UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE – UNIARP
CURSO DE ENFERMAGEM

CINARA ARALDI

AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO DA GRADUAÇÃO EM
ENFERMAGEM EM UMA UNIVERSIDADE DO MEIO OESTE CATARINENSE SOB
ÓTICA DOS DISCENTES

CAÇADOR
2017

CINARA ARALDI

AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO DA GRADUAÇÃO EM
ENFERMAGEM EM UMA UNIVERSIDADE DO MEIO OESTE CATARINENSE SOB
ÓTICA DOS DISCENTES

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
como exigência para a obtenção do titulo de
Bacharel em Enfermagem, do curso de
Enfermagem, ministrado pela Universidade Alto
Vale do Rio do Peixe – UNIARP, sob
orientação da professora Msc. Dayane Carla
Borille.

CAÇADOR
2017

AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO DA GRADUAÇÃO EM
ENFERMAGEM EM UMA UNIVERSIDADE DO MEIO OESTE CATARINENSE SOB
ÓTICA DOS DISCENTES

CINARA ARALDI

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi submetido ao processo de avaliação pela
Banda Examinadora para a obtenção do Titulo de:

Bacharel em Enfermagem

E aprovada na sua versão final em 28 de Junho de 2017, atendendo as normas da
legislação vigente da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe e Coordenação do
Curso de Enfermagem.

____________________________________________
Rosemari Santos de Oliveira
Coordenadora do Curso de Enfermagem

BANCA EXAMINADORA:

___________________________
Enfª Dayane Carla Borille
Mestre
(Presidente)

___________________________
Enfª Sarah C. C. Massoco
Especialista
(Membro)

___________________________
Rosane Miozzo
Mestre
(Membro)

AGRADECIMENTOS

O   



    

      



v   somente nestes anos como universitária. Agradeço por nunca ter me
d    
A





# $  
 

  !" 



       

     

   

valores fundamentais da vida, respeito e dignidade,

 . Obrigada por sempre estarem ao meu lado, apoiando no

   q



  

  



 



# %

&



 

'#  &(

(

#
Á meu eterno namorado Luiz Guilherme, pessoa com quem amo partilhar а

# Obrigada pelo carinho, а paciência е por sua capacidade de me trazer paz na
 ria de cada semestre, e por estar comigo nessa longa caminhada desde o


&   
À

  ( )    *o, que de alguma maneira sempre

  



 d



 



    (

 

' 
Q   


 especialmente a minha mãe e meu quase

      





 ntradas neste caminho, me

' a superá-las de todas as formas possíveis.
* agradecimentos aos colegas de turma, pelo companheirismo e união
      &
A&


   

 

  + 

    minha querida amiga Gabriela Vansuita Valente, onde





#+

 

 d  

     

 

          seus conhecimentos, sendo indispensável durante o
 . Com certeza a saudade sempre vai ficar e quero levar vocês para o resto da
#
,-./0 1 23 os professores por me proporcionarem о conhecimento
 + 


 

 formação profissional e não somente por terem me ensinado,
 feito aprender.

Á minha professora e orientadora Dayane Carla Borille, pelo apoio e incentivo
    

  

TCC, pelo empenho e dedicação à elaboração

  trabalho, pelo suporte no pouco tempo que lhe coube, pelas suas correções е

# . Eu posso dizer que а minha formação, inclusive pessoal, não teria sido а
m/3m 3/m 1 34 pessoa.
E

 

     "

5 m/4 muito obrigado.

 

   &(

Que todos os nossos esforços estejam
s67896

focados

i78:ssi;i<i=>=6?

no

@:=>s

desafio

>s

à

B9>C=6s

c:CDFisG>s HF7>C>s Ii69>7 =>DFi<: DF6
8>96ci> i78:sspI6<” (Charles Chaplin).

RESUMO

O ensino de Enfermagem vem passando por transformações. Enfermeiros-docentes
comprometidos com a formação profissional e com a intenção de atender às
exigências da atual legislação do ensino superior na área da saúde, tem repensado
a sua prática profissional nesta área de atuação. Neste sentido, cabe ao professor a
escolha e a execução da metodologia que se operacionaliza nas estratégias
selecionadas, adequadas aos objetivos, aos conteúdos e principalmente aos
estudantes. Trata-se de uma pesquisa quanti-qualitativa, exploratória, com o objetivo
de conhecer as estratégias utilizadas no processo de ensino-aprendizagem no curso
de graduação em Enfermagem em uma universidade do meio oeste catarinense sob
ótica dos discentes. A coleta dos dados foi realizada com 56 acadêmicos das 3ª, 5ª,
7ª e 9ª fases, matriculados no primeiro semestre de 2017, por meio de um
questionário semi-estruturado. Utilizou-se analise estatística descritiva para
questões fechadas e elaboração de categorias para perguntas abertas. A maioria
dos discentes é do gênero feminino com idade entre 18 e 25 anos. Para 83% dos
entrevistados, Enfermagem era o que realmente queriam ter como profissão. Muitos
estão satisfeitos com o curso, porém evidenciou-se que devem existir melhorias. Na
abordagem qualitativa sobre o que mais facilita o processo de aprendizagem, os
discentes enfatizaram a importância de o docente dominar o conteúdo, a relação
entre os envolvidos e as estratégias de ensino utilizadas. As aulas práticas também
foram muito citadas, como essenciais para o aprendizado prático para a profissão.
Os resultados apontam que as estratégias de ensino no processo de aprendizagem
são fundamentais e que sempre deve haver inovação, tanto na parte da
Universidade quanto dos discentes e docentes. Porém o sucesso de uma estratégia
nova irá depender da motivação, conhecimento e principalmente persistência por
meio da participação do aluno e interação do grupo.

Palavras-chave: Enfermagem; Ensino; Aprendizagem; Metodologias ativas.

ABSTRACT

Nursing education has undergone transformations. Nurses-teachers committed to
professional training and with the intention of meeting the requirements of current
legislation in higher education in the area of health, has rethought their professional
practice in this area. In this sense, it is up to the teacher to choose and execute the
methodology that is operationalized in the selected strategies, appropriate to the
objectives, the contents and especially to the students. This is a quantitativequalitative, exploratory research with the objective of knowing the strategies used in
the teaching-learning process in the Nursing undergraduate course at an university in
the Midwest of Santa Catarina under the students' perspective. Data collection was
carried out with 56 academics 3rd, 5th, 7th and 9th grade enrolled in the first half
2017, through a semi-structured questionnaire. Statistical analysis was used for
closed questions and the elaboration of categories for open questions. Most of the
students are female between the ages 18 and 25. For 83% of the respondents,
Nursing was what they really wanted to have as a profession. Many are satisfied with
the course, but it has been shown that there must be improvements. In the qualitative
approach on what facilitates the learning process, the students emphasized the
importance of the teacher to master the content, the relationship between the
participants and the teaching strategies used. The practical classes were also much
cited, as essential for practical learning for the profession. The results point out that
the teaching strategies in the learning process are fundamental and that there must
always be innovation, both in the university part and in the students and teachers.
However, the success of a new strategy will depend on the motivation, knowledge
and mainly persistence through student participation and interaction.
Keywords: Nursing; Teaching; Learning; Active methodologies.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Fatores que afetam a escolha de atividades de ensino-aprendizagem .... 16
Figura 2 - Características das metodologias ativas de ensino .................................. 23
Figura 3 - Planejamento do Arco da Problematização de Charles Maguerez ........... 28
Figura 4 - Passos para a consecução da Instrução por Colegas .............................. 31
Figura 5 - Login da App Socrative em smartphones e tablets ................................... 35
Gráfico 1 – Identificação dos sujeitos de acordo com o gênero ................................ 38
Gráfico 2 - Identificação dos sujeitos de acordo com a idade ................................... 38
Gráfico 3 – Identificação dos sujeitos de acordo com a fase do curso ...................... 40
Gráfico 4 – Identificação dos sujeitos de acordo com a cidade de residência .......... 41
Gráfico 5 – Identificação dos sujeitos de acordo com a formação em Técnico de
Enfermagem e área de atuação ................................................................................ 42
Gráfico 6 – Identificação dos sujeitos de acordo com o tempo de atuação como
Técnico de Enfermagem ........................................................................................... 42
Gráfico 7 – Identificação dos sujeitos de acordo com a ocupação diária .................. 44
Gráfico 8 – Jornada de trabalho dos sujeitos que atuam em diferentes áreas .......... 44
Gráfico 9 – Identificação dos sujeitos de acordo com o horário dedicado para
estudos extraclasse ................................................................................................... 47
Gráfico 10 – Identificação dos sujeitos de acordo com a escolha do curso como
primeira opção para a profissão ................................................................................ 49
Gráfico 11 – Percepção dos discentes em relação à satisfação com o curso ........... 51
Gráfico 12 – Identificação dos sujeitos de acordo com o pagamento da mensalidade
.................................................................................................................................. 56
Gráfico 13 – Percepção dos discentes em relação à preparação das aulas pelos
docentes .................................................................................................................... 58
Gráfico 14 – Percepção dos discentes de acordo com a maneira que o docente
prepara sua aula ....................................................................................................... 58
Gráfico 15 – Percepção dos discentes sobre o incentivo do docente para a reflexão e
o questionamento do conteúdo ................................................................................. 60
Gráfico 16 – Percepção dos discentes em relação às estratégias utilizadas pelos
docentes com maior frequência em suas aulas ........................................................ 62
Gráfico 17 – Percepção dos discentes quanto à contribuição das aulas práticas para
o seu aprendizado ..................................................................................................... 68
Gráfico 18 – Percepção dos discentes em relação a sua participação no processo de
ensino-aprendizagem ................................................................................................ 71

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABEn - Associação Brasileira de Enfermagem
AVA - Ambiente Virtual de Aprendizagem
FUMDES - Bolsa do Artigo 171
CEP - Comitê de Ética e Pesquisa
CMC - Computer Mediated Comunication
COFEN - Conselho Federal de Enfermagem
COREN Conselho Regional de Enfermagem
CQI - Continuous Quality Improvement
CREDIES - Crédito Universitário
DCN - Diretrizes Curriculares Nacionais
DNSP - Serviço de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública
FIES - Financiamento Estudantil
FIOCRUZ - Fundação Oswaldo Cruz
LDB - Lei de Diretrizes e Bases
NTIC - Novas Tecnologias de Informação e Comunicação
PBL - Aprendizagem Baseada em Problemas
PPC - Projeto Pedagógico de Curso
SAE - Serviço de Apoio ao Estudante
SENADEN - Seminário Nacional de Diretrizes para a Educação em Enfermagem
SUS - Sistema Único de Saúde
TCC - Trabalho de Conclusão de Curso
TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
UNIARP - Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 11
2 DESENVOLVIMENTO .......................................................................................... 14
2.1 REFERÊNCIAL TEÓRICO .................................................................................. 14
2.1.1 Ensinar e Aprender .......................................................................................... 14
2.1.2 Educação em Enfermagem .............................................................................. 18
2.1.3 Metodologias Ativas no Processo de Ensino-Aprendizagem na Enfermagem . 22
2.1.3.1 Estudos de caso ............................................................................................ 25
2.1.3.2 Dramatização ................................................................................................ 26
2.1.3.3 Seminário ...................................................................................................... 26
2.1.3.4 Simpósio........................................................................................................ 26
2.1.3.5 Problematização e aprendizagem baseada em problemas ........................... 27
2.1.3.6 Prática baseada em evidências ..................................................................... 29
2.1.3.7 Instrução por colegas .................................................................................... 29
2.1.3.8 Simulação...................................................................................................... 31
2.1.3.9 Pesquisas científicas ..................................................................................... 33
2.1.3.10 Aplicativo socrative ...................................................................................... 34
2.2 METODOLOGIA .................................................................................................. 35
2.3 ANÁLISE DOS DADOS ....................................................................................... 37
3 CONCLUSÃO ........................................................................................................ 73
REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 76
APÊNDICE A – QUESTIONÁRIOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCESSO DE
ENSINO-APRENDIZAGEM SOB ÓTICA DOS DISCENTES ................................... 85
APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO DE PESQUISA ............................ 87
APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO ............ 89

JJ

1 INTRODUÇÃO
Os desafios que os professores encontram em sua trajetória determinam
como é o seu modo de agir e pensar, principalmente quando esta barreira é a
inadequada interpretação do plano pedagógico, o que faz com que o processo de
ensinar e aprender sejam modificados (SEBOLD et al., 2010).
Atualmente, o processo de ensino-aprendizagem tem sido pauta de muitos
debates atuais e produção científica. A educação deve ser capaz de desencadear
uma visão global, e possibilitar a construção de redes de mudanças sociais. Assim,
é necessário refletir, discutir, praticar métodos inovadores que permitam uma...
[...] prática pedagógica ética, crítica, reflexiva e transformadora,
ultrapassando os limites do treinamento puramente técnico, para
efetivamente alcançar a formação do homem como um ser histórico, inscrito
na dialética da ação-reflexão-ação (MITRE et al., 2008, p. 2134).

Com o avanço das tecnologias da educação, visualiza-se a necessidade de
criar novas estratégias de ensino-aprendizagem. A sala de aula, por exemplo, será
cada vez mais deixada de lado, dando lugar a inovadoras formas de ensino, onde o
próprio aluno será o protagonista da sua formação (SEBOLD et al., 2010).
Assim, o ensino de Enfermagem vem sendo alvo de reflexões e passando por
diversas mudanças, com a preocupação dos enfermeiros, principalmente docentes,
em atender as exigências da atual legislação do ensino superior e de como será a
formação desse futuro profissional (RODRIGUES; ZAGONEL; MANTOVANI, 2007).
Há necessidade de serem realizadas algumas mudanças no ensino de
Enfermagem, tais como: o professor agir de forma diferente, dialogar com sabedoria,
realizar conexão entre a educação e a prática com olhar investigativo e sair do foco
somente da sala de aula para vivenciar a realidade e atualidade. É necessário sair
do convencional e experimentar novos modelos de ensino-aprendizagem para a
profissão de Enfermagem (RODRIGUES; ZAGONEL; MANTOVANI, 2007).

As transformações no ensino de Enfermagem serão palpáveis quando os
enfermeiros mudarem sua visão sobre o processo ensino-aprendizagem e
propiciarem um ensino que auxilie o aluno a desenvolver competências
cognitivas, como análise, avaliação, investigação, argumentação, entre
outras (RODRIGUES; ZAGONEL; MANTOVANI, 2007, p.317).
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Comprometidos com essa percepção, faz-se necessário questionar o
processo de ensino-aprendizagem em nossa realidade.
A matriz curricular do curso de Enfermagem desta instituição é composta por
disciplinas denominadas teóricas as quais são comuns à maioria dos cursos de
saúde, como por exemplo, anatomia, fisiologia, histologia entre outras; e disciplinas
teórico-práticas relacionadas especificamente à formação do (a) enfermeiro (a),
como semiologia e semiotécnica de enfermagem e assistência em semiologia e
semiotécnica; enfermagem na saúde do adulto e idoso e assistência de enfermagem
na saúde do adulto e idoso, entre outras.
Neste sentido, cabe ao docente a escolha e a execução da metodologia que
se operacionaliza nas estratégias selecionadas, adequada aos objetivos, aos
conteúdos e principalmente aos estudantes.
Assim questiona-se: quais as estratégias de ensino-aprendizagem que
favorecem o processo de educação sob olhar discente?
Diante dessa pergunta, percebe-se que desde criança crescemos com os
ensinamentos de vários professores, onde aprendemos a valorizar o seu papel
desempenhado na sociedade, entendendo as dificuldades encontradas por eles e
por seus alunos.
Durante a graduação, é possível presenciar a dificuldade dos acadêmicos em
compreender o processo de aprender, principalmente com as aulas noturnas, sendo
o terceiro turno de atividades e, muitas vezes o método de ensino do professor, não
favorece o ensino-aprendizagem.
Diante disso, somos instigados pela curiosidade em pesquisar quais as
metodologias de ensino utilizadas pelos docentes na graduação de enfermagem
desta instituição de estudo sob o olhar dos discentes, considerando que cada um
tem um tempo e forma de aprendizado diferente do outro.
Os acadêmicos deste curso são, prioritariamente, pessoas que estudam e
trabalham e, portanto, acredita-se que horas de leitura e atividades extraclasses são
reduzidas. Desta forma, as aulas presenciais são momentos únicos, em que ocorre
exploração do novo conteúdo, reflexão, troca de saberes e experiências, de
construção do novo conhecimento. Isso tudo pode ser potencializado por
metodologias ativas de aprendizagem, por estratégias deliberadamente escolhidas
pelo docente.
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Este estudo tem como objetivo geral identificar as estratégias utilizadas pelos
docentes do curso de graduação em enfermagem que melhor contribuem no ensinoaprendizagem sob ótica dos discentes. E como objetivos específicos aplicar um
questionário; caracterizar de forma socioeconômica os discentes; identificar as
metodologias mais utilizadas e que melhor envolvem os discentes no processo
ensino-aprendizagem.
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2 DESENVOLVIMENTO
2.1 REFERÊNCIAL TEÓRICO
2.1.1 Ensinar e Aprender
O verbo ensinar, do latim insignare significa marcar com um sinal, que
deveria ser de vida, busca e despertar para o conhecimento. Na realidade
da sala de aula, pode ocorrer a compreensão, ou não, do conteúdo
pretendido, a adesão, ou não, a formas de pensamento mais evoluídas, a
mobilização, ou não, para outras ações de estudo e de aprendizagem
(ANASTASIOU; ALVES, 2003, p.13).
O apreender, do latim apprehendere, significa segurar, prender, pegar,
assimilar mentalmente, entender, compreender, agarrar. Não se trata de um
verbo passivo; para apreender é preciso agir, exercitar-se, informar-se,
tomar para si, apropriar-se, entre outros fatores. O verbo aprender, derivado
de apreender por síncope, significa tomar conhecimento, reter na memória
mediante estudo, receber a informação (ANASTASIOU; ALVES, 2003,
p.14).

Para Bordenave e Pereira (2002, p.56) ensino é um...
[...] processo deliberado de facilitar que outra pessoa ou pessoas aprendam
e cresçam intelectual e moralmente, fornecendo-lhes situações planejadas
de tal modo que os aprendizes vivam as experiências necessárias para que
se produzam neles as modificações desejadas, de uma maneira mais ou
menos estável.

Para Freire (2002), quando um professor entra em uma sala de aula, ele deve
estar disposto a receber indagações, curiosidades e perguntas dos alunos, sabendo
que o processo de ensinar não é somente transferir seus conhecimentos, mas sim
criar novas possibilidades para a sua construção.
Inúmeras estratégias de ensino-aprendizagem são descritas na literatura e
cabe ao professor, mediador deste processo, o planejamento e a condução do
processo contínuo de ações que possibilitem aos alunos, inclusive aos que têm
maiores dificuldades, ir construindo, apreendendo o quadro teórico-prático
pretendido,

em

momentos

seqüenciais

e

de

complexidade

crescente

(ANASTASIOU; ALVES, 2003).
A justificativa da adoção do termo “estratégia”, é de que o professor deve ser
um verdadeiro estrategista, onde lhe cabe a função de selecionar, organizar e propor
facilidades para que os estudantes se aproximem do conhecimento (ANASTASIOU;
ALVES, 2003).
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O professor deve deixar de ser mero informante de conteúdos para
provocador da busca do conhecimento, focando na qualidade das aprendizagens
desenvolvidas, independente de quanto conteúdo for trabalhado (BERBEL, 1999).
O professor não está de forma dispensado de seu papel, mas deve
posicionar-se para atuar como apoiador, parceiro na busca e na construção
do conhecimento. Isso requer humildade, paciência e determinação, pois o
sistema tradicional de apresentar as informações todas aos alunos é muito
mais cômodo (BERBEL, 1999, p.194).

É nitidamente notável a diferença entre um professor que teve uma formação
pedagógica adequada, onde o processo de ensinar e a escolha das atividades
pedagógicas são um processo muito simples, Porém, para aqueles que não tiveram
nenhum treinamento pedagógico, a escolha do processo chega a ser algo muito
complexo, apontado até como um problema (BORDENAVE; PEREIRA, 2002).
Da parte do professor, a forma de oferecer ao aluno oportunidade para viver
as experiências desejadas é estruturar atividades, isto é, estabelecer ou
promover situações de ensino-aprendizagem, em que haja uma alta
probabilidade de que ditas experiências realmente aconteçam
(BORDENAVE; PEREIRA, 2002, p.83).

Isto é mais conhecido como um conjunto organizado de métodos ou técnicas
de ensino, onde o professor decide como vai realizá-las e como vai fazer para que
seus alunos absorvam esse processo (BORDENAVE; PEREIRA, 2002).
Na montagem e execução da estratégia de ensino, o professor é quem decide
qual a melhor maneira de alcançar seus objetivos educacionais. Os meios
multissensoriais contribuem muito para facilitar o processo de aprendizagem, e eles
devem ser utilizados de acordo com o fim próprio de cada etapa e que melhor
sirvam para cada operação (BORDENAVE; PEREIRA, 2002).
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RSTUVW 1 - Fatores que afetam a escolha de atividades de ensino-aprendizagem

Fonte: (BORDENAVE, PEREIRA, 2002)

Uma mudança que deve ser realizada o mais breve possível nos processos
educacionais, é aproximar cada vez mais a formação acadêmica com a realidade.
Percebe-se que há uma grande distância entre a teoria e a prática em vários
contextos educacionais, tornando isso frequentemente como um dos principais
problemas. E para ocorrer essa aproximação, é necessário que tanto alunos, como
professores, intervenham sobre a realidade, e não somente as expliquem e as
compreendam (BERBEL, 1999).
As melhores escolas do mundo hoje – sejam instituições privadas ou
escolas publicas de países como a Finlândia – adotam o conceito de
“educação por projetos”. Em vez de socar conhecimento na cabeça de
alunos desinteressados, instigam-nos para que executem projetos
ambiciosos. No caminho, vão apresentando conteúdos do currículo.
Pesquisas neurocientíficas comprovam que esse método propicia um
aprendizado mais profundo e forma pessoas mais capazes de trabalhar em
equipe e de lidar com as questões complexas do século 21. Também gente
mais prática, que vai lá e faz, em vez de esperar que alguém faça [...]
(BURGIERMAN, 2016, p.08).
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Bordenave e Pereira (2002) definem aula teórica sendo aquela em que os
alunos refletem e entendem um determinado problema baseado em pesquisas e
conhecimento científico. Ao contrário do que muitos acreditam, ela não deve mais
ser apenas um repasse de informações, e sim, ser planejada e elaborada para
conseguir o máximo da participação ativa dos alunos no processo de aprendizagem.
Aula prática não é somente “fazer coisas” ou aplicar o que foi aprendido na
aula teórica. Ela é importante, pois oferece para o aluno um contato com a realidade,
incentivando assim, seu pensamento crítico, podendo ser utilizada como observação
da realidade ou aplicação na realidade, isto quer dizer, pode ser utilizada antes ou
depois da aula teórica (BORDENAVE; PEREIRA, 2002).
Uma alternativa de ensino apontada por Berbel (1999) é o uso da Metodologia
da Problematização, onde o professor sai do ensino tradicional e parte para um
ensino onde as principais características são a busca pelos problemas da realidade
e a busca de soluções para os problemas encontrados, desenvolvendo assim o
raciocínio lógico e critico do aluno.
A Metodologia da Problematização ainda é pouca utilizada, principalmente
pela resistência de muitos professores em romper com a metodologia tradicional,
porém se ela for disseminada em todos os lugares junto com o aprofundamento de
seu estudo, a qualidade de ensino no país inteiro pode melhorar muito (BERBEL,
1999).
Lidar com as diferentes estratégias de ensino não é fácil para os docentes
universitários, onde há um hábito de apresentar a aula na forma de exposição do
conteúdo ou palestras. Isso reforça a ação de transmissão de conteúdos prontos,
acabados e determinados (ANASTASIOU; ALVES, 2003).
A mudança de métodos de ensino para muitos professores é algo fora do
comum, devido a sua pouca preparação pedagógica. Para acontecer essa mudança,
não é somente o professor que deve mudar, mas também deve existir o apoio das
autoridades, dos colegas e principalmente dos alunos (BORDENAVE; PEREIRA,
2002).
Segundo Bordenave e Pereira (2002) a maneira mais eficaz de conseguir a
continuidade de um processo de inovações pedagógicas, é construir com líderes
educadores modernos e com ideias amplas, uma estrutura de apoio pedagógico. E
para isso é fundamental que seja realizado as seguintes funções:
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a.
Orientação aos professores no planejamento das disciplinas;
b.
Orientação pedagógica na escolha e aplicação dos métodos de
ensino aprendizagem;
c.
Orientação no emprego de técnicas de avaliação;
d.
Orientação aos alunos sobre métodos de estudo e aprendizagem;
e.
Assessoria á instituição na estruturação dos currículos;
f.
Organização de oportunidades de capacitação pedagógica;
g.
Preparação de materiais auxiliares e fornecimentos de equipamentos;
h.
Avaliação da eficiência geral do sistema de ensino da instituição
(BORDENAVE; PEREIRA, 2002, p.306).

Mesmo que a instituição de ensino não seja a impulsionadora desses novos
processos de ensino-aprendizagem, o docente pode ter autonomia individual disto, e
possibilitar a implementação dessas estratégias diferenciadas. Em alguns lugares já
é visível essa mudança, onde começa com pequenos grupos e só depois é ampliado
numérica e qualitativamente (ANASTASIOU; ALVES, 2003)

2.1.2 Educação em Enfermagem

Diante da história da enfermagem no início do século XX, na época da
colonização, a enfermagem era exercida com conhecimentos totalmente empíricos,
praticados por religiosos, voluntários leigos e escravos selecionados. Através do
cuidado nas mãos dos religiosos, fundaram-se as primeiras Santas Casas de
Misericórdia, com a missão de abrigar pobres, órfãos e enfermos (SCHERER;
SCHERER; CARVALHO, 2006).
Surgia assim uma enfermagem intuitiva, com objetivos mais curativos do que
preventivos. Isso se explica porque não era dada nenhuma atenção a função do
enfermeiro, não havendo assim, exigência quanto à escolaridade para realizar essa
função (SCHERER; SCHERER; CARVALHO, 2006).
Considera-se, que o ensino oficial sistematizado da Enfermagem Moderna
no Brasil foi introduzido em 1923 pelo Decreto nº 16300/23, no Rio de
Janeiro, mediante a organização do Serviço de Enfermeiras do
Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP), então dirigida por Carlos
Chagas e posteriormente denominada Escola Anna Nery (ITO et al., 2006,
p.571).
De acordo com o MEC/Inep/Deas, em 1964 existiam 39 cursos e, em 1991,
o número subiu para 106 cursos, ou seja, uma expansão de 171%. Em
2004, esse total saltou para 415, o que significa um incremento de 291,5%.
Essa expansão foi mais acentuada a partir da LDB (Lei de Diretrizes e
Bases), de 1996, pois, de 1991 até 1996, foram criados apenas cinco
cursos, ou seja, um incremento de apenas 4,71% enquanto que, de 1991 a
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2010, essa expansão foi de 645,28%
TEIXEIRA, 2011, p.91).

(ERDMANN; FERNANDES;

As mudanças no ensino da enfermagem foram ocorrendo em nossa
sociedade de acordo com as exigências encontradas em cada época, principalmente
pela mudança nas políticas de saúde no país. Entre os anos de 1923 a 1972 a
formação do enfermeiro era totalmente voltada para a assistência hospitalar, com o
segmento individuo/doença/cura (ITO et al., 2006).
A partir da década de 80, com o surgimento do novo sistema de saúde com
os princípios de equidade, integralidade e universalidade, as universidades foram
exigidas a formar profissionais da área da saúde, generalistas. Foi então que em
1994 pela portaria 1721/94, foi instituído, pela Associação Brasileira de Enfermagem
(ABEn) e instituições de saúde, um novo currículo na formação do enfermeiro em
quatro áreas: assistência, gerência, ensino e pesquisa. As diretrizes curriculares
ainda definem que o profissional deve requerer as seguintes competências e
habilidades: atenção à saúde, tomada de decisões, comunicação, liderança,
administração e gerenciamento e educação permanente (ITO et al., 2006).
Em 1996, no 10º Seminário Nacional de Diretrizes para a Educação em
Enfermagem (SENADEn), a Associação Brasileira de Enfermagem traçou diretrizes
e discutiu recomendações sobre a formação do profissional de enfermagem. Foram
elencadas a importância no desenvolvimento da competência política e técnica, e da
bioética como principal ferramenta dos direitos universais e do Sistema Único de
Saúde (SUS). Aconteceu também a avaliação e qualidade do ensino na enfermagem
quanto ao curso, professor e avaliação institucional (WALDOW, 2009).
Em relação ao cuidado, o SENADEn apontou a importância na construção da
identidade profissional de enfermagem, a valorização do sujeito para um cuidado
integral, valorizando aspectos como o saber ouvir e o respeito. Sobre a prática, o
principal foco foi à realidade acadêmica, onde é nela que os alunos adquirem
conhecimentos que influenciarão na forma como irão atuar na vida profissional. São
nas escolas, nas relações professor-aluno, na vida acadêmica, nas experiências
vividas em campos de estágios, nas atitudes dos docentes e dos profissionais que
se educam os futuros profissionais de enfermagem (WALDOW, 2009).
O ensino de enfermagem é gerido, pelo Projeto Pedagógico de Curso (PPC),
o qual sinaliza a construção da integralidade do cuidado em saúde baseado nas
diretrizes curativas e preventivas, individuais e coletivas. Diante disso, é
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responsabilidade de cada escola em formar profissionais comprometidos com a
ética, promoção da saúde e prevenção de doenças, sendo aptos a trabalhar de
forma generalista e humanista, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN)
preconizam (RODRIGUES; ZAGONEL; MATOVANI, 2007).
No Inciso I do Art. 3º da Resolução CNE/CES 3/2001, que institui Diretrizes
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem,
percebemos características orientadoras da formação para um profissional
generalista, humanista, crítico e reflexivo; qualificado para o exercício da
profissão com base no rigor científico e intelectual e pautado em princípios
éticos; que seja capaz de conhecer e intervir sobre os problemas/situações
de saúde-doença mais prevalentes no perfil epidemiológico nacional, com
ênfase na sua região de atuação, identificando as dimensões bio-psicosociais dos seus determinantes; que esteja capacitado a atuar, com senso
de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como promotor
da saúde integral do ser humano (BERBEL, 2011, p.29).

Ao longo de sua existência, a educação em enfermagem no Brasil vem
passando por diversas transformações, a fim de cumprir as exigências quanto às
necessidades de saúde da população, através de seus conhecimentos e habilidades
inovadoras. Essas exigências se apresentam desde manter um padrão diante das
inovações e tecnologias da área, até desenvolver nos acadêmicos um olhar critico,
criativo e reflexivo, com habilidades em aprender, trabalhar em equipe e comunicarse adequadamente (ERDMANN; FERNANDES; TEIXEIRA, 2011).
A preparação das aulas, o compartilhamento das estratégias e objetivos com
os alunos, o acompanhamento das atividades em campo de práticas e realizar
avaliação formativa do que foi feito, faz parte da inovação no ato de ensinar na
enfermagem. Quando o aluno percebe compromisso e interesse dos professores,
ele acaba se envolvendo no processo de aprender e vê sentido no que está fazendo
(PEREIRA; TAVARES, 2010).
Quando o aluno não é devidamente preparado para as situações complexas
do dia a dia, ele acaba fugindo daquilo que ainda não compreende, e sofre. Cabe ao
professor dar a superação com preparo cuidadoso de situações de ensinoaprendizagem (PEREIRA; TAVARES, 2010).
Apesar do crescimento enorme do curso de graduação em enfermagem,
pouco se tem feito em relação a um adequado planejamento de seu crescimento e à
melhoria acadêmica em ensino/pesquisa/extensão. A expansão gradativa do curso
está exigindo novos perfis para os profissionais, principalmente no conhecimento
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ético, social, político e cultural, e não somente no conhecimento técnico - cientifico
(ERDMANN; FERNANDES; TEIXEIRA, 2011).
O mercado de trabalho está exigindo cada vez mais competitividade, o que
implica na formação de um novo perfil para o enfermeiro: um indivíduo com
habilidade de intervir sobre os problemas de sua região de atuação agindo com
criatividade no enfrentamento da situação, atuando com responsabilidade social e
compromisso com a população (FERNANDES; SILVA; CALHAU, 2011).
A necessidade concentra-se também em desenvolver competências para o
trabalho em equipe. Na sua atuação profissional, ele está ligado constantemente
com equipes multiprofissionais e interdisciplinares, fazendo assim com que seu
trabalho com os pacientes seja realizado de forma integral e constante. Além do
mais, essa prática permite que o estudante de enfermagem crie a habilidade de
escutar o próximo e compartilhar experiências sobre os assuntos vivenciados
(BITENCOURT et al., 2015).
Segundo Pinhel e Kurcgant (2007), de maneira diferente aos cursos de
formação de outros profissionais, o corpo docente do curso de enfermagem é
constituído por profissionais de enfermagem que posteriormente, por algum motivo,
se tornaram professores na área, e por muitas vezes não passaram por nenhum
processo de preparação e habilitação para trabalhar nessa área pedagógica.
Dessa forma, tendo como pano de fundo as novas conformações sócioeconômicas e culturais presentes na atualidade, os saberes docentes e as
competências se articulam neste processo de desenvolvimento pessoal e
profissional, sendo relevante que esses docentes apreendam o conceito de
competências em sua maior amplitude, com vistas à melhoria da formação
das gerações seguintes de profissionais (PINHEL; KURCGANT, 2007,
p.712).

Profissionais bacharéis que se tornam professores por algum motivo, estão
em desvantagens dos professores que receberam qualificação pedagógica ao longo
do curso. Em algumas ocasiões, esses professores, por terem amplo conhecimento
técnico da disciplina, preparam suas aulas em forma de exposição oral, e se caso o
aluno não aprende, a culpa é somente dele, e não do docente (MASETTO apud
DIESEL; MARCHESAN; MARTINS, 2016).
Ao longo da história, a formação dos profissionais da saúde é baseada no uso
das metodologias tradicionais de ensino, nas quais o professor é o transmissor de
todo o seu conhecimento, e o aluno apenas o receptor dessas informações. Esses
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modelos de educação não permitem que os estudantes questionem a sua
criatividade e não exponham as suas opiniões, fazendo com que o processo de
ensino-aprendizagem se torne cada vez mais massacrante. Diante disso, o desafio
da educação atual é criar métodos que saiam do convencional, inovando e
transformando os profissionais, com capacidade e comprometimento em auxiliar nas
mudanças das condições precárias da saúde da população (BITENCOURT et al.,
2015).
No ensino superior em Enfermagem os professores têm a preocupação em
formar profissionais capacitados em relação à ética profissional e o bem estar da
população onde é desenvolvido seu trabalho. Porém, vários estudos na área do
ensino superior em enfermagem, tem se preocupado em reformular esses projetos
pedagógicos, dando enfoque na área de ensino-aprendizagem no processo da
formação do enfermeiro (MOURA; MESQUITA, 2010).
Métodos

de

ensino

muito

ultrapassados

acabam

prejudicando

a

aprendizagem dos jovens. Devido a isso, é necessário modernizar a educação
conforme as transformações do mundo moderno, focando principalmente, em que o
aluno precisa participar de sua formação, onde ele é capaz de decidir o que deseja
para si ou não (BITENCOURT et al., 2015).
Para ocorrer à mudança, é necessário que o professor esteja disposto a
mudar. Ele deve estar pronto a experimentar novas oportunidades, de agir de forma
diferente, de dialogar, de realizar a conexão entre a teoria e a prática e o mundo de
trabalho,

possibilitando

assim

ao

aluno,

a

vivência

de

experiências

de

aprendizagem, deixando de lado a sala de aula como único recurso de ensino. As
transformações também viram quando os enfermeiros docentes mudarem a visão
sobre o processo de ensino-aprendizagem, fazendo com que seus alunos
desenvolvam

competências

de

avaliação,

investigação

e

argumentação

(RODRIGUES; ZAGONEL; MATOVANI, 2007).

2.1.3 Metodologias Ativas no Processo de Ensino-Aprendizagem na Enfermagem

Os conhecimentos e as competências vão se transformando rapidamente,
considerando que a graduação dura somente alguns anos, enquanto a atividade
profissional pode durar décadas. Diante disso faz-se necessário a utilização de
metodologias diferenciadas na graduação, onde o aluno deve estar apto a aprender
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a aprender, levando isso durante sua vida profissional. Os métodos ativos de
aprendizagem necessitam da mudança de papel do estudante, onde ele deve passar
a assumir a responsabilidade pela sua própria aprendizagem (MITRE et al., 2008).

A *    A# confronta o ensino tradicional, que é caracterizado por
estreitamento de informações e avaliações que exigem memorização, levando aos
acadêmicos um caminho afunilado do aprendizado (MELO; SANT’ANA, 2013).
Segundo Prado et al., (2012), na metodologia ativa o aluno é o protagonista
principal, responsável pela sua trajetória educacional e o professor apenas um
coadjuvante, facilitador do conhecimento.
Bastos apud Berbel (2011) conceitua a metodologia ativa como um processo
de conhecimento, análise, estudo, pesquisa e indagações individuais ou coletivas,
com o objetivo de encontrar a solução para um problema. Partindo disso, o professor
atua como orientador para que o aluno reflita e decida por ele mesmo.
A seguir, a Figura 2 apresenta elementos que estão ligados às práticas
pedagógicas relacionada às metodologias ativas de ensino. Elas estão interligadas e
são indispensáveis numa sala de aula que utiliza o método ativo (DIESEL;
MARCHESAN; MARTINS, 2016)

RSTUVW 2 - Características das metodologias ativas de ensino

Fonte: (DIESEL, MARCHESAN, MARTINS, 2016)
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A partir disso podemos afirmar que colocar o aluno como principal
responsável pela sua aprendizagem, é a característica norteadora das metodologias
ativas, e exige que o aluno realize leitura, pesquisa, observação, imaginação,
interpretação, crítica, organização de dados, elaboração e confirmação de hipóteses,
planejamento de projetos e pesquisas, análise e tomada de decisões (SOUZA;
IGLESIAS; PAZIN-FILHO apud DIESEL; MARCHESAN; MARTINS, 2016).

q *    esel; Marchesan; Martins (2016 p.157) considera que
o professor que se utiliza do método ativo tem o papel de curador e de orientador,
onde:
Curador, que escolhe o que é relevante entre tanta informação disponível e
ajuda a que os alunos encontrem sentido no mosaico de materiais e
atividades disponíveis. Curador, no sentido também de cuidador: ele cuida
de cada um, dá apoio, acolhe, estimula, valoriza, orienta e inspira. Orienta a
classe, os grupos e a cada aluno. Ele tem que ser competente
intelectualmente, afetivamente e gerencialmente (gestor de aprendizagens
múltiplas e complexas). Isso exige profissionais melhor preparados,
remunerados, valorizados. Infelizmente não é o que acontece na maioria
das instituições educacionais.

As metodologias ativas contribuem para a educação profissional quando os
alunos são trazidos para o centro do assunto, permitindo que sejam protagonistas e
ativos na construção da sua aprendizagem. Nesse processo de construção coletiva
de conhecimentos o professor tem o papel importante de ser o mediador, facilitador
(RIBEIRO et al., 2016).
O uso dessa metodologia no Brasil na educação formal é algo muito recente,
a partir dos anos 2000, com a implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais
para os cursos de Graduação em Saúde, com o objetivo de formar profissionais
habilitados para o SUS (PRADO et al., 2012).
Desde o inicio da década de 1970, a pesquisa tem sido alvo dos estudiosos
na prática do enfermeiro, porém existem várias barreiras que impedem que o
processo seja efetivo, como: falta de tempo, falta de preparo e falta de conhecimento
sobre como a pesquisa é importante no seu cotidiano (GALVÃO; SAWADA, 2003).
O meio internacional vem exigindo que as escolas de Enfermagem sejam
comprometidas com uma educação de qualidade. A busca por essa qualificação
exige que o aluno aprenda além da “obrigação” de cursas as disciplinas, e perceba,
através delas, o quão importante será para a sua área de conhecimento e
competência profissional (WATERKEMPER; PRADO, 2011).
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Os principais fatores que influenciam as alterações na educação em
Enfermagem no âmbito internacional são: a segurança do paciente, a
qualidade da educação em saúde, os avanços tecnológicos e as mudanças
do sistema de saúde (WATERKEMPER; PRADO, 2011, p.235).

Algumas literaturas comprovam que a partir das metodologias ativas o
aprendizado se estende até a vida profissional dos acadêmicos. Diante disso, eles
desenvolvem uma atenção integral e humanizada aos pacientes, com uma visão
clinica e social (MELO; SANT’ANA, 2013).
Para que as metodologias ativas causem efeitos significativos, é necessário
que os participantes desse processo acreditem no potencial pedagógico e estejam
dispostos a trabalhar conforme a proposta é apresentada, já que muitas vezes
condições do professor, aluno e instituição podem dificultar esse trabalho. Portanto,
cabe ao professor se organizar para obter maiores benefícios utilizando essas
metodologias na formação de seus alunos (BERBEL, 2011).
Há várias metodologias ativas de aprendizagem no mundo contemporâneo, e
ela pode variar conforme o seu propósito, dependendo do tipo de conteúdo
apresentado e de como é o perfil da turma e ser ministrada (RIBEIRO et al., 2016).
2.1.3.1 Estudos de caso
São muitas as possibilidades de usar a metodologias ativas. Umas delas é o
estudo de caso, onde o aluno precisa analisar os problemas e tomar decisões. Os
alunos refletem sobre os conceitos já estudados, analisando e concluindo o caso.
Ele possibilita um contato com situações que talvez possam ser encontradas na
profissão que irão trabalhar e habituá-los a analisar diferentes estratégias antes de
tomar uma decisão (BERBEL, 2011).
Dentro do estudo de caso há uma variação chamada de processo do
incidente, onde Gil apud Berbel (2011, p.32) caracteriza como onde:
O professor apresenta à classe uma ocorrência ou incidente de forma
resumida, sem oferecer maiores detalhes. A seguir, coloca-se à disposição
dos alunos para fornecer-lhes os esclarecimentos que desejarem. Finda a
sessão de perguntas, a classe é subdividida em pequenos grupos e os
alunos passam a estudar a situação, em busca de explicações ou soluções.

Logo depois, as conclusões são colocadas no quadro de giz ou pincel e
debatidas com toda a classe. Segundo Gil apud Berbel (2011) essa técnica serve
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para mostrar aos alunos sobre a importância de vários dados de informações
quando se quer analisar fatos não presenciais.

2.1.3.2 Dramatização
A dramatização é utilizada a partir de um problema, tema ou foco, através de
uma representação teatral. Pode ser realizado de duas maneiras: o professor
escolhe o assunto e os papéis e distribui entre os estudantes, orientando-os sobre
como atuar; ou, o planejamento é deixado integralmente por conta dos estudantes, o
que da mais autenticidade ao exercício (ANASTASIOU; ALVES, 2003).
Essa estratégia tem várias finalidades de desenvolver a empatia, criatividade,
desinibição, liberdade de expressão e trazer para a sala de aula um pedaço da
realidade social (ANASTASIOU; ALVES, 2003).

2.1.3.3 Seminário
O seminário é um espaço onde um indivíduo ou grupo discute ou debate
sobre um determinado tema ou problema. Geralmente o professor apresenta e
distribui os temas, organiza o calendário para a apresentação dos trabalhos e
orienta os estudantes quando a referências bibliográficas. As formas de
apresentações para o restante da turma, na maioria das vezes ficam a critério dos
próprios alunos (ANASTASIOU; ALVES, 2003).

2.1.3.4 Simpósio
Segundo Anastasiou e Alves (2003, p.93), “o simpósio é a reunião de
palestras e preleções breves apresentadas por várias pessoas sobre um assunto ou
sobre diversos aspectos de um assunto”.
Ele deve funcionar da seguinte maneira: o professor divide a turma em
pequenos grupos e orienta quanto ás referências bibliográficas; dentro de cada
grupo é indicado um representante que exercerá a função de comunicador; durante
a apresentação dos conteúdos, o restante da turma assiste e anota perguntas e
dúvidas, encaminhadas para o representante de cada grupo; o representante
resume as ideias apresentadas e encaminha aos membros da mesa para serem
discutidos com todos os estudantes da sala (ANASTASIOU; ALVES, 2003).
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2.1.3.5 Aprendizagem baseada em problemas e problematização
Segundo Marin et al. (2010), dentro das metodologias ativas, há duas formas
de aprendizagem: a “Problematização” e a “Aprendizagem Baseada em Problemas”
(PBL), que embora sejam diferentes, possuem muitas semelhanças.
A Problematização tem o objetivo de motivar o discente, fazendo-o refletir,
produzindo conhecimento e exercitando a sua liberdade na tomada de decisões e
escolhas. Ela permite também a interação entre universidade, serviço e comunidade
através da realidade vivenciada (MITRE et al., 2008).

E " 

&( de problemas a partir da observação do cotidiano e

prepara o estudante a tomar consciência da realidade, e tentar mudá-la com o intuito
de melhorar a sociedade (DALLA; MOURA; BERGAMASCHI, 2015).
A Metodologia da Problematização utiliza situações onde os temas estão
relacionados com a sociedade. Essa metodologia tem como referencia o Método do
Arco de Charles Maguerez, apresentado por Bordenave e Pereira em 1982. O Arco
foi elaborado com o intuito de explicar a prática pedagógica de um professor
preocupado com o aprendizado de seus alunos (PRADO et al., 2012).
Ela se apresenta em cinco etapas. A primeira é a observação da realidade,
onde os alunos relacionam o tema dado pelo professor com os problemas da
realidade. Na segunda são os pontos-chaves, que é quando o aluno contém
informações sobre o problema e determina os pontos principais. A terceira é a
teorização, onde os alunos buscam conhecimentos científicos para ajudar a
compreender o problema. A quarta fase é a formulação de hipóteses de solução,
onde o aluno analisa as possibilidades de soluções para o problema. A última fase é
a aplicação à realidade, na qual o aluno põe em prática as soluções encontradas
para o problema (SOBRAL; CAMPOS, 2012).
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RSTUVW 3 - Planejamento do Arco da Problematização de Charles Maguerez

Fonte: (PRADO et al., 2012)

A aprendizagem baseada em problemas é um método que utiliza casos
clínicos como meio de aprendizagem. Cada aluno faz um estudo individual das
questões levantadas do problema, e posteriormente se reúne com o grupo para
discutir e compartilhar os conhecimentos adquiridos. Esse trabalho em grupo
desenvolvido possibilita adquirir habilidades como a comunicação. Além disso, essa
metodologia de estudo, permite que o aluno compreenda a importância dos
conhecimentos básicos, como: anatomia, fisiologia, bioquímica, entre outros
(DALLA; MOURA; BERGAMASCHI, 2015).
Na Enfermagem ela tem como objetivo definir um problema, analisar
criticamente a situação, programar e implantar as ações desenvolvidas e avaliar os
resultados (PEDROLO et al., 2009).
Essa prática contribui na mudança da prática do conhecimento empírico para
uma prática baseada no conhecimento cientifico, melhorando a qualidade da
assistência prestada ao paciente (GALVÃO; SAWADA, 2003).
A semelhança entre os dois métodos são muitas, porém, enquanto na
aprendizagem baseada em problemas, os problemas são previamente elaborados,
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na metodologia da problematização os problemas surgem da realidade em que se
atua (DALLA; MOURA; BERGAMASCHI, 2015).
2.1.3.6 Prática baseada em evidências
Mesmo diante de vários avanços, é notável a necessidade de ampliar o
desenvolvimento da pesquisa na enfermagem. A Prática Baseada em Evidências
surge como meio para inserção da pesquisa na prática profissional (PEDROLO et
al., 2009).

Para a implementação da prática baseada em evidências na enfermagem é
crucial a utilização de resultados de pesquisas na prática assistencial;
entretanto, esse é um processo difícil e desafiador, pois envolve a
disseminação e a aplicação do novo conhecimento científico à prática, bem
como a avaliação deste conhecimento pela equipe de saúde, paciente e
familiares, incluindo a relação custo/benefício (GALVÃO; SAWADA; 2003,
p.57).

Os profissionais da área da saúde devem ter a habilidade de obter e
interpretar as evidências vindas de pesquisas e aplicá-las nas observações clinica e
dados do paciente. Diante disso, a implementação da prática baseada em
evidencias deve melhorar esse conceito, a fim de que, quando o cuidado for
prestado, as intervenções tornam-se mais efetivas e seus resultados melhoram a
sua assistência (GALVÃO; SAWADA, 2003).
Devido à falta de familiaridade, os enfermeiros podem se confundir em
relação a diferença entre pesquisa, melhoria continua de qualidade e
utilização de pesquisa. Pesquisa tem rigor cientifico, é uma investigação
sistemática para construir uma base de conhecimento. A pesquisa responde
a perguntas sobre eficácia, ou “Qual é a coisa certa a ser feita?”. A CQI
(continuous quality improvement) responde a perguntas sobre a efetividade
ou “As coisas certas estão sendo feitas da maneira certa?”. A utilização de
pesquisa é o uso deliberado de pesquisas para melhorar a prática clínica,
integrando “processos específicos para transformar o conhecimento em
atividades práticas, criando um clima de mudança da prática, do
planejamento e da implementação da mudança, além da avaliação dos
efeitos da mudança de prática (LARRABEE, 2011, p.24).

2.1.3.7 Instrução por colegas
Dentre os vários métodos de metodologia ativa, surgiu o Peer Instruction, ou
Instrução por Colegas. Esse tipo de metodologia pedagógica vem ganhando espaço
dentro do planejamento educacional, dando maior centralidade aos estudantes com
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trabalho colaborativo e participativo, e permitindo maiores mudanças no processo de
ensinar e aprender, principalmente na educação profissional (RIBEIRO et al., 2016).
A Instrução por Colegas, assim como outras metodologias ativas, contam com
o suporte de Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC). (RIBEIRO et
al., 2016)

Além desse estímulo à discussão sobre concepções pedagógicas
renovadas que valorizem as experiências dos estudantes e que lhes sejam
significantes, há ainda a possibilidade de lidar com o desafio que é fazer
uso do aporte de NTIC que está presente nos âmbitos escolares, a favor da
própria aprendizagem, visto também o aumento do acesso a dispositivos
móveis e à Internet. Por outro lado, a Instrução por Colegas traz uma
proposta de aprendizagem colaborativa, mesmo quando em ocasião de
mediação de conteúdo do tipo conceitual, tradicionalmente marcados pela
tão criticada prática de memorização (RIBEIRO et al., 2016 p.03).

As novas tecnologias aplicadas ao processo educacional são suporte aos
processos de ensino e aprendizagem, ampliando o acesso a educação e
contribuindo para melhorar a sua qualidade. A tecnologia pode dar autonomia aos
estudantes, criando interação social. E para que isso aconteça é necessário que o
seu uso esteja alinhado aos objetivos do curso (RIBEIRO et al., 2016).
A Instrução por Colegas foi idealizada a partir dos estudos do grupo de
pesquisa do professor Eric Mazur, na Universidade de Harvard. Essa metodologia foi
elaborada a partir de quando seus alunos começaram a ter baixo rendimento e
insatisfação com o processo de ensino-aprendizagem (MAZUR apud RIBEIRO et al.,
2016).
Foi quando Mazur apud Ribeiro et al. (2016, p.5) refletiu sobre como
seria seu comportamento quando ele mesmo estivesse ensinando sobre
Shakespeare: ficaria lendo as suas peças em sala de aula ou solicitaria
aos seus alunos que as lessem antes e viessem para discuti-las e
aprofundar a compreensão?

A partir disso surgiu a ideia da metodologia baseada em Instrução Por
Colegas, onde o objetivo é fazer com que os estudantes passem a maior parte das
aulas pensando de forma ativa sobre os assuntos, ao invés de somente ficar
ouvindo o professor falar aquilo que já está nos livros (PALHARINI apud RIBEIRO et
al., 2016).
Segundo Mazur apud Ribeiro et al. (2016, pg. 05) os objetivos básicos da
Instrução por Colegas são:
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Explorar a interação entre os estudantes durante as aulas expositivas e
focar a atenção dos estudantes nos conceitos que servem de fundamento.
Em vez de dar a aula com o nível de detalhamento apresentado no livro ou
nas notas de aula, as aulas consistem em uma série de apresentações
curtas sobre pontos-chave, cada uma seguida de um teste conceitual –
pequenas questões conceituais abrangendo o assunto que está sendo
discutido. A princípio é dado um tempo para os estudantes formularem suas
respostas e, em seguida, eles devem discuti-las entre si. Esse processo
força os estudantes a pensar com base nos argumentos que estão sendo
desenvolvidos e dá-lhes (o professor incluído) um modo de avaliar a sua
compreensão do conceito.

RSTUVW 4 - Passos para a consecução da Instrução por Colegas

Fonte: (RIBEIRO et al., 2016)

\]^_ Simulação
O uso da simulação que vem crescendo cada vez mais nas universidades nos
cursos de graduação em Enfermagem, sendo definida como uma situação criada
para que um grupo de pessoas vivencie um acontecimento real, com objetivo de
aprender, praticar e avaliar os problemas encontrados (OLIVEIRA; PRADO;
KEMPFER, 2014).
No Brasil e Portugal, enfermeiros formados na década de 1980, realizavam
procedimentos como coleta de sangue, em um colega de curso e somente
desenvolveram procedimentos mais complexos pela primeira vez em pacientes. Nos
dias atuais, com toda a tecnologia disponível, é possível realizar o aprendizado
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simulado, onde neles, os alunos podem desenvolver habilidades e competências
antes de iniciarem os cuidados em pacientes reais (OLIVEIRA; PRADO; KEMPFER,
2014).
Na enfermagem o método mais comum da utilização da simulação é o uso de
laboratórios para treinamento de vários procedimentos em manequins, como punção
endovenosa e colocação de cateter vesical (OLIVEIRA; PRADO; KEMPFER, 2014).
É possível realizar os procedimentos mais simples, como a lavagem das
mãos, a técnica de colocar luvas estéreis e prestação de cuidados de higiene e
conforto. As práticas geralmente são simuladas em grupos pequenos sob a
orientação de um professor. Nisso, o estudante aprende não só pela prática, mas
também pela observação dos outros colegas e pelo feedback dado pelo professor e
alunos (MARTINS et al., 2014).
Os simuladores podem agir de diversas formas, reproduzindo a realidade de
forma total ou parcial. São classificados como simuladores de baixa, média e alta
fidelidade. Os de baixa fidelidade são manequins que permitem movimentos
grosseiros nas principais articulações, sem interação, com corpo completo ou parcial
e são indicados para procedimentos técnicos como punção venosa, sondagem
nasogástrica e vesical. Os de média fidelidade possuem sons cardíacos e
respiratórios sem expansividade torácica, sons de tosse, gemido e permitem
monitorar o traçado cardíaco, e são indicados para treinamentos de parada
cardiorrespiratória e manobras de reanimação. Os manequins de alta fidelidade
foram desenvolvidos para representar ao máximo a realidade, onde são controlados
por computadores capazes de apresentarem respiração espontânea, fala, cianose,
diaforese, entre outros (OLIVEIRA; PRADO; KEMPFER, 2014).
A simulação proporciona oportunidades aos estudantes de se familiarizarem
com a prática clínica antes de as conhecerem na real. Ao contrário da sala de aula,
uma situação simulada permite que o aluno pense de uma forma mais ativa do que
passiva; oferece oportunidades aos estudantes de cometerem erros e transformar
esses erros em aprendizagem; demonstra conceitos fisiológicos mais fáceis de
aprender do que lendo manuais; melhora a tomada de decisão e pensamento crítico
(MARTINS et al., 2014).
Muitas vezes, os profissionais de saúde distanciam-se das consequências
dos erros por meio da negação. Desse modo, os erros cometidos nas simulações
não causam danos ao paciente e podem ser discutidos com mais tranqüilidade. A
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simulação, portanto, pode contribuir para quebrar a negação do erro, especialmente
cometidos por aprendizes (MARTINS et al., 2014).
Implementar uma prática baseada em evidencias na simulação, permite aos
estudantes de graduação em enfermagem um melhor ensino-aprendizagem,
melhorando a qualidade dos cuidados prestados aos pacientes e desenvolvendo
suas capacidades psicomotoras de decisão, conhecimento, julgamento clínico,
liderança e atitude (MARTINS et al., 2014).
A simulação por meio digital através de computadores, smartphones e tablets,
pode ser disponibilizado em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). A simulação
em AVA proporciona aos estudantes e professores uma discussão assíncrona (os
indivíduos não precisam estar conectados ao mesmo tempo, como o fórum) e
síncrona (onde um ou mais indivíduos estão conectados á internet simultaneamente,
como os chats). Isso possibilita a troca de materiais de estudo e oportunidade de
discussão coletiva (MARTINS et al., 2014).
Diante de vários estudos, é possível perceber que o uso de diferentes tipos de
simuladores apresenta grande potencial no ensino da Enfermagem. As ferramentas
de ensino sozinhas não garantem uma aprendizagem significativa. Porém, é
importante que tanto a fidelidade do simulador, quanto o preparo do docente, seja
fundamental nesse processo (OLIVEIRA; PRADO; KEMPFER, 2014).
Os estudantes possuem diferentes tipos de reações frente ao uso da
simulação em laboratórios. Alguns se sentem a vontade realizando práticas com um
manequim e que serão utilizadas um dia em pacientes, porém outros não realizam
essa atividade de forma satisfatória por se sentirem em avaliação o tempo todo
(MARTINS et al., 2014).
Quando o aluno participa de forma ativa na simulação, ele consegue observar
seus erros e corrigi-los a partir de suas próprias indagações, permitindo assim que
ele próprio se torne o protagonista da situação, melhorando seu desempenho
teórico-prático (OLIVEIRA; PRADO; KEMPFER, 2014).

2.1.3.9 Pesquisas científicas
Outra forma de metodologia ativa é a pesquisa cientifica, que é bastante
estimulada aos alunos do ensino superior inicialmente através do Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC). Essa atividade é muito importante, pois permite aos
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alunos aprenderem sobre conhecimentos elaborados, desenvolvendo habilidades
como observação, descrição, análise, argumentação, síntese. Quando essas
habilidades são desenvolvidas permitem aos estudantes novas iniciativas e maior
segurança em tomada de decisões (BERBEL, 2011).
Pedrolo et al. (2009), aponta que vários estudos afirmam que grande número
de enfermeiros que atuam na assistência, consideram que a pesquisa não é
importante no cotidiano profissional.
As mudanças em relação às pesquisas na enfermagem virão a partir da
graduação, onde devem ser incluídas matérias curriculares que desenvolvam nos
estudantes, a compreensão do processo de pesquisar e habilidades critica na
realização de leituras de artigos de enfermagem, dando importância para a pesquisa
como tomada de decisão nas estratégias utilizadas na sua área de atuação
profissional (GALVÃO; SAWADA, 2003).
2.1.3.10 Aplicativo socrative
Hoje, temos ao nosso dispor ampla variedade de tecnologias, como os
smartphones e tablets, além de recursos na internet que muitas vezes são gratuitos,
como é o caso do aplicativo Socrative, que pode ajudar nas novas estratégias de
mudança pedagógica. Essa ferramenta possibilita o seu uso em sala de aula de
forma eficaz, melhorando assim a interatividade entre alunos e professores
(TRINDADE, 2014).
O aplicativo Socrative é um software distribuído de forma gratuita, que
funciona como um sistema de resposta, onde professores e alunos acessam
efetuando um login através do computador, tablet ou smartphone. Na sala de aula o
professor oferece no aplicativo as atividades que melhor lhe convém, e
imediatamente fica acessível a cada aluno, que pode interagir e participar em tempo
real com o conteúdo. As respostas são efetuadas de diversos modos, como múltipla
escolha, verdadeiro/falso ou respostas curtas. No final da atividade é possível gerar
um relatório de cada individuo, podendo acompanhar o seu desenvolvimento
individual (TRINDADE, 2014).
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RSTUVW 5 - Login da App Socrative em smartphones e tablets

Fonte: (TRINDADE, 2014)

A manifesta simplicidade desta ferramenta, aliada à sua versatilidade e
segurança possibilitam o seu uso em sala de aula de forma eficaz, com
potencial para a promoção da interatividade entre alunos e professores.
Adicionalmente possui a mais-valia de poder gerar formas adicionais de
interação, seja por via da compreensão dos conceitos em estudo na aula,
seja na avaliação dos mesmos, com o respectivo tratamento estatístico
associado, facilitando uma intervenção do professor mais cirúrgica, seja no
esclarecimento complementar ao assunto abordado, seja junto do(s)
aluno(s) (TRINDADE, 2014, p.262).

As ferramentas digitais servem como auxilio e não ocupam o lugar do
professor, portanto elas devem estar associadas a outros instrumentos para que
haja maior entendimento no processo de ensino. Quando o seu uso não é isolado,
potencializa o momento da aula e o processo de aprender (MARTINS et al., 2014).
2.2 METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa quanti-qualitativa, que segundo Figueiredo (2009,
p.97) “é um método que associa análise estatística à investigação dos significados
das relações humanas, privilegiando a melhor compreensão do tema a ser
estudado, facilitando assim a interpretação dos dados obtidos”. E exploratória, que
segundo Marconi e Lakatos (2007, p.85):
Objetivo é a formulação de questões ou de um problema, com tripla
finalidade: desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador
com um ambiente, fato ou fenômeno para a realização de uma pesquisa
futura mais precisa ou modificar e clarificar conceitos.
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Para a coleta de dados foi utilizado um questionário, que segundo Marconi e
Lakatos (2007, p.98) “é um instrumento de coleta de dados constituído por uma série
ordenada de perguntas que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do
entrevistador”.
O curso de Enfermagem dessa instituição foi instituído no ano de 2001, com
ingresso anual para 50 estudantes. Iniciou o ano de 2017, com 116 estudantes,
dispostos em: 1ª fase com 46 discentes, 3ª fase com 23 discentes, 5ª fase com 17
discentes, 7ª fase com 21 discentes e 9ª fase com 09 discentes.
Os critérios de inclusão para participação deste estudo foram: ser discente do
Curso de Enfermagem regulamente matriculado no 1º semestre de 2017, da 3ª a 9ª
fases e aceitar espontaneamente participar do estudo mediante assinatura do Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Para a coleta de dados, foi utilizado um questionário semi estruturado que
envolveu caracterização dos sujeitos, como: idade, gênero, satisfação com o curso,
dedicação às horas de estudo. Em seguida, sete perguntas abertas e fechadas a
respeito do processo de ensino-aprendizagem (APÊNDICE A).
Primeiramente foi solicitada a autorização escrita e pessoalmente à
coordenadora do curso de enfermagem e ao vice-reitor acadêmico para a realização
da pesquisa, bem como informações quanto ao número total de discentes,
regularmente matriculados no curso de Enfermagem, no primeiro semestre de 2017.
O período destinado para a coleta dos dados foi realizada de 06 a 17 de
Março de 2017. Foi solicitada autorização e ausência do professor de sala de aula
para a aplicação dos questionários. Foram explicados aos acadêmicos os objetivos
da pesquisa, esclarecendo as eventuais dúvidas. Após concordância em participar
do estudo, foi entregue o TCLE em duas vias, ficando uma para o pesquisador e
outra para entrevistados. Os discentes responderam o questionário que logo após
foram recolhidos pelo pesquisador.
A população deste estudo foram 70 acadêmicos da 3ª, 5ª, 7ª e 9ª fases por já
possuírem maior vivência acadêmica. Entretanto, aceitaram participar da pesquisa,
56 acadêmicos assim distribuídos: 3ª fase 23 discentes; 5ª fase 12 discentes; 7ª fase
15 discentes; 9ª fase 06 discentes. Treze acadêmicos não responderam ao
questionário porque não estavam presentes na sala de aula nos períodos destinados
à coleta de dados. Nenhum acadêmico se recusou a responder a pesquisa.
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Foram respeitados todos os preceitos éticos, de acordo com a Resolução
nº466 de Dezembro de 2012 quanto ao sigilo e ao anonimato dos sujeitos, que
envolve pesquisas com seres humanos. A coleta de dados somente aconteceu após
a avaliação e aprovação do projeto pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da
UNIARP, sob parecer nº 65663417.0.0000.5593

2.3 ANÁLISE DOS DADOS
Os dados quantitativos foram analisados mediante estatística descritiva que
segundo Polit, Beck e Hungler (2004, p.312): “os procedimentos estatísticos
permitem que o pesquisador resuma, organize, interprete e comunique a informação
numérica. A estatística descritiva é usada para descrever e sintetizar os dados.” Os
dados são apresentados em forma de gráficos.
A análise qualitativa é um procedimento discursivo de explicação de um
testemunho. Processo de organização dos dados segue os passos: organizá-los por
meio de classificação e indexação dos materiais; transcrever os dados na integra;
reconhecer o texto, deixando-se invadir por impressões e orientações por meio de
leituras e releituras; demarcação e destaque da importância do conjunto de
elementos; fazer a decodificação e desenvolver as categorias (MATHEUS;
FUSTINONI, 2006).

Os gráficos a seguir demonstram a identificação dos sujeitos de acordo com o
gênero e a idade.

LY

Gráfico 1 – Identificação dos sujeitos de acordo com o gênero
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`VabSef 2 - Identificação dos sujeitos de acordo com a idade
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Fonte: (ARALDI, 2017)

Observa-se que 84% dos sujeitos pesquisados são do sexo feminino (47) e
16% são do sexo masculino (09).
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Em relação à idade dos sujeitos, 41% (23) dos discentes possuem a idade
entre 18 e 20 anos; 20% (11) idade entre 21 e 25 anos; 11% (06) possuem idade
entre 26 e 30 anos; 14% (08) idade entre 31 a 35 anos; 07% (04) possuem idade
entre 36 a 40 anos; 5% (03) possuem idade entre 41 a 60 anos e 02% (01) não
respondeu a essa questão.
Guedes (2008) enfatiza que durante várias décadas as universidades eram
predominantemente masculinas, porém nos anos de 1970 essa questão foi rompida
quando a entrada feminina nessa área foi intensa. Segundo o Censo Demográfico
de 1980, as mulheres com faixa etária entre 25 a 29 anos com nível universitário
eram 5%, ultrapassando a porcentagem masculina nessa mesma idade. A melhora
do índice de mulheres com nível superior é nitidamente percebido, quando em 1970
eram 25% das mulheres nas universidades, passando para 53% no ano de 2000.
Durante suas pesquisas, Leta (2003) obteve resultados com indicativos de
que em 2001 as mulheres representavam 53,3% do total de matriculados nas
universidades e 62,4% do total de concluintes no ensino superior.
Os dados deste estudo se assemelham ao de Spíndola, Martins e Francisco
(2008), onde o perfil do aluno ingressante no curso de enfermagem em duas
universidades do Rio de Janeiro entre os anos 2004 e 2005, evidenciou que a
maioria dos entrevistados era do sexo feminino, com 85,5% e 89,1%. A faixa etária
ficou evidenciada onde 48% dos jovens da primeira instituição têm idades entre 1719 anos, seguidos de 36% com jovens na faixa de 20-22 anos, enquanto que na
segunda instituição 40% tem 25 anos ou mais, e 23,3% com idades entre 20-22.
Em uma pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) por
iniciativa do Conselho Regional de Enfermagem (Coren) em 06 de Abril de 2015,
obteve resultados que a equipe de enfermagem é predominantemente feminina,
sendo composta por 84,6% de mulheres. Porém por ser uma categoria feminina,
registra-se ainda 15% de homens, onde está sendo crescido gradativamente a cada
ano (AGÊNCIA FIOCRUZ DE NOTÍCIAS, 2015).

O gráfico abaixo representa a identificação dos sujeitos de acordo com a fase
do curso de Enfermagem.
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Gráfico 3 – Identificação dos sujeitos de acordo com a fase do curso
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Em relação à fase do curso, 41% (23) discentes pesquisados estão cursando
a 3ª fase; 21% (12) sujeitos estão na 5ª fase; 27% (15) sujeitos estão na 7ª fase e
11% (06) sujeitos estão cursando a 9ª fase.
É possível observar que as fases iniciantes – 3ª e 5ª fases - possuem maior
quantidade de acadêmicos do que as fases perto da conclusão – 7ª e 9ª fases. Isso
pode ser explicado por Aguir apud Jabbur, Costa e Dias (2012, p.07):
Em um estudo mapeando as causas de evasão em universidades, as
desistências ocorriam principalmente nos primeiros períodos do curso,
quando os indivíduos percebiam que as expectativas com relação à
graduação não eram compatíveis com a realidade.

O curso de Enfermagem dessa instituição foi instituído no ano de 2001, com
ingresso anual para 50 estudantes.  

  \] 
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46 discentes, 3ª fase com 23 discentes, 5ª fase com 17 discentes, 7ª fase com 21
discentes e 9ª fase com 09 discentes.
Os sujeitos pesquisados foram 56 acadêmicos da 3ª, 5ª, 7ª e 9ª fases por já
possuírem maior vivência acadêmica.

O gráfico a seguir mostra a identificação dos sujeitos de acordo com a cidade
de residência.

MJ

Gráfico 4 – Identificação dos sujeitos de acordo com a cidade de residência
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Fonte: (ARALDI, 2017)

Observa-se que a maioria dos discentes com 55% (31) residem na cidade de
Caçador; 18% (10) são de Lebon Régis; 7% (04) de Fraiburgo; 5% (03) de Timbó
Grande; 3% (02) são de Monte Carlo; 4% (02) de Macieira; 4% (02) com residência
em Videira e 4% (02) não responderam a essa questão.
Em Caçador, a educação superior se iniciou em 1971. A universidade é
referencia em educação superior na região do meio oeste Catarinense, com
estudantes residentes em Videira, Rio das Antas, Fraiburgo, Lebon Régis, entre
outros. Oferece vários cursos de graduação, pós-graduação em nível de
especialização e mestrado, além de programas de extensão e pesquisa. Devido à
demanda de acadêmicos, e para atender as necessidades dos alunos e professores,
a instituição faz diversas e constantes mudanças em sua estrutura, equipamentos e
capacitações (UNIARP, 2017).

A identificação dos sujeitos de acordo com a formação em Técnico de
Enfermagem e área de atuação, e tempo de atuação é demonstrada nos gráficos
abaixo.
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Gráfico 5 – Identificação dos sujeitos de acordo com a formação em Técnico
de Enfermagem e área de atuação
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Gráfico 6 – Identificação dos sujeitos de acordo com o tempo de atuação como
Técnico de Enfermagem
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Fonte: (ARALDI, 2017)
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Enfermagem, 61% (34) respondeu que não possui. Os que possuem formação são
37% (21), onde 21% (12) trabalham em ambiente hospitalar; 5% (03) trabalham em
saúde pública; 04% (02) em enfermagem do trabalho; 07% (04) não atuam como
técnico no momento da pesquisa, adicionando 2% (01) que não respondeu a
pergunta.
Dentre os sujeitos que possuem formação em Técnico de Enfermagem,
observa-se que 38% (08) possuem de 1 a 05 anos de formação; 43% (09) possuem
de 06 a 10 anos de formação; 09% (02) discentes possuem de 11 a 15 anos de
formação; 05% (01) possuem de 16 a 20 anos de formação e 05% (01) não
respondeu a essa questão.
Segundo dados do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) até o ano de
2004 tinham o cadastro de 179.739 enfermeiros (10,9%), 661.080 técnicos de
enfermagem (40,2%) e 802.788 auxiliares de enfermagem (48,8%) para todo o
território brasileiro (SPÍNDOLA; MARTINS; FRANCISCO, 2008).
Zanei apud. Medina, Takahashi (2003) afirmaram que os motivos que levam
os trabalhadores de enfermagem a optar pela graduação são: por ser um curso
menos seletivo, melhorar o conhecimento científico, possibilitar a mudança de status
dentro da equipe.
Hoje em dia as faculdades privadas de enfermagem oferecem bolsas de
estudos das mais variadas formas, facilitando assim a entrada do profissional de
enfermagem de nível médio (MEDINA; TAKAHASHI, 2003).
Ainda em suas pesquisas Zanei apud. Medina, Takahashi (2003) aponta que
o profissional de nível médio ao buscar a graduação, não visa apenas melhores
salários, já que os rendimentos dos profissionais desta área são pouco, comparados
com outras profissões. Alem de tudo, estudar e trabalhar para poder arcar com a
mensalidade do curso é algo desgastante resultando em baixa produtividade, e
enfrentando a falta de tempo para atender as suas necessidades básicas como
descanso, família, sono e lazer.

Nos gráficos a seguir é demonstrada a identificação dos sujeitos de acordo
com a ocupação diária e a jornada de trabalho dos mesmos.
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Gráfico 7 – Identificação dos sujeitos de acordo com a ocupação diária
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Gráfico 8 – Jornada de trabalho dos sujeitos que atuam em diferentes áreas
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Com o primeiro gráfico acima, observa-se que os discentes que não atuam
como Técnico de Enfermagem se dividem em 50% (17) que não realizam outra
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atividade diária além da acadêmica. Os demais possuem variadas ocupações, onde,
3% (1) trabalham em agência bancária; 3% (1) com artesanato; 6% (2) como auxiliar
administrativo; 3% (1) como auxiliar de dentista; 6% (2) trabalham como auxiliar em
laboratório; 3% (1) como auxiliar de produção; 8% (03) trabalham em comércio; 3%
(1) em empresa de família; 6% (2) atuam como estagiário; 3% (1) na área de
informática; 3% (1) como secretário e 3% (1) em serviços gerais.
Dentre os entrevistados acima que possuem variadas ocupações, 76% (13)
as realizam em 8 horas diárias; 18% (03) em 6 horas diárias e 6% (1) em 5 horas
diárias.
Segundo Cardoso e Sampaio (1994) em seus estudos, relatam que existem
três situações: o jovem que apenas estuda, o que estuda e trabalha e o que estuda
e precisa trabalhar para sobreviver. O trabalho do estudante prejudica o seu
desempenho em atividades relacionadas ao seu aprendizado. É como se o trabalho
não deixasse o jovem usufruir de todos os benefícios da vida acadêmica.
A inserção precoce do jovem no mercado de trabalho antes de concluir a sua
formação superior quase sempre aparece relacionada a fatores socioeconômicos,
sendo muitas vezes tratada como uma obrigação e não opção (CARDOSO;
SAMPAIO, 1994).
A faixa etária com maior número de pessoas que trabalham e frequentam a
universidade é a de 21 a 24 anos, sendo a média de 24,6 para os homens e 22,6
para as mulheres. Já os estudantes que não trabalham se concentram na faixa mais
jovem, entre 18 e 20 anos. Em relação ao horário do curso, dos estudantes que
trabalham 93,4% freqüentam cursos em período parcial; 66,4% estudam no período
noturno, 27% em cursos diurnos e apenas 6,6 % são alunos de cursos de período
integral (CARDOSO; SAMPAIO, 1994)
Os cursos da área da Saúde e Biológicas são os que menos apresentam
percentuais de estudantes que trabalham devido à maioria ser oferecido em período
integral, sendo inviável possuir outra atividade extra (CARDOSO; SAMPAIO, 1994).
O trabalho nem sempre significa estabilidade para estes jovens. Muitas vezes
o jovem realiza alguns serviços ou uma atividade qualquer para receber alguma
remuneração, sem ter um salário fixo no final do mês, instabilidade no emprego e
não tendo sua carteira assinada (CARDOSO; SAMPAIO, 1994).
O ensino superior noturno é realizado por cerca de 60% dos estudantes do
país, o que possibilita o discente exercer uma atividade remunerada durante a

MP

graduação, assim obtendo recurso financeiro para custear pelo menos uma parte
das despesas do curso e para despesas pessoais e familiares (FILHO apud
MOREIRA; LIMA; SILVA, 2011).
Além de pensar nos benefícios de um curso noturno, deve ser enfatizado
também que existem as dificuldades encontradas pelos discentes, como tempo
reduzido com a família e dificuldade de aprendizado que na maioria das vezes está
relacionada com a carga horária de trabalho, nível de estresse e sono reduzido
(MOREIRA; LIMA; SILVA, 2011).
Os discentes muitas vezes chegam cansados para realizar as atividades
acadêmicas devido ao trabalho extra realizado durante o dia, e que geralmente se
deslocam diretamente do seu local de trabalho para a instituição de ensino. O
rendimento no emprego também pode ser prejudicado, quando entram os períodos
de estágios, onde frequentemente são realizados no período diurno (FILHO apud
MOREIRA; LIMA; SILVA, 2011).
É percebido que aqueles que sustentam uma família possuem um rendimento
muitas vezes inadequado, que se mistura com cansaço, falta de sono e estresse.
Outros hábitos dos estudantes também podem interferir no rendimento, como dormir
tarde e má alimentação (CARELLI; SANTOS apud MOREIRA; LIMA; SILVA, 2011).

No gráfico abaixo analisamos a identificação dos sujeitos de acordo com o
horário dedicado para estudos extraclasse.
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Gráfico 9 – Identificação dos sujeitos de acordo com o horário dedicado para
estudos extraclasse
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extraclasse, onde 9% (05) realizam no período da manhã; 18% (10) no período da
tarde; 27% (15) no período da noite; 19% (11) nos finais de semana; 18% (10)
durante o dia em horários de folga e 9% (05) não responderam a essa questão.
Richardson apud Puentes e Aquinho (2008), concluíram que dar trabalho
extraclasse é uma das melhores formas de prolongar o tempo de aprendizagem.
Em seus estudos, Puentes e Aquinho (2008) realizaram uma pesquisa em
relação ao intervalo de tempo que os estudantes dedicam ao estudo extraclasse,
que é na maioria das vezes insuficiente e inexistente. Em apenas 20,4% das aulas
os docentes incentivam e orientam o estudo extraclasse e só apenas em 8,2% delas
essa orientação é realizada de forma correta.
Em outros resultados, 87,6% dos docentes entrevistados avaliaram entre
regular e insuficiente a habilidade do estudante para o estudo extraclasse; 97,8%
dos docentes e 58,7% dos estudantes avaliam o hábito da leitura entre regular e
insuficiente. Portanto no final da pesquisa foi concluído que 81% dos docentes
consideram insuficiente a dedicação geral dos discentes em relação aos estudos.
Em relação ao tempo de estudo semanal, em média utilizam 7,36 horas para os
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estudos fora da sala de aula, o que representa pouco menos de 1,47 horas por dia
de segunda a sexta-feira e 1,05 horas de segunda a domingo (PUENTES;
AQUINHO, 2008).
Na pesquisa em relação ao tempo dedicado para o estudo extra, a análise
dos dados mostrou que os discentes que freqüentam a universidade no período
diurno, preferem estudar só nos finais de semana (58,56%) e estudar alguns dias da
semana (41,44%); e os que frequentam o período noturno declaram estudar mais só
no final de semana (72,80%). A principal razão da insuficiência de tempo para os
estudos, principalmente entre os do período noturno, é direcionada ao fato de terem
que dedicar grande parte do seu tempo ao trabalho (PUENTES; AQUINHO, 2008).
De acordo com Morgan e Deese apud Carelli e Santos (1998), o aluno precisa
planejar de forma adequada o seu tempo dedicado para o estudo, sendo para o dia,
para a semana e até mesmo para o ano letivo. Na visão desses autores, planejar o
tempo de forma adequada, não é exatamente a distribuição de “tantas horas” e sim
buscar ter um estudo eficiente por um período de tempo.
Outro trabalho, como o de Keith apud Carelli e Santos (1998), demonstra que
alunos mesmo com poucas habilidades, mas que possuíram a oportunidade de
tempo para o estudo extraclasse, obtiveram melhor desempenho melhorando assim
suas notas escolares.

No gráfico abaixo é mostrada a identificação dos sujeitos de acordo com a
escolha do curso como primeira opção para a profissão.
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Gráfico 10 – Identificação dos sujeitos de acordo com a escolha do curso
como primeira opção para a profissão
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Com a análise do gráfico a cima, percebe-se que Enfermagem é realmente o
que a maioria dos pesquisados gostariam de ter como profissão, 83% (46). Dentre
os que responderam não, 17% (09), citaram os cursos de Medicina 5% (03);
Engenharia Civil 2% (01); Direito 2% (01); Fisioterapia 2% (01); Odontologia 2% (01);
Agronomia 2% (01) e 2% (01) não responderam a essa questão.
Ao contrario dos resultados deste trabalho, Jabbur, Costa e Dias (2012)
desenvolvem uma pesquisa com estudantes de enfermagem na Universidade
Estadual de Montes Claros – MG, que quando questionados sobre se Enfermagem
era realmente o curso que pretendiam fazer, a maioria dos acadêmicos (54,1%)
respondeu que “não”. Dentre os que pretendia fazer outro curso, o mais citado foi
Medicina.
Em um estudo realizado por Spíndola, Martins e Francisco (2008), foi
evidenciado que a escolha da profissão de Enfermagem baseia-se principalmente
pela afinidade para a área da saúde, e também pela proporção de vagas por
candidatos no vestibular ser menor do que dos outros cursos considerados de maior
prestígio social.
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Em entrevista com alunos de ensino médio, foi possível observar que a
enfermagem, ainda hoje, é uma profissão pouco conhecida e tão pouco de que se
trata de um curso de ensino superior. A partir disso ficou evidente que falta
divulgação desta profissão em geral, especialmente em alunos do ensino médio, que
na maioria das vezes estão indefinidos quanto à opção profissional (SPÍNDOLA;
MARTINS; FRANCISCO 2008).
Ainda Spíndola, Martins e Francisco (2008), ressaltaram em uma das suas
pesquisas realizada na Faculdade de Enfermagem da UERJ, que um dos motivos
dos alunos ao buscarem o curso de Enfermagem era por ser mais próxima da
medicina e demais áreas da saúde. Quanto aos fatores que motivaram e escolha da
profissão de Enfermeiro, está o interesse/afinidade pela área da saúde, gostar de
cuidar de pessoas, mercado de trabalho amplo presença de familiares que atuam na
área da saúde.
Na pesquisa de Santos e Leite (2006), metade dos alunos apontou que a
enfermagem era sua primeira opção profissional, e a outra metade pretendia fazer
outro curso além da Graduação em Enfermagem. Os fatores que influenciaram a
escolha foram à afinidade pelas ciências da saúde; desejo em ajudar as pessoas;
preocupação com a saúde da população, incentivo da família, interesse financeiro,
experiência de trabalho em ambiente da saúde e status profissional.

O gráfico a seguir demonstra a percepção dos discentes em relação à
satisfação com o curso de Enfermagem.
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Gráfico 11 – Percepção dos discentes em relação à satisfação com o curso
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Percebe-se que a maioria dos pesquisados estão satisfeito com o curso de
Enfermagem desta instituição, com 82% (46) e 18% (10) não estão satisfeitos.

Em relação às respostas descritivas, as mesmas foram agrupadas em cinco
categorias, descritas a seguir:

Categoria 1 - Aspectos positivos do curso de Enfermagem

Alguns sujeitos ao serem questionados sobre a satisfação com o curso
destacaram os aspectos positivos, conforme os relatos a seguir:
“Bons professores, laboratórios com uma boa estrutura, a grade curricular é
excelente” (Sujeito 09)
“Estamos aprendendo todos os conteúdos de forma detalhada, é o que
realmente eu esperava do curso, não houve decepção quanto às
disciplinas, estou cada vez mais gostando do curso” (sujeito 19)
“Por ser um curso muito bom e encontramos professores muito qualificados
nos proporcionando oportunidade de sermos excelentes profissionais”
(Sujeito 39)
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A satisfação dos estudantes abrange o nível de satisfação com toda a
experiência durante o curso e aspectos relacionados ao ensino, currículo,
relacionamento com docentes e colegas, a estrutura e recursos da universidade,
além da visão do estudante sobre o ambiente acadêmico e intelectual da instituição
(ASTIN apud SCHLEICH; POLYDORO; SANTOS, 2006).
A pesquisa de Souza e Reinert (2010) evidenciou que dentre os fatores que
influenciam positivamente a satisfação com o curso, estão: colegas de turma;
identificação com a área; mercado favorável; boa estrutura do curso; expectativas
em geral; conhecimentos, estratégias e formas de interação do professor com a
turma.
Diferente dos dados encontrados neste estudo, Bardagi; Lassance; Paradiso,
(2003), depararam com resultados em que os alunos poucos satisfeitos ou
insatisfeitos com a escolha o curso, está relacionado ao mercado de trabalho e
condições da graduação (66,3%). É possível considerar que estas pessoas talvez
estivessem mal informadas a respeito da profissão ou estivessem colocando
expectativas irreais no mercado de trabalho.

Categoria 2 – Aspectos relacionados à afinidade com a profissão
Os sujeitos pesquisados relataram que um dos aspectos motivadores na
escolha do curso é a afinidade com a profissão, conforme demonstram os relatos a
seguir:
“É uma área que está dando uma grande oportunidade de ajudar as
pessoas que necessitam de atenção e cuidados” (Sujeito 06)
“Pois é o que sempre quis e admiro muito a profissão e tentei outras
experiências, mas não gostei, e realmente vi que enfermagem é a profissão
certa pra mim” (Sujeito 21)
“Sempre quis ser enfermeira, é um sonho que está quase se tornando
realidade” (Sujeito 49)

Bardagi; Lassance; Paradiso (2003), durante uma de suas pesquisas, afirmou
que as justificativas para a satisfação com o curso e profissão, a que mais que
destacou foi à identificação pessoal com a área.
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A motivação pela escolha do curso de enfermagem pelo aluno ingressante
muitas vezes se dá pelo interesse na área da saúde e com o cuidar de pessoas. O
mercado de trabalho promissor e maior possibilidade de ingresso pelo Vestibular no
curso superior também são mencionados (SPÍNDOLA; MARTINS; FRANCISCO,
2008)
No curso de graduação em Enfermagem da Universidade Estadual de Montes
Claros evidenciou-se que...

[...] os fatores de influência para escolha do Curso, a maioria (36) 52,4%
afirmou que o fato de a Enfermagem ser da área da saúde/biológica foi
decisivo, e 18 (25,8%) apontaram a afinidade profissional e pessoal com o
curso como fator de influência (JABBUR; COSTA; DIAS, 2012).

Categoria 3 – Aspectos relacionados a docentes
Alguns dos discentes pesquisados apontaram em relação à satisfação com o
curso, aspectos relacionados aos docentes, conforme falas abaixo:
“Alguns professores não são qualificados realmente, e se tem qualificação
não demonstram, não se dedicam. O aluno faz a universidade, mas não
somente ele, é um conjunto, e esse conjunto não está funcionando em uma
perfeita ordem.” (Sujeito 13)
“[...] ser mais atentos e mais precisos na resolutividade de problemas”
(Sujeito 35)
“[...] bem como mais professores qualificados e com paixão no que fazem.
Creio também que a comunicação não é eficaz, não facilitando o processo
de ensinoaprendizagem.” (Sujeito 40)
“Devido à falta de interesse de alguns professores e coordenação; e a falta
de comprometimento” (Sujeito 56)

Para um grupo de acadêmicos de enfermagem, o professor ideal é aquele
que conhece a fundo a disciplina que leciona, possui clareza e linguagem fácil,
demonstra maneiras diferentes de ensinar e segurança na condução do ensino,
sabe organizar o ensino, não humilha o aluno, não faz discriminações, não é irônico
(GABRIELLI; PELÁ, 2003).
No professor precisa haver o desempenho de ter conhecimento do conteúdo
e clareza nas explicações e capacidade para despertar o interesse do aluno. Ter
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domínio do conteúdo teórico-prático e possuir habilidades didático-pedagógicas
(GABRIELLI; PELÁ, 2003).
As insatisfações com o curso em relação aos docentes estão: despreparo;
falta de compromisso; indisponibilidade; didática e métodos de ensino ineficaz; falta
de experiência; falha no domínio dos conteúdos ministrados e dificuldade para
transmitir conhecimentos (SOUZA; REINERT, 2010).

Categoria 4 – Aspectos relacionados à infra-estrutura da Universidade e
investimento no curso de Enfermagem

Dentre os sujeitos pesquisados, alguns levantaram a questão sobre a infraestrutura da Universidade e a falta de investimentos no curso de Enfermagem,
demonstradas nas falas a seguir:
“[...] mas o laboratório de enfermagem poderia ser melhor, ter mais objetos
de estudos, e maior também o espaço físico” (Sujeito 15)
“O ensino peca muito nas aulas praticas nos laboratórios, nunca tem
material e sem estrutura adequada.” (Sujeito 37)
“O curso atendeu as expectativas, porém a instituição não repassa apoio
algum para os acadêmicos, nem financeiro nem estrutura” (Sujeito 42)
“[...] porém a universidade não apóia nosso curso em nada. Ex: viagens
para conhecer outros hospitais, etc. O curso está muito caro” (Sujeito 46)

Na Universidade Estadual de Montes Claros – MG no curso de Enfermagem,
o grau de insatisfação dos acadêmicos esteve relacionado à infra-estrutura oferecida
pela universidade, carência de recursos audiovisuais, poucas atividades que
conciliem teoria e prática, falta de material didático e livros desatualizados (JABBUR;
COSTA; DIAS, 2012).
A diferença entre a diversidade de expectativas dos alunos e o que realmente
a universidade oferece pode gerar no acadêmico alguma decepção nessa
experiência, uma vez que cada instituição tem uma característica própria por meio
de suas normas, infra-estrutura, qualidade de serviços e expectativa em relação aos
alunos (SCLEICH, 2008).
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Investigar a satisfação do estudante em relação à instituição e ao curso é algo
muito importante, pois possibilita conhecer o que a universidade tem como ponto
forte, bem como melhorar áreas que estão precisando de inovação e melhorar os
serviços para o acadêmico, aumentando a satisfação do estudante (LOW; SANDER
E CHAN apud SCLEICH, 2008).
Na pesquisa de Souza e Reinert (2010), dentre os fatores que influenciam
negativamente a satisfação com o curso, estão: má organização da universidade e
falha em atender as expectativas; estrutura curricular; falta de aula ou atividades
práticas; má estrutura física.

Categoria 5 – Aspectos relacionados aos estágios do curso de Enfermagem
Para alguns dos discentes, os estágios do curso são apontados na resposta
quanto à satisfação com o curso, conforme segue abaixo:
“Única coisa ruim são os estágios que são de carga horária enorme.”
(Sujeito 19)
“Carga horária excessiva de estágio desgastando o acadêmico que
necessita trabalhar e vir à aula” (Sujeito 43)

Na vida acadêmica, os discentes passam por vários momentos de mudança,
frustração, desenvolvimento, crescimento e angustias. Dessa forma, na maioria das
vezes acabam desenvolvendo sentimentos como irritabilidade, impaciência e
preocupação durante a graduação acarretando queda no nível de aprendizagem e
qualidade da assistência de enfermagem durante os estágios.
As características inerentes ao curso, cuja ênfase de formação profissional
está voltada para o cuidado, fazem com que, nesse período, a relação
aluno/enfermeiro/ paciente seja norteada, muitas vezes, por estímulos
emocionais intensos: o contato íntimo com a dor e o sofrimento do outro; o
atendimento a pacientes em fase terminal; a dificuldade em lidar com
pacientes queixosos e em condições emocionais alteradas; a intimidade
corporal; e outras características que requerem do aluno um período de
adaptação a essa condição específica de formação profissional. Soma-se a
isso o desgaste psicológico e físico do enfermeiro, uma vez que perde
noites de sono estudando, e após longo dia de estágio ainda tem de fazer
trabalhos acadêmicos, pesquisas e demais afazeres comuns aos
universitários. (PEREIRA; MIRANDA; PASSOS, 2010, p.205)
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O gráfico a seguir demonstra a identificação dos sujeitos de acordo com o
pagamento da mensalidade do curso
Gráfico 12 – Identificação dos sujeitos de acordo com o pagamento da
mensalidade
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Fonte: (ARALDI, 2017)

Em relação de como é realizado o pagamento da mensalidade dos discentes,
podemos analisar que a variedade é grande, onde 1% (1) possui Bolsa Artigo 170 de
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Estudo; 3% (02) bolsa Artigo 170 de Pesquisa; 27% (16) Bolsa Assistência Social;
1% (1) possui Bolsa Monitoria de laboratório; 2% (01) CREDIES; 2% (01) possuem
30% de desconto por ser Técnico de Enfermagem; 2% (01) Bolsa de Extensão; 36%
(22) possuem o FIES; 2% (01) FUNDACRED; 20% (12) não possuem bolsa,
pagando-a de forma privada a integral; 2% (01) desconto por número de familiares
na instituição; e 2% (01) não responderam a essa pergunta.
Considerando que quatro discentes responderam que possuem dois tipos de
bolsa, de forma que ultrapassa 100% dos pesquisados.
Constata-se desta forma que a minoria paga integralmente o valor da
mensalidade e, 80% dos acadêmicos recebem algum tipo de desconto na
mensalidade.
A instituição em estudo, ao longo de sua existência, sempre buscou
alternativas para facilitar o acesso e a permanência do aluno em sua instituição,
oferecendo Serviço de Apoio ao Estudante (SAE), com atendimento voltado ao perfil
e necessidade dos usuários (UNIARP, 2017).
O SAE tem como objetivo dar atendimento ao acadêmico, oferecendo
serviços de orientação e informações quanto aos meios de custeio da mensalidade,
permitindo a sua permanência nos estudos. Ele orienta sobre solicitações de bolsas
de estudos, escaminha para realizar estágios remunerados e proporciona
orientações sobre elaboração de projetos (UNIARP, 2017).
Dentre as diversas maneiras em que o estudante pode custear a sua
mensalidade, está em destaque a Bolsa do Artigo 170; Bolsa de Assistência Social;
Bolsa de Estudo do FAP; Bolsas do Artigo 171 (Fumdes); Bolsa de Estudo do PAEC;
Financiamento Estudantil (FIES); Crédito Universitário (CredIES) (UNIARP, 2017).

Os gráficos 13 e 14 mostram a percepção dos discentes em relação à
preparação das aulas pelos docentes e a maneira como o docente prepara suas
aulas, respectivamente.
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Gráfico 13 – Percepção dos discentes em relação à preparação das aulas pelos
docentes
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Gráfico 14 – Percepção dos discentes de acordo com a maneira que o docente
prepara sua aula
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Diante da questão da percepção dos discentes de que os docentes preparam
suas aulas, 39% (22) responderam que sim sempre preparam; 54% (30) que
algumas vezes; 5% (03) que não preparam e 2% (01) não responderam a essa
questão.
Analisando o segundo gráfico, observa-se que os discentes diante da questão
de como eles percebem que as aulas foram preparadas pelos docentes, 38% (37)
percebem pelo domínio do conteúdo; 26% (25) pela explicitação do objetivo e
articulação do conteúdo; 12% (12) pela utilização de outras dinâmicas de ensinoaprendizagem; 14% (14) pela preparação de slides; 8% (08) pela utilização de
outros recursos didáticos, como figuras, revistas e artigos; 1% (01) percebe que o
docente preparou a aula pela maneira como explica o conteúdo e 1% (01) não
respondeu a essa pergunta.
Considerando que trinta e um alunos assinalaram uma alternativa, onze
alunos duas alternativas, nove alunos três alternativas, três alunos quatro
alternativas e um aluno assinalou cinco alternativas, de forma que ultrapassa 100%
dos sujeitos pesquisados.
Segundo Souza (2007), as instituições de ensino devem fornecer os recursos
didáticos necessários para que o professor ministre suas aulas, mas isso só será
possível quando for elaborado no planejamento de ensino.
O docente deve saber o que vai ensinar aos seus alunos, deve buscar
sempre novas técnicas e dominar o conteúdo ministrado, a fim de ter um ensino de
qualidade. Deve saber quais recursos didáticos poderão ser utilizados no conteúdo
proposto no dia a dia, organizando seu trabalho (SOUZA, 2007).
Uma boa formação e interação com os alunos são indispensáveis para
qualquer professor. É importante estimulá-los para a pesquisa e procurar saber mais
sobre o tema estudado, fazendo-os perceber a importância de estarem no centro do
processo de ensino e adquirirem determinado conhecimento (SOUZA, 2007).
O ato do planejamento acompanha o ser humano desde o começo da
evolução humana, onde as pessoas planejam suas ações com intuito de melhorar e
transformar a sua própria vida e a das pessoas ao redor (CASTRO; TUCUNDUVA;
ARNS, 2008).
Apesar de o planejamento educativo ser de grande importância, infelizmente
grande parte dos professores são negligentes improvisando suas atividades, e em

P[

conseqüência disso não é possível obter os objetivos esperados para formar um
bom cidadão (CASTRO; TUCUNDUVA; ARNS, 2008).
Para Schmitz apud Castro, Tucunduva e Arns (2008), um grupo de
professores que deve estar atento a importância de se elaborar os planos de aula,
são os em inicio de carreira. Através do plano de aula é possível esclarecer os
objetivos da disciplina, ampliar as atividades em sala e facilitar o seu
acompanhamento.

Abaixo, o gráfico representa a percepção dos discentes sobre o professor
incentivar a reflexão e o questionamento.
Gráfico 15 – Percepção dos discentes sobre o incentivo do docente para a
reflexão e o questionamento do conteúdo
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questionamento, 43% (24) responderam que sim sempre; 53% (30) que algumas
vezes; 2% (01) responderam que não e 2% (01) não respondeu.
Santos (2008) apontou em seu estudo que durante muitos séculos as
instituições de ensino possuíam tudo muito bem “arrumadinho”, isso quer dizer: o
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professor ensina conteúdos inquestionáveis e o aluno absorve e reproduz
exatamente como aprendeu, sem mudar nada.
O principal papel do professor no processo de aprendizagem é desafiar os
conteúdos já aprendidos, para que eles se tornem cada vez mais ampliados e
consistentes. E quanto mais enriquecido é um conceito, maior é a chance dele de
servir como exemplo para construir novos outros conceitos. Quanto mais uma
pessoa sabe, mais ela tem condição de aprender (SANTOS, 2008).
O docente ao planejar uma aula, deve buscar novas formas de provocar a
reflexão e o questionamento, e isso faz com que haja a possibilidade de implantar
formas criativas e estimuladoras de desafiar os alunos. No ensino, as informações
são passadas muitas vezes sem que o aluno tenha necessidade delas, por isso a
função do professor é gerar o questionamento, dúvidas e não apresentar respostas
(SANTOS, 2008).
Quando um problema é encontrado, há possibilidades de aprendizagem, pois
os problemas têm função de gerar conflitos e provocam a necessidade de buscar
mais a respeito do assunto, trazendo a tona a reflexão e o questionamento
(SANTOS, 2008).

A percepção dos discentes em relação às estratégias utilizadas pelos
docentes com maior frequência em suas aulas é demonstrada no gráfico a seguir.
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Gráfico 16 – Percepção dos discentes em relação às estratégias utilizadas
pelos docentes com maior frequência em suas aulas
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Na análise deste gráfico acima, percebe-se que 25% (40) dos sujeitos
destacaram que os docentes utilizam estudos de caso em suas aulas; 17% (28)
estudo em grupo; 25% (40) estudo de textos e artigo; 3% (05) painel de debates; 2%
(02) que utilizam projetos; 24% (39) seminário; 1% (01) simpósio; 2% (04) afirmaram
que é utilizado leitura de slides e 1% (01) não respondeu.
Considerando que nove alunos assinalaram uma alternativa, onze alunos
duas alternativas, dezessete alunos três alternativas, treze alunos quatro
alternativas, três alunos cinco alternativas e dois alunos assinalaram seis
alternativas, de forma que ultrapassa 100% dos pesquisados.
Nisbett, Schucksmith e Dansereau (citados por Pozo, 1996) definem as
estratégias de aprendizagem como seqüências de procedimentos ou
atividades que se escolhem com o propósito de facilitar a aquisição, o
armazenamento e/ou a utilização da informação. Têm um caráter
consciente e intencional e, em nível mais específico, as estratégias de
aprendizagem podem ser consideradas procedimentos adotados para a
realização de uma determinada tarefa (Da Silva & Sá, 1993), como
ferramentas auxiliares da aprendizagem (GOMES; BORUCHOVITH, 2005,
p.320)

Recurso didático é todo material utilizado como auxilio no ensino aprendizagem do conteúdo proposto para ser aplicado pelo professor a
seus alunos. Há uma infinidade de recursos que podem ser utilizados nesse
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processo, desde o quadro de giz até um data show passando por jogos,
passeios para pesquisa de campo e assim por diante (SOUZA, 2007, p.111)

. Na visão de Souza (2007), é importante ter consciência da má utilização dos
recursos didáticos. Ele serve como intermédio no processo de ensino-aprendizagem
onde o mais importante é a interação entre professor, aluno e conhecimento, e não
como protagonista do processo. A intenção é de que o aluno consiga assimilar o
conteúdo através dos recursos e utilizar o conhecimento na sua realidade.
Moura e Mesquita (2010) afirmam que a participação dos alunos em sala de
aula, expressando suas dúvidas e opinando, é uma forma de estratégia de
aprendizagem e acaba criando um ambiente rico em troca de saberes.
Em uma pesquisa com estudantes de enfermagem sobre as estratégias de
ensino-aprendizagem utilizadas pelos professores, observou-se que 100% dos
entrevistados apontaram o uso de grupo de discussão e aula expositiva. Os recursos
didáticos utilizados são seminário (91,6%) e filmes (66,6%). Na maioria dos relatos
as técnicas utilizadas buscam o aprendizado através da interação do grupo e
participação dos alunos (MOURA; MESQUITA, 2010).
Mazzioni (2013) teve como resultados em seu estudo, que o tipo de aula mais
eficaz na visão dos acadêmicos, é aquele com Resolução de Problemas (40,76%),
seguida pela Aula Expositiva (27,39%) e Seminário (14,01%). Pelas respostas
obtidas nessa questão, o autor conclui que os estudantes entrevistados
compreendem que no centro do processo de ensino deve estar o aluno.
Ainda no mesmo estudo, os resultados da entrevista com os docentes,
indicam que as estratégias como resolução de exercícios, aulas expositivas e
simulações são as que melhor apresentam resultado no processo de ensinoaprendizagem (MAZZIONI, 2013).

As respostas descritivas em relação à pergunta de como as aulas teóricas se
tornam mais interessantes e que permitem melhor aprendizagem, foram agrupadas
em três categorias, conforme demonstradas a seguir:
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Categoria 1 – Domínio do conteúdo pelo docente facilita o processo de ensinoaprendizagem

Dentre os sujeitos pesquisados, alguns apontaram que o domínio do
conteúdo pelo docente torna as aulas mais interessantes e facilitam o processo de
ensino-aprendizagem, conforme falas a baixo:
“Quando o professor tem domínio do conteúdo a aula fica interessante, pois
passa segurança e aprendo” (Sujeito 02)
“Ter uma boa explicação, o domínio do conteúdo, a interação com o aluno”
(Sujeito 13)
“O domínio do professor sobre o conteúdo torna a aula interessante,
questionar o professor e ouvir respostas com segurança” (Sujeito 24)
“O domínio do conteúdo do professor e uma conversa dinâmica com a
turma torna a aula mais agradável e interessante” (Sujeito 32)

Em concordância com esse estudo, o domínio do conteúdo e a boa prática
foram as duas questões mais apontadas relativas a um bom professor, no estudo de
Quadros et al. (2010). Os autores ainda concluíram que ninguém ensina aquilo que
não sabe. E por se tratar de docentes de ensino superior, muitos com pósgraduação e mestrado, entendemos que os ensinamentos são altamente
especializados e qualificados, dentro da área pela qual cada um deles optou.
Na pesquisa de Gabrielli e Pelá (2003), os dados coletados mostram que os
graduandos de uma universidade caracterizam o professor desejado aquele que tem
domínio do conhecimento especifico e dos aspectos didático-pedagógico.
Os estudantes esperam um professor com domínio do conteúdo, boa
didática, que seja identificado com a docência, observador, sensível e
perspicaz e que considere os questionamentos dos alunos. Eles esperam
que o professor entenda os limites e as deficiências de cada um e que
tenha sensibilidade para auxiliá-los a se superarem, melhorando, assim, o
desempenho (QUADROS et al., 2010, p.113).

O domínio do conteúdo a ser ensinado pelo professor é de extrema
importância, onde dificuldades nesta área podem causar problemas nos conteúdos
ministrados e na própria escolha do que ensinar ou não (LONGHINI, 2008).
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Categoria 2 – A interação entre discente e docente facilita o processo de
ensino-aprendizagem

Alguns sujeitos afirmaram que a interação entre o discente e o docente torna
a aula mais interessante e facilita o processo de ensino-aprendizagem,
demonstradas nas falas a seguir:
“A comunicação entre o aluno e professor é essencial, pois tiramos todas as
duvidas” (Sujeito 26)
“[...] participação entre professores e alunos” (Sujeito 34)
“Professor interagir com a classe e não somente ler os slides e falar
sozinho” (Sujeito 36)
“A interação do professor com a turma é um fator importante para as aulas
teóricas. Não pode ser somente aquela aula de slides e também só falada.
Tem que estar preparado com o conteúdo que vai falar” (Sujeito 41)

A interação entre professor e aluno é que vai determinar o processo
educativo, independente de haver um conteúdo, um tempo determinado, normas e
estrutura da instituição. Dependendo de como essa interação se dá, a aprendizagem
do aluno por ser menos ou mais facilitada (SANTOS, 2001).
Uma nova linha de pesquisas em Psicologia Educacional vem
demonstrando que, ao contrário do que se pensava anteriormente, não são
as características de personalidade do professor e sim as suas ações em
sala de aula que influenciam diretamente na aprendizagem dos alunos.
Essas ações, por sua vez, estão fundamentadas numa determinada
concepção do papel do professor, o qual reflete valores e padrões de uma
determinada sociedade. Portanto, aspectos sociais, culturais e até políticos
condicionam as formas do relacionamento professor-aluno, as quais, por
sua vez, produzem tipos diferentes de ação em sala de aula, tornando o
papel do professor cada vez mais complexo e ambíguo (SANTOS, 2001,
p.73).

Logo, em meio ao processo de ensino-aprendizagem, a relação entre
professor e aluno, depende cordialmente do ambiente estabelecido pelo professor,
da boa relação com seus alunos, da sua capacidade de discutir, ouvir e refletir. Essa
relação que se desenvolve em sala de aula, muitas vezes se dá pela forma como o
docente compreende o aluno, orientando e ajudando a estudar e aprender (BRAIT,
et al., 2010).
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Antes, para ser um bom educador, bastava saber transmitir conhecimentos
e exercer autoridade em sala de aula. Hoje, o perfil desse educador mudou.
Com relação ao conhecimento, ele não deve mais transmiti-lo, apenas.
Deve interagir, discutir e aprender junto com o educando. Até pouco tempo,
o mestre estava em um plano acima do educando. Não pode mais ser
assim. O aluno agora é que deve ser o centro, mas deve haver limites. Além
dessas características, o professor tem que estar muito bem informado. Não
se exige mais conhecimento enciclopédico, entretanto, ele deve manter-se
ligado a toda e qualquer informação (BELOTTI; FARIA, 2010, p.10)

Categoria 3 – Estratégias de ensino utilizadas pelos docentes que facilitam o
processo de ensino-aprendizagem

As estratégias de ensino utilizadas pelos docentes em sala de aula tornam as
aulas mais interessantes e facilitam o processo de ensino-aprendizagem para alguns
dos pesquisados, conforme respostas citadas abaixo:
“Quando há uma oportunidade de trazer conhecimento fatos que acontece
no dia-a-dia relacionado com o tema a ser passado” (Sujeito 06)
”Os estudos de caso, pois mesmo que teoricamente nos dá uma base de
como aplicar na prática” (Sujeito 07)
“Estudando em grupo onde cada aluno dá sua ideia e debatemos o que
estudamos” (Sujeito 08)
“As fontes recentes e a aplicação ou exemplificação aplicada a área da
enfermagem” (Sujeito 17)
“As questões abordadas, os questionamentos e debates” (Sujeito 20)
“As dinâmicas ajudam bastante pois a forma diferente de explicar ajuda no
entendimento” (Sujeito 21)
“É interessante quando o professor fala e ensina o conteúdo, mostra
imagens, faz aulas práticas, demonstra o certo, como é, como deve ser
feito” (Sujeito 43)
“O modo como explicam o conteúdo e questionamentos que faz com que a
gente participe da aula, contar as experiências vividas, figuras, vídeos”
(Sujeito 51)
“Quando é em grupo é uma boa forma de aprendizagem, pois há a troca de
opiniões” (Sujeito 55)

As estratégias de aprendizagem visam à consecução de objetivos, por isso
deve haver clareza nesse momento tanto para os alunos quanto para os
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professores. Através das estratégias é possível explorar meios, modos e formas de
evidenciar o pensamento (ANASTASIOU; ALVES, 2004).
A participação dos alunos em sala de aula, expressando as suas dúvidas e
opinando sobre o conteúdo estudado, geram um ambiente rico em troca de saberes
e envolve o aluno na participação ativa do seu processo de aprendizagem (MOURA;
MESQUITA, 2010).
Os recursos didáticos audiovisuais como filmes, vídeos, televisão, é o meio
utilizado pelo professor para chamar a atenção do aluno. Esse ensino desperta o
interesse e provoca a discussão dos envolvidos, facilitando o processo de
aprendizagem (MOURA; MESQUITA, 2010).
Participar de grupos de estudo permite o desenvolvimento de uma série de
papéis que auxiliam na construção da autonomia, do autoconhecimento do
aluno, do lidar com o diferente, da exposição e da contraposição, do
divergir, do sintetizar e do resumir, enfim, habilidades necessárias no
desempenho do papel profissional, para o qual o aluno se prepara na
universidade como local de ensino, de acerto e erros (ANASTASIOU;
ALVES, 2003, p.77).

Ao utilizar estratégias inéditas de ensino-aprendizagem, o docente precisa
lidar com questionamentos, dúvidas, inserções dos alunos, críticas, resultados
incertos, respostas incompletas e perguntas inesperadas (ANASTASIOU; ALVES,
2004).

O gráfico abaixo representa a percepção dos discentes quanto à contribuição
das aulas práticas para o seu aprendizado.
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Gráfico 17 – Percepção dos discentes quanto à contribuição das aulas práticas
para o seu aprendizado
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Analisando o gráfico podemos dizer que 95% (53) dos pesquisados acreditam
que as aulas práticas contribuem para a aprendizagem; 3% (02) responderam que
algumas vezes contribui e 2% (01) não respondeu a essa questão

Em relação às respostas descritivas, as mesmas foram agrupadas em duas
categorias descritas a seguir:

Categoria 1 – O ensino-aprendizagem nas aulas práticas
Alguns dos sujeitos entrevistados apontaram que a relação entre os
conhecimentos teóricos e práticos contribuem para o aprendizado, conforme relatos
a seguir:
“Pois é na pratica que conseguimos entender realmente o conteúdo”
(Sujeito 01)
“A prática é a concretização da teoria, de nada vale um sem o outro”
(Sujeito 17)
“Sim, pois na aula prática, aprendem-se as técnicas estudadas na teoria de
forma correta” (Sujeito 20)
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“Para ter um conhecimento melhor do conteúdo” (Sujeito 22)
“Conseguimos neste momento associar a teoria com a prática” (Sujeito 25)
“Contribui sim muito, pois conseguimos realizar os procedimentos e associar
a teórica com a prática” (Sujeito 39)
“Tudo na prática é mais fácil de aprender, de entender e de assimilar”
(Sujeito 42)
“Sim e muito, nas aulas práticas o aluno além de se interessar mais,
também aprende muito mais” (Sujeito 45)

Categoria 2 – As aulas práticas contribuem para o aprendizado levando o
discente para a realidade

Alguns dos sujeitos afirmaram que as aulas práticas contribuem para o
aprendizado, pois levam o discente mais próximo da realidade, conforme a seguir:

“Sim por leva o aluno mais para realidade, e é menos massante do que
algumas aulas” (Sujeito 10)
“Fica mais real, parecendo um atendimento real nos pressiona a
desenvolver as técnicas corretas” (Sujeito 24)
“Mostra uma base de como é na vida real, para quem não tem
conhecimento da área” (Sujeito 27)
“Pois quem não tem nenhuma prática é importante, pois nos deixa mais
próximos da realidade, para os estágios” (Sujeito 29)

Durante o curso de Enfermagem, é possível a realização de diversas formas
de aprendizagem teórico-prática. As aulas práticas são realizadas em laboratórios,
sendo disponibilizada a oportunidade de aprender técnicas que posteriormente
serão praticadas como forma de assistência, porém fora da universidade, sendo em
hospitais, unidades de saúde, entre outros. Os estágios somente acontecem no final
da graduação, sendo como Estágio Curricular Supervisionado, conforme descrição a
seguir:
O estágio supervisionado é realizado em hospitais gerais e especializado,
ambulatórios, rede básica de serviços de saúde e comunidades nos dois
últimos semestres do Curso de Graduação em Enfermagem. Na elaboração
da programação e no processo de supervisão do aluno, em estágio
curricular supervisionado, pelo professor, será assegurada efetiva
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participação dos enfermeiros do serviço de saúde onde se desenvolve o
referido estágio. A carga horária mínima do estágio curricular
supervisionado deverá totalizar 20% da carga horária total do Curso de
Graduação em Enfermagem. (BRASIL, 2001, pg.08)

No curso as duas práticas mais importantes são as aulas em laboratório e os
estágios finais do curso. As práticas laboratoriais demonstram conhecimentos
teóricos que já foram estudados, como se fosse uma forma artificial do processo de
trabalho. Os estágios finais partem do mesmo principio, porém não oferecem
oportunidade de integração pedagógica, não tendo mais tempo para a reflexão e
processo de aprendizagem (NASCIMENTO, 2003).
O ensino das técnicas é realizado em laboratórios, que significa o local
utilizado para ensino prático de atividades e procedimentos para realização de
situações simuladas posteriormente. O ensino no laboratório junto com a realização
de técnicas faz com que o aluno visualize o cuidar de forma integral e dinâmica
(GOMES et al., 2005)
Segundo Gomes et al. (2005, p.115):
O laboratório de enfermagem é definido como sendo o ambiente que
“proporciona a estrutura dentro do qual a aprendizagem deve ocorrer,
enquanto o clínico é o mundo autentico onde acontece o contato do aluno
com o cliente, possibilitando a aplicação real da aprendizagem e o
estabelecimento da ligação entre a teoria e a prática

Uma aula de laboratório ideal é difícil de acontecer, pois depende muito do
professor estar animado e motivado para aplicação das atividades e os alunos
estarem com vontade de aprender. Além disso, os laboratórios precisam estar
preparados para as atividades, com materiais e estrutura adequados (POSSOBOM;
OKADA; DINIZ, 2003).
Segundo Capeletto apud Possobom, Okada e Diniz (2003), deve-se descartar
a ideia de que as aulas práticas servem somente para ilustrar a teoria. Ela é utilizada
para aquisição de novos conhecimentos e facilita a fixação do conteúdo.

O gráfico a baixo demonstra a percepção dos discentes em relação a sua
participação no processo de ensino-aprendizagem
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Gráfico 18 – Percepção dos discentes em relação a sua participação no
processo de ensino-aprendizagem
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Fonte: (ARALDI, 2017)

Em relação à questão de como o discente percebe sua participação no
processo de ensino-aprendizagem, 39% (28) responderam que participam e
realizam todas as atividades em sala e atividades extras solicitadas; 33% (24) que
participam e realizam de todas as atividades em sala e procura pesquisar mais a
respeito do conteúdo mesmo sem a solicitação do professor; 22% (16) participam e
realizam todas as atividades em sala; 3% (02) participam às vezes das atividades
em sala; 2% (01) não participam efetivamente da aula e das atividades propostas e
1% (01) não respondeu a essa questão.
Considerando que quarenta e cinco alunos assinalaram uma alternativa,
quatro alunos duas alternativas e seis alunos assinalaram três alternativas, sendo
que ultrapassa 100% dos sujeitos pesquisados.
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Segundo Veras e Ferreira (2010), a sala de aula é um lugar onde alunos e
professores convivem todos os dias, onde o aluno se envolve ativamente tornandose o protagonista no processo de ensino-aprendizagem.
O principal papel do professor é ser facilitador, orientador, criar situações. As
ações do professor ainda envolvem: formular problemas e encontrar soluções e
estimular a reflexão do aluno sobre a sua aprendizagem (BARROWS apud
FREITAS, 2011).
Os professores devem ter segurança em confiar na capacidade dos outros de
pensar, sentir a aprender. É considerado como facilitador do ensino a partir de suas
experiências e o modo como conduz a aprendizagem. (PETTENGILL; NUNES;
BARBOSA, 2003)
A postura tomada pelo professor na sala de aula favorece a relação entre o
aluno e os conteúdos acadêmicos. Os autores observaram que a atuação do
professor em sala de aula estimula o interesse do aluno no aprendizado, fazendo
com que isso desperte o interesse em buscar dar um retorno ao professor através
do cumprimento das atividades extras solicitadas e participação ativa nas aulas
(VERAS; FERREIRA, 2010).
Atitudes positivas ou negativas dos professores exercem efeito motivador ou
desmotivador aos alunos, fazendo com que seus níveis de empenho e esforço
sejam alterados, interferindo no desempenho acadêmico (REGO apud LAZZARIN,
2001).
As tarefas realizadas em casa é a estratégia mais utilizada em todo o mundo.
Ela muitas vezes é definida como uma forma simples do professor avaliar o aluno,
porém é um processo complexo cujo alcance ultrapassa a instituição de ensino,
invadindo o ambiente familiar de cada estudante. A realização dessas tarefas
possibilita tempo para maturação das matérias e assuntos aprendidos em sala de
aula conforme ritmo de cada um (ROSÁRIO et al., 2005)
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3 CONCLUSÃO
Neste estudo foi possível identificar o perfil dos acadêmicos de Enfermagem
da instituição pesquisada, onde a predominância é do gênero feminino com 84% e
idades entre 18 e 25 anos (61%), sendo mais da metade residentes na cidade de
Caçador – SC, local onde a universidade está inserida.
Alguns discentes (37%) já possuem conhecimentos na área, como técnico de
Enfermagem. Dentre os sujeitos que não possuem a formação técnica ou não atuam
no momento, 50% destes, realizam outra atividade além da acadêmica, com
variadas ocupações e isso faz com que o estudante tenha pouco tempo para a
dedicação aos estudos, diminuindo assim o desempenho em sala de aula. Diante
disso, é preciso reforçar a importância dos docentes utilizarem diferentes métodos
de ensino-aprendizagem durante as aulas, fazendo com que não se torne tão
cansativo, de forma que favoreça a formação eficiente do aluno.
Diante do restante dos sujeitos entrevistados que não possuem outra
ocupação além da acadêmica, existe a possibilidade de integrá-los em atividades
extracurriculares – ou também conhecidas como complementares ou não
obrigatórias - na universidade e no curso, como monitoria em laboratórios, projetos
de iniciação cientifica e extensão, congressos e eventos e estágios remunerados,
dentre outras atividades que a instituição pode oferecer. Isso pode trazer ao
estudante, qualidade da identidade profissional e um melhor comprometimento com
a sua formação acadêmica, além de aproximá-lo dos colegas de estudo e dos
docentes.
A maioria dos acadêmicos (82%) está satisfeito com o curso, porém nas
justificativas das respostas percebe-se que a universidade necessita de mudanças
para o curso de Enfermagem, principalmente em relação à estrutura física, com mais
laboratórios equipados para serem utilizados durante as aulas. Considerando que
esta alternativa não ficou clara para alguns dos entrevistados, onde o objetivo era
compreender se a instituição, os laboratórios, o curso de Enfermagem, os
professores, entre outros, estavam dentro das expectativas de cada um, e não se
possuíam afinidades com a profissão, como muitos descreveram.
Diante da questão de quais estratégias de ensino os docentes utilizam em
suas aulas, os discentes destacaram vários métodos, sendo os mais apontados:
estudo de textos e artigos (25%) e estudos de caso (25%). Em relação a isso, é
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possível notar que os docentes levam para a sala de aula diversas maneiras de
apresentar o conteúdo; porém, diante de tantas estratégias elencadas dentro das
Metodologias Ativas e que foram apresentadas neste estudo, poucas foram citadas
no questionário pelos acadêmicos.
Quando questionados sobre o que torna as aulas teóricas mais acessíveis
para o aprendizado, surgiram várias justificativas, porém as que mais se destacaram
foram: a maneira como o professor conduz a sua aula, com explicações claras e
objetivas, participação dos acadêmicos, atividades em grupos e dinâmicas que
facilitem esse processo.
As aulas práticas são muito citadas, 95% dos discentes acreditam que ela
contribui para o aprendizado. Porém, é notável também que algumas respostas
apontam a inadequada estrutura e escassez de materiais nos laboratórios. A
compreensão dos sujeitos diante da abordagem acima foi somente em relação às
aulas de laboratório. Percebe-se com isso que, não há entendimento por parte da
maioria que as assistências nas instituições de saúde, como hospitais, unidades de
saúde, clínicas, também são aulas práticas e que fazem parte do processo de
ensino-aprendizagem.
Diante de todos os dados, deve-se considerar que a análise dos gráficos foi
realizada individualmente e, portanto, não houve cruzamentos dos dados obtidos em
diferentes perguntas.
Observou-se que nenhum acadêmico se recusou a responder a pesquisa,
portanto acredita-se que a maioria respondeu de forma verdadeira e clara; porém,
algumas respostas pareceram confusas e com frases curtas.
Durante a pesquisa de artigos e livros para a fundamentação teórica do TCC,
houve uma surpresa em relação à quantidade de material publicado. Ao contrário do
que se esperava, nos últimos anos, diversos pesquisadores tem se preocupado com
a Educação na área da Enfermagem, trazendo inovações e diferentes maneiras de
ensino para formar o profissional, com estratégias de ensino-aprendizagem que
facilitem esse processo.
O estudante de Enfermagem deveria ser esclarecido a respeito das
metodologias e estratégias de ensino-aprendizagem nas aulas teórico-práticas, que
acontecem até a 8ª fase do curso; as duas últimas fases são destinadas aos
estágios curriculares supervisionados obrigatório. Mesmo durante as aulas práticas,
além da execução da assistência de enfermagem, devem existir momentos em que
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o docente estimule a reflexão e o olhar crítico do estudante, fazendo com que
aconteçam discussões sobre situações vivenciadas relacionando conhecimento
teórico com a prática cotidiana de uma instituição de saúde.
Concluindo, este estudo proporcionou momentos de reflexão e discussão
sobre as metodologias de ensino na Enfermagem. Acrescentou também maior
conhecimento cientifico a respeito desse tema, ampliando a visão sobre esse
processo. Desconhece-se uma pesquisa relacionada ao perfil dos discentes e às
práticas pedagógicas na instituição em estudo no curso de Enfermagem, o que faz
acreditar que este trabalho possa contribuir com o processo de ensinoaprendizagem; além de oportunizar novos estudos e como fonte de pesquisa para a
coordenação pedagógica da instituição.

XP

REFERÊNCIAS

A)ÝÞ A Fiocruz de Notícias. Pesquisa inédita traça perfil da enfermagem no
ßVWàSáâ Disponível em <http://portal.fiocruz.br/pt-br/content/pesquisa-inedita-traca-da-enfermagem-no-brasil> Acesso em 18 Abr 2017.
ANASTASIOU, Léa da Graças Camargos; ALVES, Leonir Pessate. Estratégias de
ensinagem. 2004. Disponível em
<http://www.ufmt.br/proeg/arquivos/2dc95cd453e52a78a17dcc157f04dbf6.pdf>
Acesso em 25 Maio 2017.
______. Processos de ensinagem na universidade: pressupostos para as
estratégias do trabalho em aula. Joinvilie, SC: Editora Univille, 2003.
BARDAGI, Marúcia Patta; LASSANCE, Maria Célia Pacheco; PARADISO, Ângela
Carina. Trajetória acadêmica e satisfação com a escolha profissional de
universitários de universidades em meio de curso. Porto Alegre. Revista
Brasileira de Orientação Profissional. 2003. Disponível em
<http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rbop/v4n1-2/v4n1-2a13.pdf> Acesso em 27 Abr. 2017.
BELOTTI, Salua Helena Abdalla; FARIA, Moacir Alves de. Relação professoraluno. Revista Eletrônica Saberes da Educação. 2010. Disponível em
<http://docs.uninove.br/arte/fac/publicacoes/pdfs/salua.pdf> Acesso em 02 Jul 2017.

ãEäãE! Neusi; Aparecida Navas. Metodologia da problematização: fundamentos
  &å . Londrina: UEL, 1999.
______. As metodologias ativas e a promoção da autonomia de estudantes.
Londrina. Semina: Ciências Sociais e Humanas. 2011. Disponível em
<http://www.proiac.uff.br/sites/default/files/documentos/berbel_2011.pdf> Acesso em
08 Mar 2017.
BITENCOURT, Julia Valeria de Oliveira Vargas et al. O processo de ensinoaprendizagem adotado em uma universidade federal: visão dos estudantes de
enfermagem. . Guatambu – Santa Caratina. Revista de Teorias e Práticas
Educacionais2015. Disponível em:
<http://www.mastereditora.com.br/periodico/20150811_170557.pdf> Acesso em: 04
Out. 2016.

ãOäEÞAæE Juan E. Diaz; PEREIRA, Adair Martins. Estratégias de ensinoWçVèéêSëWTèìâ 24. ed. Petrópolis: Editora Vozes. 2002.
BRAIT, Lilian Ferreira Rodrigues, et al. A relação professor/aluno no processo de
ensino e aprendizagem. Revista Eletrônica do curso de Pedagogia do Campus
Jataí – UFG. 2010. Disponível em
<https://www.revistas.ufg.br/rir/article/view/40868/20863> Acesso em 17 Maio 2017.
BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de
Educação Superior. Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação
em Enfermagem, Medicina e Nutrição. Resolução CNE/CES 1.133/2001. Brasília.

XX

2001. Disponível em < http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/ces1133.pdf> Acesso
em 31 Maio 2017.
BURGIERMAN, Denis Russo. A verdadeira reorganização das escolas é colocar o
aluno no centro. Superinteressante, n. 356, p. 08-09, mensal, Janeiro 2016.

AäOqO ä æ&  !í qA*$AO î. Estudantes
UéSïèVàSðaVSfà è f trabalho. Revista Brasileira de Ciências Sociais. 1994.
 # 
ñ òòóóó    ò ò    òrbcs_00_26/rbcs26_03.htm> Acesso
 \ô A  \]
CARELLI, Maria José Guimarães; SANTOS, Acácia, Aparecida Angeli dos.
Condições temporais e pessoais de estudo em universitários. Revista
Psicologia Escolar e Educacional. 1998. Disponível em
<http://www.scielo.br/pdf/pee/v2n3/v2n3a06.pdf> Acesso em 25 Abr 2017.
CASTRO, Patricia Aparecida Moreira Penkal de; TUCUNDUVA, Cristiane Costa;
ARNS, Elaine Mandelli. A importância do planejamento das aulas para
organização do trabalho do professor em sua prática docente. ATHENA Revista
Cientifica de Educação. 2008. Disponível em
<http://nead.uesc.br/arquivos/Fisica/instrumentacao/artigo.pdf> Acesso em 04 Maio
2017.
DALLA, Marcelo Dala Bernardina; MOURA, Gabriel Alfena Gamaro de;
BERGAMASCHI, Mariana Scandian. Metodologias Ativas: um relato de
experiência de estudantes de graduação em medicina da Universidade Vila Velha na
disciplina de Interação Comunitária. Rio de Janeiro. Revista Brasileira de Medicina,
Família e Comunidade. 2015. Disponível em
<https://www.rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/647/673> Acesso em 08 Mar 2017.
DIESEL, Aline; MARCHESAN, Michele Roos; MARTINS, Silvana Neumann.
Metodologias ativas de ensino na sala de aula: um olhar de docentes da
educação profissional técnica de nível médio. Lajeado. Revista Signos. 2016.
Disponível em <http://www.univates.br/revistas/index.php/signos/article/view/1008>
Acesso em 08 Mar 2017.
ERDMANN, Alacoque Lorenzinni; FERNANDES Josicelia Dumêt; TEIXEIRA Giselle.
Panorama da educação em enfermagem no Brasil: Graduação e pós-graduação.
Brasília. Enfermagem em foco – COFEN. Volume 2. 2011.
FERNANDES, Josicelia Dumêt; SILVA, Rosana Maria de Oliveira; CALHAU, Lyra
Cândida. Educação em enfermagem no Brasil e na Bahia: o ontem, o hoje e o
amanhã. Brasília. Enfermagem em foco – COFEN. Volume 2. 2011.
FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de. Método e metodologia na pesquisa
científica. 3ª ed. São Paulo. Editora Yendis. 2009.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática
educativa. 28. ed. São Paulo: Paz e Terra. 2002.

XY

FREITAS, Raquel Aparecida Marra da Madeira. Ensino por problemas: uma
abordagem para o desenvolvimento do aluno. Goiânia. Educação em Pesquisa.
2011) Disponível em < http://www.scielo.br/pdf/ep/2011nahead/aop478.pdf> Acesso
em 31 Maio 2017.

)AãäE!! õ öce Maria Worschech; PELÁ, Nilza Teresa Rotter. O professor real e
o ideal na visão de um grupo de graduandos de enfermagem. São Paulo.
Revista Escola de Enfermagem. 2003. Disponível em
<http://www.revistas.usp.br/reeusp/article/view/41393/44972> Acesso em 16 Maio
2017.

)A!æ÷O   *í qAøAA Þ  Où  Prática baseada em evidências:
estratégias para sua implementação na enfermagem. Brasília. Revista Brasileira de
Enfermagem. 2003. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/reben/v56n1/a12v56n1.pdf> Acesso em: 24 Out. 2016.
GOMES, Cleide Oliveira et al. Reflexão sobre o processo ensinar aprender no
laboratório de enfermagem. Fortaleza. Revista RENE. 2005. Disponível em <
http://www.periodicos.ufc.br/index.php/rene/article/view/5480/3978> Acesso em 31
Maio 2017
GOMES, Maria Aparecida Mezzalira; BORUCHOVITCH, Evely. Desempenho no
jogo, estratégias de aprendizagem e compreensão na leitura. Brasília.
Psicologia: teoria e pesquisa. 2005. Disponível em
<http://www.scielo.br/pdf/ptp/v21n3/a08v21n3> Acesso em 29 Maio 2017.
GUEDES, Moema de Castro. A presença feminina nos cursos universitários e
nas pós-graduações: desconstruindo a ideia da universidade como espaço
masculino. Rio de Janeiro. Historias, Ciências, Saúde – Manguinhos. Vol 15. 2008.
Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v15s0/06.pdf> Acesso em 18 Abr.
2017.
ITO, Elaine Emi et al., O ensino de enfermagem e as diretrizes curriculares
nacionais: utopia x realidade. São Paulo. Revista Escola de Enfermagem USP.
2006. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v40n4/v40n4a16.pdf> Acesso
em: 07 Out. 2016.

õAããúä, Maria Fernanda de Lima e Oliveira; COSTA, Simone de Melo; DIAS,
Orlene Veloso. Percepções de acadêmicos sobre a enfermagem: escolha,
formação, e competências da profissão. Montes Claros. Revista Norte Mineira de
Enfermagem. 2012. Disponível em
<http://www.renome.unimontes.br/index.php/renome/article/view/54/121> Acesso em
20 Maio 2017.

!AääAãEE õ î Nurse to nurse: Prática Baseada em Evidências em
Enfermagem. Porto Alegre. AMGH. 2011.
LAZZARIN, Helen Cristina, et al. O papel do professor na percepção dos alunos
de odontologia Londrina.. Saúde e Sociedade. 2007. Disponível em

XZ

<http://www.revistas.usp.br/sausoc/article/view/7512/9026> Acesso em 08 Maio
2017.

!EûA õ As mulheres na ciência brasileira: crescimento, contrastes e
um perfil de sucesso. Estudos Avançados. 2003. Disponível em
<http://www.scielo.br/pdf/ea/v17n49/18408.pdf> Acesso em 18 Abr. 2017.
LONGHINI, Marcos Daniel. O conhecimento do conteúdo científico e a formação
do professor das séries iniciais do ensino fundamental. Investigações no
Ensino de Ciências. 2008. Disponível em
<http://www.if.ufrgs.br/ienci/artigos/Artigo_ID184/v13_n2_a2008.pdf> Acesso em 16
Maio 2017.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de Pesquisa. 6 ed.
São Paulo. Editora Atlas. 2007.
MARIN, Maria José Sanches, et al. Aspectos das fortalezas e fragilidades no uso
das metodologias ativas de aprendizagem. São Paulo. Revista Brasileira de
Educação Médica. 2010. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/rbem/v34n1/a03v34n1.pdf> Acesso em: 21 Out 2016.
MARTINS, José Carlos Amado et al. A simulação no ensino de enfermagem.
Ribeirão Preto. SOBRACEN. 2014.
MATHEUS, Maria Clara Cassuli; FUSTINONI, Suzete Maria. Pesquisa qualitativa
em enfermagem. São Paulo. Livraria Médica Paulista. 2006
MAZZIONI, Sady.As estratégias utilizadas no processo de ensinoaprendizagem: Concepções De Alunos E Professores De Ciências Contábeis.
Chapecó. Revista Eletrônica de Administração e Turismo. 2013. Disponível em
<https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/AT/article/view/1426/2338> Acesso
em 02 Maio 2017.
MEDINA, Neuma Vital Julca; TAKAHASHI, Regina Toshie. A busca da graduação
em enfermagem como opção dos técnicos e auxiliares de enfermagem. São
Paulo. Revista Escola de Enfermagem USP. 2003. Disponível em
<http://www.ee.usp.br/reeusp/upload/pdf/159.pdf> Acesso em 19 Abr. 2017.
MELO, Bárbara de Caldas. SANT’ANA, Geisa. A prática da metodologia ativa:
compreensão dos discentes enquanto autores do processo ensino-aprendizagem.
Brasília. Com. Ciências e Saúde. 2013. Disponível em:
<http://www.escs.edu.br/pesquisa/revista/2012Vol23_4_5_ApraticaMetodologiaAtival
.pdf> Acesso em: 19 Out. 2016.
MITRE, Sandra Minardi et al . Metodologias ativas de ensino-aprendizagem na
formação profissional em saúde: debates atuais. Rio de Janeiro. Ciênc. saúde
coletiva. 2008. Disponível em:<http://www.scielo.br/pdf/csc/v13s2/v13s2a18.pdf>
Acesso em: 02 Set. 2016.

Y[

MOREIRA, Cristina Alves; LIMA, Fernanda Moreira; SILVA, Priscilla Nicacio. A
dificil tarefa de acadêmicos de curso noturno em conciliar trabalho e estudo.
Revista Eletronica da Univar. 2011. Disponível em
<http://www.univar.edu.br/revista/index.php/interdisciplinar/article/view/121> Acesso
em 25 Abr. 2017.
MOURA, Elaine Cristina Carvalho; MESQUITA, Lúcia de Fátima Carvalho.
Estratégias de ensino-aprendizagem na percepção de graduandos de
enfermagem. Brasília. Revista Brasileira de Enfermagem. 2010. Disponível
em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003471672010000500016> Acesso em: 04 Out. 2016.
NASCIMENTO, Estelina Souto do; et al. Formação por competência do
enfermeiro: alternância teoria-prática, profissionalização e pensamento complexo.
Distrito Federal. Revista Brasileira de Enfermagem. 2003. Disponível em
<http://www.reben.abennacional.org.br/exportar/1786/v56n4a30.pdf> Acesso em 05
Maio 2017.
OLIVEIRA, Saionara Nunes de; PRADO, Marta Lenise do; KEMPFER, Silvana
Silveira. Utilização da simulação no ensino da enfermagem: revisão integrativa.
Revista Mineira de Enfermagem. 2014. Disponível em:
<http://www.reme.org.br/artigo/detalhes/941> Acesso em: 03 de Mar 2016.
PEDROLO, Edivane, et al. A prática baseada em evidências como ferramenta
para prática profissional do enfermeiro. Curitiba. Cogitare Enfermagem. 2009.
Disponível em: <http://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/16396/10875> Acesso
em: 24 Out. 2016.
PEREIRA, Caroline de Aquino; MIRANDA, Lívia Ceschia dos Santos; PASSOS,
Joanir Pereira. O estresse e seus fatores determinantes na concepção dos
graduandos de enfermagem. Rio de Janeiro. Revista Mineira de Enfermagem.
2010. Disponível em <http://reme.org.br/artigo/detalhes/107> Acesso em 29 Maio
2017.
PEREIRA, Wilza Rocha; TAVARES, Claudia Mara Melo. Práticas pedagógicas no
ensino de enfermagem: um estudo na perspectiva da analise institucional. Revista
Escola de Enfermagem USP. São Paulo. 2010. Disponível em
<http://www.revistas.usp.br/reeusp/article/view/40649> Acesso em 05 Maio 2017.
PETTENGILL, Myriam A. Mandetta; NUNES, Cristina Brandt; BARBOSA, Maria
Angélica Marchetti. Professor e aluno compartilhando da experiência de ensinoaprendizagem: a disciplina de enfermagem pediátrica da Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Revista Latino Americana de
Enfermagem. 2003. Disponível em <
http://www.journals.usp.br/rlae/article/view/1788/1835> Acesso em 31 Maio 2017.
PINHEL, Inahiá; KURCGANT, Paulina. Reflexões sobre competência docente no
ensino de enfermagem. São Paulo. Revista Escola de Enfermagem USP. 2007.
Disponível em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S008062342007000400024> Acesso em: 04 Out. 2016.

YJ

POLIT, Denise F.; BECK, Cheryl Tatano; HUNGLER, Bernadette P. Fundamentos
de Pesquisa em Enfermagem: Métodos, avaliação e utilização. 5.ed. Porto Alegre
Artmed. 2004.
POSSOBOM, Clívia Carolina Fiorilo; OKADA, Fátima Kazue; DINIZ, Renato Eugênio
da Silva. Atividades práticas de laboratório no ensino de biologia e de ciências:
relato de experiência. Estadual Paulista. 2003. Disponível em
<https://www.researchgate.net/profile/Renato_Diniz2/publication/268400997_ATIVID
ADES_PRATICAS_DE_LABORATORIO_NO_ENSINO_DE_BIOLOGIA_E_DE_CIE
NCIAS_RELATO_DE_UMA_EXPERIENCIA/links/5630a4bf08ae336c42eb5162.pdf>
Acesso em 05 Maio 2017.

$äAO * !     Arco de Charles Maguerez: refletindo estratégias
de Metodologia Ativa na formação de profissionais de saúde. Rio de Janeiro. Escola
Anna Nery. 2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ean/v16n1/v16n1a23.pdf>
Acesso em: 24 Out. 2016.
PUENTES, Roberto Valdés; AQUINO, Orlando Ferrnández. A Aula Universitária:
resultados de um estudo empírico sobre o gerenciamento do tempo. Brasília. Linhas
Críticas. 2008. Disponível em
<http://periodicos.unb.br/index.php/linhascriticas/article/view/1547/1177> Acesso em
25 Abr. 2017
QUADROS, Ana Luiza de et al. A percepção de professores e estudantes sobre
a sala de aula de ensino superior: expectativas e construção de relações no curso
de química da UFMG. Belo Horizonte. Ciência & Educação. 2010. Disponível em <
http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v16n1/v16n1a06> Acesso em 31 Maio 2017.
RIBEIRO, Jefferson Bruno Pereira et al. Intervenção pedagógica e metodologia
ativa: o uso da instrução por colegas na educação profissional. Periódico
Científico Outras Palavras, volume 12, 2016. Disponível em
<http://revista.faculdadeprojecao.edu.br/index.php/Projecao5/article/view/715>
Acesso em 08 Mar 2017.
RODRIGUES, Juliana; ZAGONEL, Ivete Palmira Sanson; MANTOVANI, Maria de
Fátima. Alternativas para a prática docente no ensino superior de enfermagem.
Escola Anna Nery, Rio de Janeiro, 2007. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141481452007000200020> Acesso em: 04 Out. 2016.
ROSÁRIO, Pedro et al. Trabalho de casa, tarefas escolares, auto-regulação e
envolvimento parental. Maringá. Psicologia em Estudo. 2005. Disponível em <
http://www.scielo.br/pdf/%0D/pe/v10n3/v10n3a01.pdf> Acesso em 31 Maio 2017.
SANTOS, Carlos Eduardo dos Santos; LEITE, Maria Madalena Januário. O perfil do
aluno ingressante em uma universidade particular da cidade de São Paulo. São
Paulo. Revista Brasileira de Enfermagem. 2006

YK

SANTOS, Júlio César Furtado dos. O papel do professor na promoção da
aprendizagem significativa. Rio de Janeiro. Revista ABEU. 2008. Disponível em
<http://juliofurtado.com.br/papeldoprof.pdf> Acesso em 05 Maio 2017.
SANTOS, Sandra Carvalho. O processo de ensino-aprendizagem e a relação
professor-aluno: Aplicação dos “sete princípios para a boa prática na educação de
Ensino superior”. Caderno de Pesquisas em Administração. São Paulo. 2001.
Disponivel em <http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/43810491/v081art07.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1495065146&
Signature=vZG%2F46bUCHwk470prONPNzHtA8Y%3D&response-contentdisposition=inline%3B%20filename%3DO_PROCESSO_DE_ENSINOAPRENDIZAGEM_E_A_RE.pdf> Acesso em 17 Maio 2017-05-17
SCHERER, Zeyne Alves Pirer; SCHERER, Edson Arthur; CARVALHO, Ana Maria
Pimenta. Reflexões sobre o ensino da enfermagem e os primeiros contatos do
aluno com a profissão. São Paulo. Revista Latino-Americana de Enfermagem.
2006. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rlae/v14n2/v14n2a20.pdf> Acesso
em: 04 Out. 2016.
SCHLEICH, Ana Lúcia Righi. Integração na educação superior e satisfação
acadêmica de estudantes ingressantes e concluintes. 2008. 182f. Dissertação
(Mestrado em Educação – área de Ensino Avaliação e Formação de Professores –
Faculdade de Educação. Universidade Estadual de Campinas, Campinas.
Disponível em <https://www.escience.unicamp.br/pes/admin/projetos/documentos/documento_5101_Schleich,Ana
LuciaRighi.pdf> Acesso em 27 Abr. 2017.
SCHLEICH, Ana Lucia Righi, POLYDORO, Soely Aparecida Jorge; SANTOS, Acácia
Aparecida Angeli dos. Escala de satisfação com a experiência acadêmica de
estudantes do ensino superior. Campinas. Avaliação Psicológica. 2006.
Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/avp/v5n1/v5n1a03.pdf> Acesso em 29
Maio 2017.
SEBOLD, Luciara Fabiane et al., Metodologias ativas: uma inovação na disciplina
de fundamentos para o cuidado profissional de enfermagem. São José. Cogitare
Enfermagem. 2010. Disponível em:
<http://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/20381>. Acesso em: 02 Set.2016.
SOBRAL, Fernanda Ribeiro Sobral; CAMPOS, Claudinei José Gomes. Utilização de
metodologia ativa no ensino e assistência de enfermagem na produção
nacional: revisão integrativa. São Paulo. Revista Escola de Enfermagem USP.
2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v46n1/v46n1a28.pdf> Acesso
em: 24 Out. 2016.
SOUZA, Saulo Aparecido de; REINERT, José Nilson. Avaliação de um curso de
ensino superior através da satisfação/insatisfação discente. São Paulo.
AVALIAÇÃO. 2010. Disponível em
<http://submission.scielo.br/index.php/aval/article/view/13727/2938> Acesso em 29
de Maio 2017.

YL

SOUZA, Salete Eduardo de. O uso de recursos didáticos no ensino escolar.
Maringá. Arq Mudi. 2007. Disponível em
<http://www.dma.ufv.br/downloads/MAT%20103/2015II/slides/Rec%20Didaticos%20-%20MAT%20103%20-%202015-II.pdf> Acesso em
04 Maio 2017.
SPÍNDOLA, Thelma; MARTINS, Elizabeth Rose da Costa; FRANCISCO, Márcio
Tadeu Ribeiro. Enfermagem como opção: perfil de graduandos de duas
instituições de ensino. Rio de Janeiro. Revista Brasileira de Enfermagem. 2008.
Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/reben/v61n2/a04v61n2> Acesso em 18 Abr
2017.
TRINDADE, Jorge. Promoção da Interação na sala de aula com Socrative:
estudo de caso. Indagatio Didactica. 2014. Disponível em
<http://revistas.ua.pt/index.php/ID/article/view/2684/2540> Acesso em 08 Mar 2017.
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP. Bolsas E Benefícios. Caçador,
2017. Disponível em <http://www.uniarp.edu.br/home/meus-servicos/bolsas-ebeneficios/> Acesso em 02 Maio 2017.
______. História. Caçador. 2017. Disponível em <http://www.uniarp.edu.br/home/auniarp/institucional/historia/> Acesso em 04 Maio 2017.
VERAS, Renata da Silva; FERREIRA, Sandra Patrícia Ataíde. A afetividade na
relação professor-aluno e suas implicações na aprendizagem, em contexto
universitário. Curitiba. Educar em Revista. 2010. Disponível em
<http://revistas.ufpr.br/educar/article/view/13484/13531> Acesso em 08 Maio 2017.
WALDOW, Vera Regina. Reflexões sobre educação em enfermagem: ênfase em
um ensino centrado no cuidado. O Mundo da Saúde São Paulo. 2009. Disponível em
<http://www.saocamilo-sp.br/pdf/mundo_saude/67/182a188.pdf> Acesso em 05 Maio
2017.
WATERKEMPER, Roberta; PRADO, Marta Lenise. Estratégias de ensinoaprendizagem em cursos de graduação de enfermagem. Colombia. Revista
Avances em Enfermeria. 2011. Disponível em:
<http://www.bdigital.unal.edu.co/35461/1/35793-142613-1-PB.pdf> Acesso em: 21
Out. 2016

YM

APÊNDICES

YN

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCESSO DE
ENSINO-APRENDIZAGEM SOB ÓTICA DOS DISCENTES

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Sexo: ___________________
Idade: _________________________
Fase do Curso: ____________________________________________________
Qual cidade mora?__________________________________________________
Técnico de Enfermagem: Sim ( ) há quanto tempo? ___________ Não ( )
Se atua como técnico de Enfermagem. Em qual área: _________________
Além das atividades acadêmicas noturnas, qual outra atividade diária realiza?
Trabalha e estuda? Sim ( ) Não ( )
Qual área de trabalho:__________________________________________
Jornada (turno) de trabalho: ___________________________________________
Qual horário você destina para estudo extraclasse? _________________________
Enfermagem é realmente o curso que gostaria de fazer? Sim( ) Não( )
Se não, qual curso que gostaria de estudar? ___________________________
Você está satisfeito com curso? Sim ( )
Não( )
Justifique sua resposta: ________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Como é feito o pagamento da mensalidade do Curso:
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

Integral e Privado
FIES. Qual percentual _________________%
Bolsa Artigo 170 Pesquisa
Bolsa Artigo 170 Estudo
Bolsa Extensão
Bolsa Assistência Social
Outro: especifique:________________________________________
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1) Você percebe que os professores preparam suas aulas?
Sim sempre ( )
Sim algumas vezes (
)
Não ( )
Outro: _________________________________________________________
2)
(
(
(
(
(
(

Como você percebe que uma aula foi preparada pelo professor?
) Pela preparação de slides
) Pela explicitação do objetivo e articulação com conteúdo
) Pelo domínio do conteúdo
) Pela utilização de outras dinâmicas de ensino-aprendizagem
) Pela utilização de outros recursos didáticos (figuras, revistas, artigos)
) Outro. Explique _____________________________________________

3) O professor incentiva a reflexão, o questionamento?
Sim sempre ( )
Algumas Vezes (
)
Não ( )
OBS: _________________________________________________________

4) Quais as estratégias de ensino que você percebe que os professores utilizam
com maior frequência em aula/sala? Assinale quantas necessárias
( ) Estudo em grupo
( ) Portfólio
( ) Painel de Debate
( ) Seminário
( ) Dramatização
( ) Estudos de caso
( ) Projetos
( ) Estudo de textos, artigos
( ) Simpósio
( ) Outros:
Qual____________________________________________________________
5) Em relação às aulas teóricas, o que as tornam mais interessantes, que permitem
melhor aprendizagem em sua opinião? Justifique; e explique por que.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________
6) Em relação às aulas práticas, você acredita que elas contribuem para sua
aprendizagem?
Sim ( )
Não ( )
algumas vezes ( )
Se sim, justifique de que modo:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
7) Como você percebe sua participação no processo de ensino-aprendizagem?
( ) Participo e realizo todas atividades em sala e atividades extra solicitadas
( )Participo e realizo atividades em sala, e procuro pesquisar mais a respeito do
conteúdo mesmo sem solicitação do professor
( ) Participo e realizo todas atividades em sala
( ) Participo às vezes das atividades em sala
( ) Não participo efetivamente da aula e das atividades propostas
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO DE PESQUISA
A/C UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE – UNIARP CAÇADOR
CURSO DE GRADUAÇÃO DE ENFERMAGEM

Cumprimentando – o (a) cordialmente, vimos por meio desde solicitar
permissão para realização de pesquisa acadêmica que tem por finalidade conhecer
as estratégias utilizadas no processo de ensino aprendizagem no curso de
graduação em enfermagem sob ótica dos discentes.
A pesquisa será desenvolvida pela acadêmica CINARA ARALDI, do curso de
Enfermagem da UNIARP – Caçador, portadora do RG 7.500.800, fone (49) 88731910. O pesquisador responsável DAYANE CARLA BORILLE, portadora da CI
2.972.405, fone (49) 9981-2283, referente a disciplina de Trabalho de Conclusão de
Curso – TCC.

Este projeto visa:

·

Caracterizar de forma socioeconômica os discentes do curso de graduação
em enfermagem;

·

Identificar as metodologias mais utilizadas e que melhor envolvem os
discentes no processo ensino-aprendizagem;

·

Expor os dados obtidos para a coordenação pedagógica da instituição.

Será solicitada autorização e solicitada ausência do professor de sala de aula
para a aplicação dos questionários. Serão explicados aos acadêmicos os
objetivos da pesquisa, esclarecendo as eventuais dúvidas. A coleta de dados
acontecerá um questionário semi estruturado que envolver a caracterização dos
sujeitos e perguntas abertas e fechadas a respeito do processo de ensinoaprendizagem aos 80 discentes regularmente matriculados nas 3ª, 5ª, 7ª e 9ª
fases do curso de Enfermagem, no primeiro semestre de 2017.
A pesquisa será aplicada no período do mês de março e abril do ano de 2017
após aprovação pelo Conselho de Ética em Pesquisas (CEP) da UNIARP.
Esta pesquisa irá garantir o anonimato da Instituição e dos acadêmicos
participantes. Será apresentada em banca, bem como uma cópia entregue a
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Direção da UNIARP e a outra para anexar em documentação do TCC.
Agradecemos e compreensão.

Caçador (SC), 15 de novembro de 2016.

______________________________

_______________________________

Rosemari de Oliveira

Adélcio Machado dos Santos

Coordenadora do Curso de Enfermagem

REITOR

UNIARP

__________________________________

Dayane Carla Borille
Pesquisador Responsável
Coren SC: 086248

UNIARP

___________________________________

Cinara Araldi
Acadêmica de Enfermagem - UNIARP
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Você está sendo convidado (a) como voluntário(a) a participar da pesquisa: As Estratégias Utilizadas no Processo de Ensino
Aprendizagem no Curso de Graduação em Enfermagem Sob Ótica dos Discentes.
A JUSTIFICATIVA, OS OBJETIVOS E OS PROCEDIMENTOS:
O ensino de Enfermagem vem passando por transformações. Enfermeiros-docentes comprometidos com a formação profissional e com a
intenção de atender às exigências da atual legislação do ensino superior na área da saúde, tem repensado a sua prática profissional nesta área de
atuação. Neste sentido, cabe ao professor a escolha e a execução da metodologia que se operacionaliza nas estratégias selecionadas, adequadas
aos objetivos, aos conteúdos e principalmente aos estudantes. Apesar do crescimento enorme do curso de graduação em enfermagem, pouco se
tem feito em relação a um adequado planejamento de seu crescimento e à melhoria acadêmica em ensino/pesquisa/extensão. A expansão gradativa
do curso está exigindo novos perfis para os profissionais, principalmente no conhecimento ético, social, político e cultural, e não somente no
conhecimento técnico - cientifico. Trata-se de uma pesquisa quanti-qualitativa, exploratória, com o objetivo de conhecer as estratégias utilizadas no
processo de ensino aprendizagem no curso de graduação em enfermagem sob ótica dos discentes, com 80 acadêmicos regularmente matriculados
nas 3ª, 5ª, 7ª e 9ª fases do curso de Enfermagem, no primeiro semestre de 2017. A coleta dos dados, que acontecerá após aprovação do projeto
pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UNIARP, será realizada através de um questionário semi-estruturado e perguntas abertas e fechadas.

DESCONFORTOS, RISCOS E BENEFÍCIOS: O estudo não envolve riscos, o participante poderá sentir-se desconfortável em
responder algumas questões que poderão influenciar no seu emocional, por se tratar de uma pesquisa em que a coleta de informações acontece por
meio de questionário com preenchimento individual; você poderá recusar-se em participar da pesquisa a qualquer momento caso sinta-se afetado. A
sua participação neste estudo é voluntária. Você tem a liberdade de se recusar a participar do estudo, ou, se aceitar, retirar seu consentimento a
qualquer momento, sem que isso afete seu trabalho.

GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E GARANTIA DE SIGILO : Você poderá solicitar esclarecimento sobre a
pesquisa em qualquer etapa do estudo. Você é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a participação na pesquisa
a qualquer momento, seja por motivo de constrangimento e ou outros motivos. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não irá
acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios. O(s) pesquisador (es) irá(ão) tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Os
resultados da pesquisa serão enviados para você e permanecerão confidenciais. Seu nome ou o material que indique a sua participação não será
liberado sem a sua permissão. Você não será identificado (a) em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. Este consentimento está
impresso e assinado em duas vias, uma cópia será fornecida a você e a outra ficará com o pesquisador (es) responsável(eis).
CUSTOS DA PARTICIPAÇÃO, RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO: A participação no estudo, não acarretará custos para você e não será
disponibilizada nenhuma compensação financeira.

üýþÿD D ü ý D þ D ý  ü ý   ýÿ ýÿ ý D þ D ý:
Eu, ................................................., fui informado (a) dos objetivos da pesquisa acima de maneira clara e detalhada e esclareci minhas
dúvidas. Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas informações e ou retirar meu consentimento. Os responsáveis pela pesquisa
acima, certificaram-me de que todos os meus dados serão confidenciais. Em caso de dúvidas poderei chamar a estudante Cinara Araldi, Av.
Lebon Régis, São José, Fraiburgo SC, telefone (49) 88731910 e o pesquisador Dayane Carla Borille , Rua Rio de Janeiro, 249 Caçador SC,
telefone 9981-2283 ou ainda entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da UNIARP, Rua Victor Batista
Adami, nº800. Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido e me
foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas.

Assinatura do sujeito pesquisado ou impressão dactiloscópica.
Assinatura:
Nome legível:
Endereço:
RG.
Fone:
Data _______/______/______
................................................................................
Assinatura do (a) pesquisador(a) responsável
Data _______/______/______

Impressão
dactiloscópica

I  I I I          ! " # $%&&# ' o sujeito de pesquisa e a outra com o
$#&p &'%( (#&$%)&*#+,  &-# .% '# $#&p & % &# (#$(#&#).).# p)'% !%( % "&% '##(* /I0 .%'& & !%+1&
'% #(% '# 0%)&#). #).% d (# # &"+(#" '% 0d $%)'% & && ).( ) a última página do referido termo. O
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