficiente. 

Efectivamente, hoje em dia, ao tutor são imputadas competências bastante diversas, como 

a gestão da aprendizagem do estudante, capacidade de motivar o outro, acompanhamento e 

diálogo (Carvalhal, 2003) em acréscimo às suas funções habituais de assistência ao utente. 

Dada a natureza interpessoal do processo de mentorship, o seu sucesso depende dos 

atributos do mentor e das necessidades individuais do aluno (Woodrow, 1994), 

estabelecendo-se, assim, cada díade como única. 
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3.3. A TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTOS 

 

Recordando a teoria da Aprendizagem Significativa proposta David Paul Ausubel (2003), 

esta aborda não só as características da aprendizagem, como também, os meios efectivos 

para tornar estáveis, de forma deliberada, as mudanças cognitivas com valor social. A sua 

teoria baseia-se em alguns princípios básicos como: i) a “estrutura cognitiva” organiza-se 

hierarquicamente no que respeita à abstracção, generalização e abrangência de ideias 

(inclusividade); ii) a emergência de uma nova “estrutura cognitiva” reflecte uma relação 

subordinativa do novo conhecimento à estrutura pré-existente (ideia mais geral e 

inclusiva); iii) o indivíduo que aprende recorre a uma estratégia cognitiva – subsunção ou 

ancoragem – que consiste na inclusão dos novos conhecimentos (conceitos, proposições) 

na estrutura cognitiva pré-existente. As “ideias” pré-existentes, claras e estáveis, designam-

se por subsunçores, âncoras ou esteios e constituem uma sólida base de apoio às “ideias” 

recém-aprendidas. Para este autor (ibidem), a “estrutura cognitiva” é um conjunto 

organizado de ideias pré-existente relativamente à aprendizagem que se vai processar e 

deve ser entendida como: conteúdo substantivo da estrutura do conhecimento de um 

indivíduo e propriedades organizacionais principais num campo de conhecimento 

particular. 

É ainda de realçar que a essência do processo de aprendizagem significativa consigna que 

as ideias expressas simbolicamente são relacionadas com as informações previamente 

adquiridas pelo aluno, através de uma relação não arbitrária e substantiva (não literal). 

Uma relação deste tipo significa que as ideias são interligadas com “alguns aspectos 

relevantes” existentes na estrutura cognitiva do aluno (por exemplo, uma imagem, um 

símbolo, um conceito ou uma proposição). Assim, a aprendizagem significativa pressupõe 

que: o aluno manifeste uma disposição para a aprendizagem significativa, ou seja, uma 

disposição para relacionar o novo conhecimento, de forma não arbitrária e substantiva, 

com a sua estrutura cognitiva; e o novo conhecimento seja potencialmente significativo, 

isto é, seja passível de incorporação na sua estrutura de conhecimento através de uma 

relação não arbitrária e não literal. 

Nesta lógica, com a parte IV do CLASI-M modificado pretendemos conhecer quais os 

subsunçores já existentes nas estruturas cognitivas dos elementos constituintes da nossa 
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amostra (competências desenvolvidas antes do CPLEESM), bem como, aqueles que se 

desenvolveram em aprendizagens significativas (competências desenvolvidas durante o 

CPLEESM). 

Os objectivos definidos no plano de estudos do CPLEESM em estudo são: i) prestar 

cuidados de enfermagem especializados na área da Saúde Mental e Psiquiatria ao 

indivíduo, família e comunidade aos três níveis de prevenção; ii) participar na formação da 

equipa de saúde em matérias respeitantes à sua especialidade; iii) contribuir para o 

desenvolvimento de saberes e competências na área da assistência em enfermagem geral e 

na de saúde mental e psiquiatria em particular; contribuir para o desenvolvimento 

organizacional e para processos de mudança instituintes. Neste contexto foram definidas as 

37 competências constituintes do inventário IV, inerentes ao estágio de Aditivos do 

referido curso, respeitando os objectivos específicos do mesmo. 

Este inventário, como já expusemos anteriormente, encontra-se associado a uma escala 

ordinal de 5 níveis, isto é, organizado com cinco hipóteses de escolha de resposta, 

correspondendo a cada uma delas um valor numérico de 1 a 5 indicando, assim, o grau de 

concordância dos investigados com a respectiva afirmação: 1 – nada desenvolvida a 5 – 

muito desenvolvida. 

Neste âmbito, ao analisarmos as médias aritméticas podemos constatar que 70% das 

competências desenvolvidas antes do CPLEESM se encontram no nível 3, tais como: 

compreender os princípios subjacentes à relação terapêutica; identificar crenças e valores, 

bem como o seu impacto na relação terapêutica; reconhecer fenómenos de transferência e 

contra-transferência; reconhecer a importância de abordagens familiares sistémicas; utilizar 

a entrevista motivacional como instrumento terapêutico centrado no utente; reconhecer as 

fases e dinâmica da relação terapêutica; avaliar o resultado da relação terapêutica no 

indivíduo, família e comunidade; identificar sinais e sintomas que caracterizam o consumo 

de drogas; saber quais as principais problemáticas associadas ao consumo de drogas; 

concretizar diagnósticos de enfermagem; seleccionar intervenções adequadas face aos 

diagnósticos de enfermagem; seleccionar intervenções adequadas: facilitar as estratégias de 

coping; seleccionar intervenções adequadas: avaliar os resultados da intervenção; 

seleccionar intervenções adequadas: preparar a alta e/ou inserção na comunidade; 

identificar níveis de ansiedade; reconhecer as respostas humanas comprometidas para as 
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quais seja relevante a intervenção do enfermeiro; reconhecer o impacto da ansiedade no 

estado de saúde e vida quotidiana do utente; trabalhar com o utente estratégias de gestão da 

ansiedade; reconhecer as manifestações decorrentes da problemática aditivas; seleccionar 

intervenções adequadas face à problemática aditiva; seleccionar intervenções adequadas 

face à família ou pessoas significativas; acompanhar a resposta do utente ao uso de 

psicofármacos ou de outras formas de terapia; ter uma ideia do impacto de custos; 

conhecer as principais abordagens psicoterapêuticas no tratamento da toxicodependência; 

desenvolver conhecimentos sobre a área de prevenção na toxicodependência; e identificar 

os recursos existentes no apoio a utentes com problemáticas aditivas. 

As restantes 30% das competências que se constituem como subsunçores existentes na 

estrutura cognitiva dos nossos alunos situam-se no nível 4: estabelecer uma relação 

terapêutica com recurso a estratégias verbais e não verbais; reconhecer a importância do 

trabalho multidisciplinar; reconhecer a importância da motivação para a adopção de 

comportamentos saudáveis; seleccionar intervenções adequadas: promover a continuidade 

dos cuidados; reconhecer factores de risco para o utente; identificar problemas de 

percepção e do pensamento; reconhecer o impacto da ansiedade nas relações que o utente 

estabelece; reconhecer as formas mais comuns de adição; identificar factores 

predisponentes e precipitantes do recurso à adição; e reconhecer o impacto das 

problemáticas aditivas na família; reconhecer efeitos colaterais e reacções 

medicamentosas. 

Face ao exposto podemos inferir que a estrutura cognitiva dos estudantes da presente 

investigação é composta por um número elevado de subsunçores. Este fenómeno, não é 

incomum visto a maioria da nossa amostra (n=13) provir de locais do seu exercício 

profissional específicos na área de Saúde Mental, onde estas competências são 

desenvolvidas diariamente, embora, de forma menos específica. 

Relativamente ao processo de transferência de conhecimentos de forma não arbitrária e 

substantiva, ao analisarmos a diferença entre as médias aritméticas das competências 

desenvolvidas durante e antes o estágio de Aditivos, podemos concluir que houve 

produção efectiva de aprendizagens significativas, na medida em que, esta distância tem 

sempre um valor positivo, isto é, existiu uma evolução no desenvolvimento das referidas 

competências. Paralelamente, cerca de 70% das idoneidades amplificadas durante o 
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decorrer do ensino clínico de Aditivos dispõem-se no patamar 4 e as restantes 30% no grau 

5. 

É ainda de realçar que 92% (n=34) das competências desenvolvidas no decorrer do ensino 

clínico ascenderam a um nível superior. Dessas, três (8%) cresceram dois níveis, sendo 

elas: saber quais as principais problemáticas associadas ao consumo de drogas; identificar 

níveis de ansiedade; e reconhecer o impacto da ansiedade no estado de saúde e vida 

quotidiana do utente. Não obstante, existiram três competências que se situaram num 

mesmo patamar, mas, igualmente cresceram no seu aperfeiçoamento, uma vez que a 

diferença das médias aritméticas entre essas competências desenvolvidas durante e antes 

do estágio atinge um valor positivo, são elas: estabelecer uma relação terapêutica com 

recurso a estratégias verbais e não verbais; seleccionar intervenções adequadas no âmbito 

da promoção da continuidade de cuidados; e reconhecer efeitos colaterais e reacções 

medicamentosas. Este fenómeno pode dever-se, mais uma vez, ao facto da maioria dos 

alunos advir de contextos de saúde mental e psiquiatria no seu exercício profissional, onde 

estas capacidades, geralmente, são também desenvolvidas por enfermeiros generalistas que 

desempenham a sua função neste âmbito, tal como nos reporta um aluno quando 

questionado acerca de desenvolvimento de aprendizagens significativas: “no Centro de 

Saúde [local de trabalho] tenho oportunidade de prestar cuidados aos toxicodependentes, 

mas no CRI [local de estágio] é diferente, pois os cuidados são prestados de forma mais 

abrangente” (A20). 

As aprendizagens significativas identificadas na análise do inventário IV foram, tal-

qualmente, reconhecidas na análise de conteúdo das perguntas abertas. Neste domínio, 

foram identificadas três categorias na resposta à pergunta n.º3 da parte VI, quando se pedia 

aos inquiridos para indicarem uma aprendizagem cujo conteúdo já era do seu 

conhecimento mas que passou a valorizar mais durante o estágio. Na categoria 

“interacção com o utente/família” foram consideradas aprendizagens significativas as 

seguintes: “importância da relação entre enfermeiro e utente” (A1); “intervenção 

centrada no utente e família” (A3);“relação com familiares” (A8); e a “relação com o 

utente com comportamentos aditivos” (A15). Já na categoria “intervenções de 

enfermagem” ocorreu o processo de transferência de conhecimentos de forma não 

arbitrária e não literal, nos seguintes domínios: “consulta de enfermagem” (A2); 
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“desenvolvimento das reuniões de grupo e sua implicação no processo de tratamento” 

(A5); “entrevista motivacional” (A6, A11); “técnica de relaxamento” (A7); “importância 

das intervenções de enfermagem” (A8); “relação terapêutica” (A9); “dinâmica de grupo” 

(A13); “promoção da saúde mental e prevenção de comportamentos aditivos” (A16); “na 

relação de ajuda com o utente, na descoberta de factores que possam contribuir para a 

abstinência do consumo” (A17); “relação terapêutica e escuta activa” (A19); 

“actividades psicoterapêuticas” (A22); “relação terapêutica” (A24, A25); “relação de 

ajuda e relação terapêutica” (A26); “relação de ajuda” (A27). Por último, a terceira 

categoria – “focos de atenção em enfermagem” – encontram-se as seguintes unidades de 

registo: “o conhecimento sobre factores precipitantes de comportamentos aditivos” (A10); 

“o impacto da droga/comportamento aditivo na vida de uma pessoa” (A12); 

“identificação de focos de atenção em enfermagem” (A14); “passei a valorizar de forma 

mais significativa o fenómeno da transferência e da contra-transferência na relação 

terapêutica” (A18); “implicação do consumo de substâncias activas na família” (A21). 

Em jeito de síntese, os resultados obtidos anteriormente permitem-nos concluir, 

pacificamente, que no caso em estudo, ou seja, no estágio de Aditivos do CPLEESM, 

existiu efectivamente o desenvolvimento de aprendizagens significativas. 

 

 O suporte supervisivo na transferência de conhecimentos 

 

Cottrell (2000) aponta que o papel do tutor em ensino clínico de enfermagem é ajudar a 

controlar as dificuldades que certamente este processo de acompanhamento comporta e 

possibilitar o desenvolvimento de competências para haver cada vez mais qualidade no 

cuidar. 

Neste sentido, a parte V do instrumento de recolha de dados anseia conhecer qual o apoio 

do tutor no processo de ancoragem de saberes, inerentes ao conteúdo funcional do 

enfermeiro especialista em saúde mental e psiquiatria, da estrutura cognitiva pré-existente 

para a emergência de uma nova estrutura de conhecimentos substantivos e não literais no 

decorrer do ensino clínico de Aditivos. Esta fracção é, irmãmente, composta pelas 37 
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competências do inventário IV acomunadas à mesma escala ordinal de 5 itens: 1 – 

competência nada desenvolvida a 5 – competência muito desenvolvida. 

Pelo exame dos dados recolhidos através do inventário V podemos concluir que a grande 

maioria das aprendizagens significativas (95%) se desenvolveram com o apoio do tutor de 

forma determinante, situando-se no nível 4, ou seja, foram bastante desenvolvidas. É ainda 

de enfatizar que, na opinião dos perscrutados, o reconhecimento da importância da 

motivação para a adopção de comportamentos saudáveis, bem como, a ratificação das 

formas mais comuns de adição foram veemente condicionados pelo suporte supervisivo 

decorrente do processo de tutoria a que foram sujeitos, referindo que estas competências 

haviam sido muito desenvolvidas, localizam-se no patamar 5. Sublinhe-se o facto de 

nenhum dos estudantes considerar que as competências desenvolvidas com o apoio do 

respectivo supervisor se encontravam no nível 1, 2 ou 3. 

Estes achados são corroborados pela análise de conteúdo da parte VI do CLASI-M 

modificado. Uma das categorias que emergiu desta decomposição recaiu sobre 

“Intervenções Assistenciais”, quando solicitamos aos alunos que indicassem três 

momentos significativos apreciados como agradáveis ou desagradáveis durante o ensino 

clínico. Assim, em relação aos momentos experienciados como agradáveis surgiram 

afirmações como: “assistir a terapia familiar” (A1); “actividades desenvolvidas (sessões 

de relaxamento), visita domiciliária” (A6); “desenvolvimento de actividades com os 

utentes” (A10); “prestação de cuidados directos” (A12); “realização de grupos 

psicoterapêuticos, reestruturação, intervenção em contexto de consulta de enfermagem e 

os resultados positivos a nível dos utentes” (A13); “identificação de problemas de 

enfermagem” (A14); “visita a outros locais associados ao CRI e participar em projectos 

desenvolvidos pelo CRI” (A15); “preenchimento da folha de síndrome de privação” 

(A17); “desenvolvimento de actividades psicoterapêuticas” (A22); “visita a uma 

comunidade terapêutica, formação sobre relação de ajuda aos colegas do CAT” (A27). 

Mas nem sempre o desenvolvimento de aprendizagens significativas se constituiu como 

um processo agradável, tal como nos reportam alguns estudantes, referindo-se a momentos 

estimados como desaprazíveis ao longo do estágio: “quando havia um reinternamento por 

recaída, utentes desmotivados para o tratamento que prejudicavam o grupo” (A10); 

“sedação excessiva dos doentes” (A12); “alta compulsiva do doente, observar as relações 
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familiares, toda a envolvência do tráfico de droga” (A17); “a percepção do sofrimento 

psicológico das famílias e dificuldade dos utentes abandonarem o álcool” (A22). 

A fim de divisar quais as aprendizagens significativas que foram efectivadas com o apoio 

do tutor que condicionaram o grau de satisfação dos alunos com a supervisão 

disponibilizada no ensino clínico, cruzámos as variáveis do inventário V e a variável 22 do 

inventário III. Por conseguinte, podemos verificar que aproximadamente 57% (n=21) das 

competências desenvolvidas com o suporte do tutor influenciam o nível de satisfação dos 

estudantes com o processo de tutoria proporcionado no caso em estudo, entre elas: 

estabelecer uma relação terapêutica com recurso a estratégias verbais e não verbais; 

identificar crenças e valores, bem como o seu impacto na relação terapêutica; reconhecer 

fenómenos de transferência e contra-transferência; reconhecer a importância de abordagens 

familiares sistémicas; reconhecer as fases e dinâmica da relação terapêutica; avaliar o 

resultado da relação terapêutica no indivíduo, família e comunidade; seleccionar 

intervenções adequadas face aos diagnósticos de enfermagem; seleccionar intervenções 

adequadas: facilitar as estratégias de coping; seleccionar intervenções adequadas: avaliar 

os resultados da intervenção; reconhecer factores de risco para o utente; identificar níveis 

de ansiedade; identificar problemas de percepção e do pensamento; reconhecer as respostas 

humanas comprometidas para as quais seja relevante a intervenção do enfermeiro; 

reconhecer o impacto da ansiedade no estado de saúde e vida quotidiana do utente; 

reconhecer o impacto da ansiedade nas relações que o utente estabelece; trabalhar com o 

utente estratégias de gestão da ansiedade; seleccionar intervenções adequadas face à 

problemática aditiva; seleccionar intervenções adequadas face à família ou pessoas 

significativas; acompanhar a resposta do utente ao uso de psicofármacos ou de outras 

formas de terapia; reconhecer efeitos colaterais e reacções medicamentosas; identificar os 

recursos existentes no apoio a utentes com problemáticas aditivas. 

Tendo em conta que a relação é uma dimensão central no processo de supervisão, e uma 

vez que, esta também é o requisito que assiste ao paradigma do cuidar em enfermagem, 

parece tornar-se necessário fomentar, nos actores envolvidos, atitudes fundamentais de 

interacção humana. Assim, se a supervisão em enfermagem procura ser coerente com o 

paradigma do cuidar, o tutor “tem de ajudar os alunos a desenvolver qualidades que os 

capacitem para um exercício profissional coerente com estes valores (…) e proporcionar 
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um corpo de conhecimentos que simultaneamente contribua para desenvolver o potencial 

do aluno no domínio do ser e do cuidar do outro ser, o utente, com competência e 

dignidade” (Soares, 1995, p.31), tal como se verificou nesta investigação. 

 

 

 

 



Conclusão 221 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 “Aprender a ser enfermeiro constitui um processo 

permanente que atravessa toda a trajectória profissional e implica a 

articulação simultânea de um conhecimento de si, de um conhecimento 

dos outros e de um conhecimento do mundo”. 

Canário (2003, p.117) 

 

 

A disciplina de enfermagem vivenciou transformações profundas e rápidas durante os 

últimos 20 anos. Para além do progressivo interesse científico que norteia este campo de 

estudo, as novas realidades que individualizam os sistemas de saúde constituem para as 

escolas e para as instituições de saúde grandes desafios. Consequentemente, à semelhança 

do que se passou noutros domínios profissionais as aceleradas mudanças decorrentes da 

evolução social, tecnológica e informacional fizeram imergir a formação como um 

instrumento essencial, quer para fazer face às diferentes mutações a que se assiste, quer 

para produzir e gerir mudanças deliberadas. Neste sentido, o processo de formação em 

enfermagem pretende favorecer a capacidade de intervir de modo competente, em 

situações diversas, mobilizando conhecimentos, teorias, crenças e atitudes; pelo que se 

entende que a formação em enfermagem transcende largamente a perspectiva mecanicista 

de aquisição de conhecimentos e técnicas a utilizar em qualquer situação. A aprendizagem 

que tenha em vista intervenções competentes, pressupõe que esta deva ser mais do que 

uma reprodução de perfis profissionais prévios e deve implicar sempre um processo de 

apreciação crítica e reflexiva do exercício da profissão, mobilizadora de valores e 

questionadora das representações do próprio e dos outros sobre o que é verdadeiramente 

ser enfermeiro. 

Nesta lógica, novos modos de conceber a formação revelam o potencial formativo das 

situações de trabalho. Destacam a pluralidade de situações educativas que o ambiente de 

trabalho proporciona, sugerindo uma unidade de tempo e de lugar entre a formação e o 

exercício do trabalho. Reforçam que este tipo de formação se alicerça nas experiências e 

nas vivências a nível individual e colectivo que uma estratégia formativa pode transformar 

em aprendizagem. É neste contexto real da prática de enfermagem que emerge o processo 
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de acompanhamento do estudante em ensino clínico que vai “permitir ao aluno 

conceptualizar a sua própria prática, recompondo e acondicionando os novos saberes e os 

que anteriormente adquiriu, mesmo os que derivam da consciência que de si possuem 

como pessoas e futuros enfermeiros” (Abreu, 2003). Nasce, daqui, a nossa principal 

motivação para a realização deste estudo. 

No início do século XXI, a sociedade portuguesa vê-se confrontada com um amplo 

conjunto de problemas sociais e económicos que se traduzem em vivências desajustadas 

das emoções e da afectividade e que a queda progressiva dos laços familiares e das 

relações com os pares não favorece, nem o equilíbrio interno do indivíduo, nem o 

equilíbrio dinâmico que este mantém com o meio. Acentua-se, desta forma, a ocorrência de 

distúrbios mentais, emergindo a necessidade de formar enfermeiros especializados na área 

de Saúde Mental e Psiquiatria, contribuindo para uma assistência mais humana, 

individualizada, adaptada ao utente, família e à comunidade. 

Realizado no âmbito do Mestrado em Supervisão da Universidade de Aveiro, este trabalho 

permitiu-nos aprofundar e compreender a área da supervisão, em geral, e da supervisão em 

ensino clínico de enfermagem, em particular. Enquanto enfermeiros, acreditamos que 

podemos favorecer o processo reflexivo e de consciencialização sobre as problemáticas 

relacionadas com esta temática. Assim, com esta investigação, pretendemos reconhecer as 

estratégias supervisivas que facilitam a construção de aprendizagens significativas no 

campo da enfermagem em Saúde Mental. 

Optámos por uma abordagem multimétodo, a qual nos permitiu encarar este processo 

enfatizando a dimensão construtivista que caracteriza a atitude reflexiva sobre a profissão 

de enfermagem, a formação de aprendizagens significativas e as práticas face ao seu 

potencial transformador das realidades simbólicas que elas transpõem. De facto, o estudo 

destas áreas simbólicas possibilitou o acesso a um conjunto de saberes mais informado 

sobre a matriz do que deve nortear os processos de mudança. A nossa escolha recaiu sobre 

o estudo de caso. 

A preferência por uma abordagem, simultaneamente, qualitativa e quantitativa, inerente ao 

instrumento de recolha de dados, facultou o acesso às diferentes dimensões do objecto de 

estudo. A triangulação entre métodos, ancorada no quadro conceptual que definimos para 
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esta investigação, permitiu o aprofundamento dos resultados que emergiram nesta 

pesquisa.  

O enquadramento teórico que esteve na base desta investigação possibilitou uma visão 

mais aprofundada sobre o actual estado de arte neste domínio científico, polarizando-se em 

três dimensões: enfermagem – contextos e práticas profissionais; a aprendizagem em 

contexto clínico; e a supervisão da formação clínica em enfermagem. 

Através da nossa investigação podemos concluir que o Modelo Integrativo, isto é, a 

estratégia de aproximar e acolher os profissionais da prática nos sistemas de ensino, 

minimizou a dicotomia existente ainda entre a teoria e a prática. Desta forma, os tutores 

constituíram a ponte entre a teoria e a prática, através de acções promovidas no decorrer do 

ensino teórico que fomentaram a emergência de questões-problema, utilizando a reflexão 

como uma das estratégias de ensino-aprendizagem. Ou seja, os tutores ao serem 

“chamados” para a sala de aula no sentido de ministrar conteúdos da sua prática 

profissional favoreceram a construção de subsunçores na estrutura cognitiva dos alunos 

que, mais tarde, em contexto de ensino clínico, serviram de âncoras ao desenvolvimento de 

verdadeiras aprendizagens significativas, contribuindo, desta forma, para o sucesso do 

processo de tutoria e consequente desenvolvimento pessoal e profissional do estudante. 

Estas conclusões vão de encontro aos resultados de outras pesquisas, como a de Dobbs 

(1988), na qual refere que este modelo promovia, efectivamente, a socialização antecipada 

dos alunos de enfermagem que se tornavam mais competentes na sub-cultura do trabalho, 

retendo os valores da sub-cultura escolar. Conjuntamente, Scheetz (1989) estudou o efeito 

deste modelo integrativo em 72 estudantes de enfermagem para o desenvolvimento de 

competências clínicas e concluiu que a experiência em processos de tutoria que 

integrassem esta modalidade contribuiu para o crescimento clínico dos alunos. Estes 

apresentaram maior confiança nas suas capacidades, maior competência na resolução de 

problemas e maior habilidade para transferir e mobilizar a teoria para a prática 

aumentando, assim, a integração teoria/prática. 

Neste domínio foram identificadas, na nossa investigação, modalidades de formação e 

estratégias supervisivas que permitiram aos supervisados construir uma estrutura cognitiva 

sólida, baseada na aquisição de aprendizagens significativas e que condicionaram o seu 
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grau de satisfação com o processo de tutoria disponibilizado: a formação em parceria, a sua 

auto-implicação no processo de aprendizagem e a promoção da reflexividade das práticas 

de formação. 

Segundo Carvalhal (2003), a formação em enfermagem, em geral, e a supervisão em 

ensino clínico, em particular, só fazem sentido tendo por base uma relação de parceria, 

onde a horizontalidade de relações se institua como forma de estar, de modo a permitir a 

cada um a participação no âmbito das suas competências e não baseando-se na anulação 

das competências dos diversos actores destruindo, pela assimetria de relações, a 

possibilidade de uma cooperação. Nesta dimensão, o nosso estudo revelou que existiu uma 

relação significativa de proximidade entre a escola e o tutor e que os alunos consideraram 

esta partilha fundamental no seu processo de integração nos serviços de saúde, 

condicionando todo o sistema de supervisão que se desenvolveu. Tanto a existência desta 

formação em parceria, como a presença de momentos formais/informais de integração no 

ensino clínico, fez com que os estudantes apreciassem a tutoria que lhes foi 

disponibilizada. 

Os alunos participantes do nosso estudo revelaram, ainda, que apreciavam a sua auto-

implicação no seu processo de aprendizagem em vários domínios, tal como, a definição de 

objectivos e metas a atingir, o planeamento de actividades a desenvolver, entre outros. 

Pode, assim, considerar-se a aprendizagem como resultado do processo que, levando à 

modificação do comportamento, pode abranger alterações no modo de pensar, sentir ou 

agir. No entanto, a aprendizagem só é realmente significativa quando, em vez de se 

receberem passivamente as informações, se encontram, por esforço próprio, respostas para 

problemas que interessa resolver. Nesta lógica, verificou-se que grande parte dos tutores 

possibilitou essa estratégia supervisiva aos seus alunos situando-se, deste modo, num 

paradigma integrador da educação em geral e da supervisão em particular, que coloca o 

estudante no centro de todo o sistema educativo. E, sempre que ocorreu esta oportunidade, 

aumentou o nível de satisfação dos supervisados com a tutoria dispensada. 

É da interligação do saber facultado pelo conhecimento teórico e do saber oriundo do 

conhecimento prático que o aluno constrói a sua competência profissional. Sob a 

orientação dos tutores, os estudantes vão caminhando na direcção de uma autonomização 

progressiva e de uma maior responsabilização e autonomia. Nesta perspectiva, a formação 
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em enfermagem não é um simples somatório ou acumulação de saberes, constrói-se através 

da reflexão crítica, numa construção permanente que interfere com a formação da 

identidade pessoal. Este processo, segundo Zeichner (1993), poder-se-á desenvolver de 

forma mais ou menos harmoniosa, num clima de parceria entre tutor e aluno, olhando a 

reflexão como uma prática social. A reflexão, enquanto fonte do conhecimento surge como 

um momento privilegiado de integração de competências, como oportunidade para 

representar mentalmente a qualidade do produto final e apreciar a própria capacidade de 

agir. 

Nesta óptica, a compreensão do processo de reflexão é fundamental tendo os tutores a 

necessidade de compreender a importância essencial da reflexão para o desenvolvimento 

de competências. Aprender a pensar é o grande desafio da aprendizagem que tenha em 

vista a melhoria dos cuidados de enfermagem, tornando-os mais individualizados, mais 

personalizados, ou seja, mais humanizados. Dewey, citado por Zeichner (1993), definiu a 

acção reflexiva como sendo uma consideração activa, persistente e cuidadosa daquilo em 

que se acredita ou que se pratica, à luz dos motivos que o justificam e das consequências a 

que conduz. Para este autor, a acção reflexiva é também um processo que implica mais do 

que uma busca de soluções lógicas e racionais para os problemas, ela envolve intuição, 

emoção e paixão. 

A maioria dos alunos foi sujeita a estratégias de ensino/aprendizagem que fomentaram a 

reflexão sobre as práticas, através de sessões específicas e individualizadas de supervisão 

das suas experiências clínicas, momentos específicos para reflexão sobre questões de 

ordem ética e deontológica e orientação para a realização de instrumentos de índole 

reflexiva (diários de aprendizagem, portfolios reflexivos, narrativas, etc.). Os tutores ao 

solicitar aos alunos o relato das observações efectuadas e a reflexão subsequente, numa 

perspectiva de aprofundamento entre dimensões teóricas e práticas, para análise da forma 

como interpretavam as intervenções de enfermagem executadas nos diferentes contextos, 

favoreceram o processo de aquisição de aprendizagens significativas, tal como preconiza 

Ausubel na sua teoria das aprendizagens significativas. Os estudantes de enfermagem, ao 

serem estimulados a realizar experiências deste tipo durante as práticas clínicas, 

concretizam uma “visão caleidoscópica do mundo do trabalho e dos seus problemas, 

permitindo-lhes uma reflexão dialogante sobre o observado e o vivido” (Alarcão, 1996, 
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p.13). Deste modo, a utilização deste tipo de estratégias influenciou, profundamente, o 

grau de satisfação dos alunos relativamente à supervisão proporcionada. 

Os objectivos do nosso estudo recaíram, fundamentalmente, na identificação dos factores 

intervenientes no processo de construção de aprendizagens significativas em contexto 

clínico. Neste âmbito, na presente investigação foram reconhecidos os seguintes: i) 

factores sociais e grupais, onde emergiram o clima de aprendizagem, a relação estabelecida 

entre os vários actores (o tutor, a equipa de enfermagem, a equipa multidisciplinar e os 

doentes) e a falta de recursos dos serviços, humanos e materiais, onde se incluiu a 

periodicidade do acompanhamento disponibilizado pelo tutor no decorrer do ensino 

clínico; e ii) as características do tutor – psico-pedagógicas, técnico-didácticas e humanas, 

fazendo emergir aspectos, tais como, o suporte supervisivo, o feedback por parte do tutor, a 

presença de um diálogo franco e honesto na relação supervisiva e a preparação para o 

momento da avaliação final. 

A nossa pesquisa revelou que a maioria dos alunos se encontrava bastante satisfeita face à 

supervisão que lhes foi facultada, considerando-a boa ou suficiente. Este fenómeno leva-

nos a inferir que, grande parte dos estudantes fora supervisionada por tutores que possuíam 

competências e características que consideraram facilitadoras do seu processo de 

construção de aprendizagens significativas, tais como, competências ao nível relacional, 

capacidade de comunicação, capacidade de planeamento e desenvolvimento do ensino 

clínico. 

O cerne do processo supervisivo é a relação que se estabelece entre supervisor e 

supervisado, como tal deve haver a preocupação em desenvolvê-la e aprofundá-la, partindo 

de um princípio de respeito mútuo. Quanto mais intensa for a ligação na díade supervisiva, 

maior será a probabilidade de o tutor desempenhar com eficiência todos os outros papéis 

que lhe estão destinados, pois em certa medida, todos eles estão ligados à inquietação que 

ele sente em relação ao aluno e quanto mais profunda for a relação entre eles, maior será a 

implicação do formador com o formando e com o seu processo de aprendizagem. 

Ao finalizarmos este estudo pensamos ter alcançado os objectivos que nos propusemos 

inicialmente. Verificámos que o modelo de supervisão da formação em contexto real de 

trabalho adoptado pela escola, à qual pertenciam os alunos em estudo, promoveu o 
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desenvolvimento de aprendizagens significativas, ou seja, possibilitou aos estudantes a 

aquisição de um conjunto substantivo de saberes e, não apenas, conhecimentos sem sentido 

adquiridos de forma arbitrária e literal. Este modelo designado por Modelo Integrativo 

pressupõe a criação de redes de trabalho na supervisão de alunos em ensino clínico em 

parceria, onde a escola ultrapassa as margens estreitas do seu isolamento para que, em 

conjunto com os enfermeiros da prática (tutores), possam minimizar a distância que 

obstina em permanecer entre a teoria e a prática. 

Ao elegermos como modo de investigação o estudo de caso estávamos conscientes que 

este comporta em si mesmo um conjunto de limitações à investigação, destacando-se a 

impossibilidade de tecer generalizações fora do contexto em que ela ocorreu. No entanto, 

dada a natureza do estudo e as limitações temporais a que estávamos sujeitos, pareceu-nos 

ser o modo mais adequado para enquadrar a nossa pesquisa. As conclusões dele colhidas, 

apesar de se reportarem ao cenário estudado, não sendo lícito transportá-las para outros 

contextos, vão ao encontro da identificação das estratégias supervisivas facilitadoras da 

construção de aprendizagens significativas na área da enfermagem em Saúde Mental. 

Este trabalho, tal como a generalidade dos estudos, é algo de inacabado. Quando uma etapa 

se fecha, outra está imediatamente entreaberta, provocando a emergência de novas 

questões. A pertinência da supervisão da formação em ensino clínico é cada vez mais 

discutida no âmbito da enfermagem, constituindo-se como um “instrumento” de 

reconhecimento e de crescimento da profissão. Nesta lógica, consideramos que seria 

pertinente a realização de um estudo multicasos que envolvesse alunos do CPLEESM de 

outras escolas de enfermagem do país que usufruíssem, igualmente, do Modelo Integrativo. 

Poderia ter ainda interesse realizar uma investigação que incidisse na análise das variáveis 

intrapessoais definidas por Ausubel, no sentido de, identificar de que forma a supervisão 

pode influenciar o desenvolvimento dessas variáveis, intrínsecas ao aluno, na construção 

de aprendizagens significativas em contexto de ensino clínico de enfermagem. 
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ANEXO I 

Instrumento de Recolha de Dados – CLASI-M Modificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Caro colega: 

 

Sou enfermeira nos Hospitais da Universidade de Coimbra, a exercer funções na Unidade de 

Cuidados Intensivos de Cardiologia. Neste local de trabalho, têm-me assistido inquietações que se 

prendem com a forma como os alunos constroem as suas aprendizagens na formação em contexto 

clínico e qual o papel dos seus orientadores nessa edificação. Assim, pretendo desenvolver, neste 

âmbito, um estudo de investigação cujo propósito central é encontrar um ponto de partida para 

futuras reflexões, com vista a identificar quais as estratégias supervisivas facilitam a construção de 

aprendizagens, com a orientação do Professor Doutor Wilson Correia de Abreu. 

Nesta pesquisa considerámos a supervisão, como um processo “em que uma pessoa experiente e 

bem informada presta ajuda aos alunos para alcançarem a plena maturidade no seu 

desenvolvimento humano, educacional e profissional, numa actuação de monitorização sistemática 

da prática, sobretudo através do acompanhamento contínuo e de procedimentos de reflexão e 

experimentação” (Franco, 2000, p.32). Na concepção deste autor, a supervisão é perspectivada 

como um processo cujo objectivo principal se relaciona com o desenvolvimento humano e 

profissional, englobando uma dimensão analítica, associada ao processo de orientação (em que a 

experiência e a reflexão são reconhecidos como estratégias capazes de promover a aprendizagem, o 

crescimento e o desenvolvimento) e uma dimensão relacional, propícia e estimulante à 

aprendizagem e desenvolvimento. 

Recomendo que leia atentamente as instruções antes de responder às questões. Responda de acordo 

com as percepções por si recolhidas durante o último estágio que realizou. Agradeço que dê a sua 

opinião sincera! A sua resposta é fundamental para que a investigação seja concluída com sucesso. 

Mais informo que a confidencialidade das respostas é assegurada pelo anonimato, pelo que não 

deve escrever a sua identificação em qualquer parte do questionário. 

Para saber resultados desta pesquisa, não hesite em contactar-me! 

Agradeço-lhe desde já a sua disponibilidade na colaboração neste estudo! 

Os meus melhores cumprimentos, 

 

Ana Lúcia Rosa 

91 7171313 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Categorização da informação obtida através das respostas dadas às questões 

da parte IV do CLASI-M Modificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PERGUNTA N. º 1 

Indique três momentos significativos que tenham sido apreciados como agradáveis durante 
o estágio. 

 

Q  CATEGORIAS3

 

A – Relação  B – Aprendizagem C – Integração D – Intervenções 
Assistenciais 

1  Relação com a equipa; 
relação com o tutor; 
relação com os 
utentes 

  Assistir a terapia familiar

2    Aquisição de 
conhecimentos; 
aprendizagem 

3  O à‐vontade que o 
tutor nos colocou; 

As oportunidades de 
intervenção que nos 
proporcionou 

A integração na 
equipa muito boa 

4     

5  O convívio 
estabelecido em 
estágio com os 
restantes elementos 
do curso 

As oportunidades 
face ao 
desenvolvimento das 
actividades 
propostas; 

A forma como o 
enfermeiro tutor nos 
recebeu, deixando‐
nos à‐vontade 

6  Relação com a equipa    Actividades desenvolvidas 
(sessões de relaxamento); 
visita domiciliária. 

7    Autonomia  ao  longo 
do  estágio;  trabalho 
do grupo de estágio. 

Recepção no serviço;

8  Integração  na  equipa; 
apoio  do  tutor  no 
estágio. 

  Recepção e 
integração no 
projecto existente no 
Centro de Saúde e 
alargamento do 
mesmo às 
necessidades do 
estágio; 

9      Proximidade do local 
de trabalho; forma 
como fui recebido e 
integrado na equipa. 

10  Contacto com a 
equipa 
multidisciplinar; 

  Integração com os 
utentes; 

Desenvolvimento  de 
actividades  com  os 
utentes. 

11    Reunião com doentes 
e enfermeiros do 

Recepção dos alunos 
no local de estágio; 

                                                            
3 A ausência do preenchimento de algumas linhas da tabela significa que os respectivos inquiridos optaram 
por não responder à questão 1 da parte VI do CLASI‐M modificado. 



 

 

serviço; avaliação 
final de estágio. 

12    Reuniões de grupo 
onde se fomenta a 
reflexão. 

Prestação de cuidados 
directos; sessão de 
relaxamento; 

13      Realização  de  grupos 
psicoterapêuticos; 
reestruturação  e 
intervenção  em  contexto 
de  consulta  de 
enfermagem;  os 
resultados positivos a nível 
dos utentes. 

14    Actividades 
propostas; 
desempenhar estágio 
no meu local de 
trabalho. 

Identificação de 
problemas de 
enfermagem; 

15    Reuniões com o 
tutor; 

Visita  a  outros  locais 
associados  ao  CRI; 
participar  em  projectos 
desenvolvidos pelo CRI. 

16  Relação tutor/aluno 
fundamentada na 
confiança mútua. 

 

17  Actividades realizadas 
pelo terapeuta 
ocupacional; relação 
com os utentes. 

  Preenchimento da folha 
de síndrome de privação; 

18  Colaboração prestada 
pelo enfermeiro tutor; 
colaboração prestada 
pelos enfermeiros do 
serviço; 

Forma de 
organização do 
trabalho de 
enfermagem. 

19    Reuniões  de 
avaliação  intermédia; 
reunião  de  avaliação 
final. 

Acolhimento no 
serviço; 

20  Apoio da equipa 
multidisciplinar; ser 
vista como um 
elemento da equipa e 
não como uma pessoa 
de fora; 

  Integração.

21  Aceitação  por  parte 
de  equipa 
multidisciplinar; 
disponibilidade  do 
tutor  e  da  equipa; 
bom  relacionamento 
entre o grupo. 

 

22  Receptividade  dos 
utentes; 

A  reunião  de 
avaliação de estágio. 

Desenvolvimento de 
actividades 



 

 

psicoterapêuticas; 

23  Apoio  da  equipa 
multidisciplinar; 

Orientação  pela 
equipa  de 
enfermagem. 

Integração na equipa 
multidisciplinar; 

24  Disponibilidade  do 
tutor e da equipa; 

  Recepção  dos 
formandos  por  parte 
do tutor. 

25  Disponibilidade  do 
tutor  sempre  que  o 
aluno solicitasse. 

  Recepção por parte 
do tutor aos alunos; 

26  O  apoio  por  parte  de 
equipa  de 
enfermagem; 

A  avaliação  de 
estágio. 

Apresentação  da 
equipa e do serviço; 

27      Visita a uma comunidade 
terapêutica; formação 
sobre “relação de ajuda” 
aos colegas do CAT; 
entrevista com o director 
do CAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PERGUNTA N. º 2 

Indique três momentos significativos que tenham sido apreciados como desagradáveis 
durante o estágio. 

 

Q  CATEGORIAS4

 

A – Relação  B – Aprendizagem C – Escassez de 
Recursos 

D – Intervenções 
Assistenciais 

1    Não poder 
participar 
activamente nas 
actividades 
desenvolvidas. 

 

2  A equipa 
multidisciplinar, mais 
especificamente 
psicólogos e forma 
como tratam os 
enfermeiros. 

   

3       

4       

5      Ter ficado sozinha no 
serviço por um período 
de tempo. 

 

6  Alguma resistência por 
alguns elementos da 
equipa multidisciplinar. 

  Espaço físico limitado; 
limitação de tempo para 
realizar actividades; 

 

7    Instabilidade  do 
serviço  (pela 
reintegração)  que 
nos  dificultou 
implementação  de 
algumas 
actividades. 

 

8      “Timings”
descoordenados; falhas 
em algumas actividades; 
distância dos locais onde 
decorriam as 
actividades. 

 

9      Pouco tempo para 
algumas actividades. 

 

10      Quando  havia  um  re‐
internamento  por 
recaída;  utentes 
desmotivados  para  o 

                                                            
4 A ausência do preenchimento de algumas linhas da tabela significa que os respectivos inquiridos optaram 
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tratamento  que 
prejudicavam o grupo. 

11  Má relação entre os 
vários profissionais do 
serviço; 

Sobrecarga horária; 
ficar pelo menos 
duas vezes sozinho 
(sem mais nenhum 
aluno) no campo de 
estágio. 

 

12  Falta de motivação da 
equipa de enfermagem 
para as sessões de 
formação. 

  Sedação excessiva dos 
doentes; 

13    Pressão; tempo 
escasso; curto 
período de estágio. 

 

14  Apoio inadequado e 
insuficiente por parte 
dos tutores; relação de 
grupo de estagiários;  

Falta de interesse 
da escola acerca da 
evolução do 
estágio. 

 

15  Relação  com  o  utente 
com  comportamentos 
aditivos. 

   

16       

17      Alta “compulsiva” do 
doente; observar as 
relações familiares; 
toda a envolvência do 
tráfico de droga. 

18  Relação existente entre 
a equipa 
multidisciplinar; 

Falta de momentos 
de formação formal 
durante o estágio; 
sobrecarga do 
horário de estágio. 

 

19  Falta/pouca 
disponibilidade por 
parte do orientador; 
pouco trabalho de 
equipa multidisciplinar. 

  Falta de recursos 
humanos; 

 

20       

21       

22    Momentos  de 
sobrecarga; 

A percepção do 
sofrimento psicológico 
das famílias; 
dificuldade dos utentes 
abandonarem o álcool 
(várias recaídas). 

23      O  horário  do  turno  da 
tarde  (11h  às  18h); 
incompatibilidade  do 
horário de estágio com o 
horário de trabalho. 

 

24       

25  A  equipa     



 

 

multidisciplinar  não 
parecia muito coesa. 

26  A  interacção 
multidisciplinar; a pouca 
disponibilidade  do 
tutor. 

   

27       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PERGUNTA N. º 3 

Indique uma aprendizagem cujo conteúdo já era do seu conhecimento mas que passou a 

valorizar mais durante o estágio. 

Q  CATEGORIAS5�

A – Interacção com o 
utente/família 

B – Intervenções de 
Enfermagem 

C – Focos de Atenção em 
Enfermagem 

1  Importância  da  relação  entre 
enfermeiro e utente. 

2    A consulta de enfermagem.

3  A intervenção centrada no utente 
e família. 

4   

5    O desenvolvimento das 
reuniões de grupo e a sua 
implicação no processo de 
tratamento. 

6    Entrevista motivacional .

7    Técnica de relaxamento.

8  Relação com familiares;   A importância das intervenções 
de enfermagem; 

9    Relação terapêutica.

10    O conhecimento sobre 
factores precipitantes de 
comportamentos aditivos. 

11    Entrevista motivacional.

12    O  impacto  da 
droga/comportamento 
aditivo  na  vida  de  uma 
pessoa. 

13    Dinâmica de grupo.

14    Identificação de focos de 
atenção de enfermagem. 

15  Relação  com  o  utente  com 
comportamentos aditivos. 

16    Promoção da saúde mental e 
prevenção de comportamentos 
aditivos. 

17    Na relação de ajuda com o 
utente, na descoberta de 
factores que possam contribuir 
para a abstinência do consumo. 

18    Passei a valorizar de forma 
muito mais significativa os 
fenómenos da 
transferência e da contra‐
transferência na relação 

                                                            
5 A ausência do preenchimento de algumas linhas da tabela significa que os respectivos inquiridos optaram 
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terapêutica. 

19    Relação  terapêutica  /  escuta 
activa. 

20    No  Centro  de  Saúde  tenho 
oportunidade  de  prestar 
cuidados  aos 
toxicodependentes, mas no CRI 
é diferente pois os cuidados são 
prestados  de  forma  mais 
abrangente. 

21    Implicação do consumo de 
substâncias aditivas na 
família. 

22    Actividades psicoterapêuticas.

23   

24    A relação terapêutica.

25    A relação terapêutica.

26    A  relação de  ajuda  e  a  relação 
terapêutica. 

27    A relação de ajuda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PERGUNTA N. º 4 

Relate uma situação significativa (positiva ou negativa), na qual o tutor tenha tido uma 

intervenção activa. 

 

Q  CATEGORIAS6�

A – Suporte Supervisivo  B – Aprendizagem

Fixação de metas e 
objectivos 

Factores de Facilitação 

1    Fixação de metas e 
objectivos 

2  Quando o psicólogo tratou de 
forma arrogante o aluno, o tutor 
apoiou‐o. 

3   

4   

5   

6  Na integração no serviço e na 
apresentação aos utentes, 
ajudando a criar uma relação de 
confiança. 

7   

8  Durante  uma  entrevista  a 
intervenção  do  tutor  quando  o 
utente se tornou mais agressivo. 

9    Interacção aluno/doente. 

10  Numa reunião com os utentes, 
moderada pelos alunos, o tutor 
esteve presente ajudando a 
complementar alguma 
informação fornecida aos 
utentes. 

11    Definição  clara  dos 
objectivos  a  atingir  no 
estágio. 

12    Todas  as  nossas  reflexões  sobre  a 
problemática da droga e o impacto 
desta  no  ser  humano  e  na  sua 
família. 

13    Apoio ao projecto de estágio. 

14   

15    No apoio ao desenvolvimento e 
implementação de uma das 
actividades do projecto: consulta 
de enfermagem. 

16    Inclusão dos alunos nas actividades 
da equipa multidisciplinar. 

                                                            
6 A ausência do preenchimento de algumas linhas da tabela significa que os respectivos inquiridos optaram 
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17    Discussão sobre a temática da 
terapia cognitiva na prevenção de 
recidivas. 

18    Definição dos objectivos 
específicos do estágio e 
discussão das 
actividades a 
desenvolver. 

19    Disponibilização  de  tempo  de 
estágio  para  concretizar 
actividades de estágio/escola. 

20   

21  Situação positiva: o tutor 
integrou o grupo em estágio na 
equipa e motivou‐a para 
colaborar connosco. 

22   

23   

24   

25   

26   

27    O  tutor  teve uma  intervenção que 
se  traduziu  num  grande momento 
de  aprendizagem,  ao  impedir  um 
funcionário  de  outra  instituição 
que, entretanto se havia deslocado 
ao CAT de Cedofeita, com o intuito 
de  transportar  2000  doses  de 
metadona  (comprimidos), uma vez 
que  este  funcionário  pretendia 
deslocar‐se  de  autocarro  no 
regresso. 

 

 


