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Campos LRG de. A autonomia de docentes de enfermagem na (co) construção da
competência clínica [tese]. Cuiabá: Faculdade de enfermagem, Universidade Federal de
Mato Grosso; 2019.
RESUMO
Atuar como docente no ensino clínico de enfermagem requer competência clínica (CC) para
facilitar a aprendizagem do aluno. Considerando a relevância de tal assertiva e os estudos de
Benner (1984), pressupomos que o desenvolvimento da competência clínica é facilitado pela
aquisição de experiências clínicas prévias à carreira docente, e sua consequente evolução é
condicionada ao contato contínuo do docente com cenários reais de prática, e à utilização de
estratégias que favoreçam seu aprimoramento ao longo da carreira. Assim, surgiu a pergunta
de pesquisa: Como professores de enfermagem desenvolvem competência clínica para o
ensino do cuidado de enfermagem? Com o objetivo de analisar a complexidade que permeia
o processo de desenvolvimento da competência clínica, este estudo de natureza qualitativa
utiliza ao longo do seu desenvolvimento o pensamento complexo e a bricolagem como
referencial teórico e metodológico. Pesquisa desenvolvida na Universidade Federal de Mato
Grosso - UFMT, com participação de enfermeiros docentes efetivos e substitutos dos cursos
de enfermagem dos campi de Cuiabá; Rondonópolis; Sinop e Araguaia. As estratégias de
produção dos dados incluíram os seguintes níveis de aproximação com o objeto: Revisão
integrativa da literatura realizada em 2017; Aplicação de questionário fechado sobre a vida
profissional dos participantes antes e depois da docência na UFMT no ano de 2018;
Entrevistas semiestruturadas com 8 gestores e 14 docentes dos campi de Cuiabá e do
Araguaia, realizadas entre setembro de 2018 e fevereiro de 2019. Análise desenvolvida de
forma simultânea à produção dos dados, adensada ao final, percorreu um trilhar artesanal
compondo as fases: Objet Trouvé; Decoupage e Inforgráficos. Nos resultados destaca-se no
primeiro nível de aproximação com o objeto que o docente de enfermagem tem propósito
universal no Ensino Clínico, em conjunto à (co)responsabilidade pelo desenvolvimento da
CC do aluno. Além de ser o principal eixo articulador entre ensino-serviço, sente-se
responsável pela manutenção dos campos clínicos e inseguros quanto à sua atuação prática.
O segundo nível, apresenta que os docentes são advindos em maioria do ensino público,
grande parcela teve oportunidade de participar de programas de Iniciação Científica, e
tiveram como primeiro emprego em enfermagem a atividade assistencialista hospitalar,
seguido pela docência após formar-se. Utilizam para o desenvolver de sua CC ao longo da
carreira diversificadas estratégias de capacitação, entretanto, o formato teórico é priorizado.
Buscaram e ainda buscam na pós-graduação lato e stricto-sensu, maneiras de desenvolver
sua CC tanto antes quanto depois da docência na referida instituição. O terceiro nível
apresenta que a noção de CC compartilhada segue o processo de transição paradigmática, e
para tanto, consideram muito importante a experiência clínica anterior à carreira docente,
entretanto, não definidora. Apesar de pouco considerada nos processos de recrutamento
docente e distribuição de encargos, a CC está intrinsecamente ligada aos processos de
desenvolvimento da autonomia e auto ética dos professores, que podem a partir de sua próatividade, buscar pelo desenvolvimento contínuo de sua CC ao longo da carreira, mesmo com
a instituição não disponibilizando políticas específicas para esse fim. Conclui-se que o tema
é complexo e abre possibilidades de novas discussões sobre políticas institucionais.
Descritores: Docente de Enfermagem; Competência Clínica; Prática do Docente de
Enfermagem.

Campos LRG de. The autonomy of nursing teachers in the (co) construction of clinical
competence [thesis]. Cuiabá: Faculty of Nursing, Federal University of Mato Grosso; 2019.
ABSTRACT
Acting as a teacher in clinical nursing education requires clinical competence (CC) to
facilitate student learning. Considering the relevance of this assertion and the studies by
Benner (1984), we assume that the development of clinical competence is facilitated by the
acquisition of clinical experiences prior to the teaching career, and its consequent evolution
is conditioned to the teacher’s continuous contact with real practice scenarios, and the use of
strategies that favor career improvement. Thus, the research question arose: How do nursing
teachers develop clinical competence for the teaching of nursing care? In order to analyze
the complexity that permeates the process of development of clinical competence, this
qualitative study uses, throughout its development, complex thinking and bricolage as a
theoretical and methodological referential. Research developed at the Federal University of
Mato Grosso - UFMT, with participation of effective and substitutes nurse teachers from
nursing courses in Cuiabá campuses; Rondonópolis; Sinop and Araguaia. The strategies of
data production included the following levels of approximation with the object: Literature
integrative review conducted in 2017; Application of a closed questionnaire about the
professional life of participants before and after teaching at UFMT in 2018; Semi-structured
interviews with 8 managers and 14 teachers from Cuiabá and Araguaia campuses, carried out
from September 2018 to February 2019. Analysis developed simultaneously to the
production of data, found out at the end, and followed a handcrafted path composing the
phases: Objet Trouvé; Decoupage and Inforgraphics. The results stand out in the first level
of approximation with the object that the nursing teacher has universal purpose in Clinical
Teaching, together with the (co) responsibility for the development of the student's CC.
Besides being the main articulating axis between teaching and service, they feel responsible
for the maintenance of clinical and insecure regarding to their practical performance. The
second level shows that teachers, most of the times, come from public schools, a large portion
had the opportunity to participate in programs of Scientific Initiation, and had as their first
job in nursing the hospital care activity, followed by teaching after graduating. They use
diversified training strategies to develop their CC throughout their careers; however, the
theoretical format is prioritized. They sought and still seek in the broad and stricto-sensu
postgraduate, ways to develop their CC both before and after teaching in that institution. The
third level presents that the notion of shared CC follows the paradigmatic transition process,
and for this, they consider very important the clinical experience prior to the teaching career,
however, not defining. Although little considered in the processes of teacher recruitment and
burden distribution, CC is intrinsically linked to the processes of development of teachers’
autonomy and self-ethics, which may, from their pro-activity, seek the continuous
development of their CC throughout their career, even with the institution not making
specific policies available for this purpose. It is concluded that the theme is complex and
opens possibilities for further discussions on institutional policies.
Keywords: Nursing Teacher; Clinical Competence; Practice of Nursing Teacher

Campos LRG de. La autonomía de los profesores de enfermería en la (co) construcción de
competencia clínica [tesis]. Cuiabá: Facultad de Enfermería, Universidade Federal de Mato
Grosso; 2019.
RESUMEN
Actuar como docente en la educación en enfermería clínica requiere competencia clínica
(CC) para facilitar el aprendizaje del estudiante. Teniendo en cuenta la relevancia de esta
afirmación y los estudios de Benner (1984), presuponemos que el desarollo de la competência
clínica es facilitado por la adquisicíon de experiencias clínicas previas a la carrera docente,
y su evolución consiguiente está condicionada al contacto contínuo del profesor con
escenarios de la práctica real y el uso de estrategias que favorecen la mejora professional a
lo largo de la carrera. Por lo tanto, surgió la pregunta de investigación: ¿Cómo los professores
de Enfermería desarrollan la competencia clínica para la enseñanza del cuidado de
enfermería? Com el objetivo de analizar la complejidad que impregna el proceso de
desarrollo de la competencia clínica, este estudio cualitativo utiliza a lo largo de su desarrollo
el pensamineto complejo y el bricolaje como marco teórico y metodológico. Investigación
desarrollada en la Universidad Federal de Mato Grosso – UFMT, con la participación de
maestros enfermeras efectivos y suplentes del curso de Enfermería de los campi de Cuiabá,
Rondonópolis, Sinop y Araguaia. Las estrategias de producción de datos incluyeron los
siguientes niveles de aproximación con el objeto: Revisión integral de la literatura realizada
en 2017; Aplicación de un cuestionario cerrado sobre la vida profesional de los participantes
antes y después de enseñar en UFMT en 2018; Entrevistas semiestructuradas con 8 gerentes
y 14 docentes de los campus de Cuiabá y Araguaia, realizadas entre septiembre de 2018 y
febrero de 2019. El análisis desarrollado simultaneamente a la producción de datos,
engrosado al final, cubrió un camino artesanal que compone las fases: Objet Trouvé;
Decoupage e Inforgráficos. En los resultados, destacan en el primer nivel de aproximación
con el objeto que el profesor de enfermería tiene un propósito universal en Enseñanza Clínica,
junto con la (co)responsabilidad por el desarrollo de la CC del estudiante. Además de ser el
principal eje de articulación entre la enseñanza y el servicio, se siente responsable por el
mantenimiento de los campos clínicos e inseguros con respecto a su desempeño práctico. El
según nivel muestra que los docentes provienen de la mayor parte de la educación pública,
una gran parte tuvo la oportunidad de participar de programas de Iniciación Científica y tuvo
como primer trabajo en enfermería la actividad de atención hospitalaria, seguida de la
enseñanza, después de graduarse. Utilizan estrategias de capacitación diversificadas para
desarrollar su CC a lo largo de sus carreras, sin embargo, se dá prioridad al formato teórico.
Buscaron y siguen buscando em la escula de postgrado latu y strictu sensu, formas de
desarrollar su CC antes y después de enseñar en UFMT. El tercer nivel presenta que la noción
de CC compartida sigue el proceso de transición paradigmática, y para esto, consideran muy
importante la experiencia clínica previa a la carrera docente, sin embargo, no definitoria.
Aunque poco considerada en los procesos de reclutamiento de docentes y distribución de los
cargos de enseñanza, la CC está intrínsecamente vinculada a los procesos de desarrollo de
la autonomía docente y la auto ética de los maestros, que pueden, desde su proactividad,
buscar el desarrollo continuo de su CC a lo largo de su carrera, incluso si la institución no
proporciona políticas específicas para este propósito. Se concluye que el tema es complejo y
abre posibilidades para futuras discusiones sobre políticas institucionales.
Descriptores: Docente de Enfermería; Competencia clínica; Práctica docente de enfermería.
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APRESENTAÇÃO

A proposição deste trabalho constituiu-se antes mesmo do início do curso de
doutorado, partindo de uma inquietação que permeou minha trajetória pessoal e profissional.
Ingressar na primeira turma do curso de enfermagem na região do Vale do Araguaia no ano
de 2006 marcou intensamente os próximos anos de minha vida. Fruto do processo de
expansão universitária, o curso de enfermagem da Universidade Federal do Mato Grosso –
Campus do Médio Araguaia à época – registrou pioneirismo ao abrir vestibular
extraordinário e formar, em um prazo de três anos e meio, a primeira turma de profissionais
de enfermagem na região.
Não foi fácil participar da primeira turma de um curso recém-criado, em contexto
adverso e que não teve seus serviços de saúde preparados para a recepção de alunos do ensino
superior de enfermagem. Posso dizer que carrego comigo o orgulho do desbravamento de
novos campos educacionais para a região, mas que também, ainda são memoráveis as marcas
deixadas pelas frustrações, constrangimentos, falhas e necessidades vividas no transcorrer do
curso, que deu início às suas atividades, contanto apenas com uma docente enfermeira em
regime de contrato substituto.
Ainda na condição de estudante, os anos foram se passando e durante a graduação eu
não conseguia me reconhecer na profissão. A instabilidade de professores no curso era
enorme, pois não havia profissionais habilitados para preencherem as vagas. Muitos eram
enfermeiros dos serviços de saúde que tentavam conciliar o trabalho assistencial com a
docência na UFMT, e acabavam desistindo, visto que a docência exigia uma carga horária
para além da disponibilizada. Neste cenário, começaram meus primeiros questionamentos
sobre a qualidade do curso no qual iria me formar, e assim, às vezes me perguntava: o que
estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito?
O contato com diversificadas performances de docentes me fez refletir sobre as
potenciais atuações existentes, e mentalmente eu as combinava no intuito de projetar, mesmo
que no campo do imaginário, a ideia de um ‘bom professor’ – aquele que poderia me auxiliar
a entender sobre o que de fato se tratava ‘ser enfermeiro’. Passei então a refletir sobre as
diferentes questões que envolviam essas situações e deparei-me com a constatação de que
ser docente de enfermagem não era tarefa fácil.
Durante o período da graduação não tive a oportunidade de trabalhar com pesquisa,
havia poucas iniciativas de iniciação científica voltada para enfermagem devido ao alto
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número de docentes com contrato provisório, muitos sem titulações stricto sensu. Grande
parte dos projetos eram ligados aos professores das disciplinas básicas – biólogos;
farmacêuticos; biomédicos – que já tinham inúmeros candidatos de seus próprios cursos,
assim, pouco de minha base para pesquisa fora construída durante a formulação do Trabalho
de Conclusão de Curso, pelo qual tive meu primeiro contato com o formato da pesquisa
qualitativa, estudando a qualidade de vida de doentes renais crônicos.
Após quase dois anos de formada e ainda sem oportunidade de emprego no mundo
do trabalho em enfermagem, como obra do destino, tive conhecimento de uma vaga
remanescente para ingresso no mestrado do programa de pós-graduação (PPG) em
enfermagem da UFMT no campus sede em Cuiabá, e assim resolvi optar pela continuidade
aos estudos seguindo a carreira acadêmica, me candidatando e obtendo êxito no processo
seletivo do PPG da FAEn/UFMT.
Ingressar no mestrado foi um marco histórico, um divisor de águas em minha vida,
pois abriu-me os olhos para uma nova perspectiva sobre a enfermagem que eu ainda não era
capaz de compreender. Foi durante o mestrado que conheci teoricamente as correntes que
embasam a produção do conhecimento científico e pude me reconhecer nesse processo, saber
que de uma forma ou outra eu já praticava e propagava conceitos e noções que subsidiavam
minhas práticas, discursos, crenças, percepções, dentre outros, no dia-a-dia, e durante esse
movimento, estabeleci conexões com referenciais teóricos que se tornaram ‘meus novos
óculos’ para ver e viver a vida, e assim, finalmente descobri a forma como poderia contribuir
com a enfermagem no Brasil – tornando-me docente!
Durante o mestrado pude aprender muitas coisas, tive contato com Metodologias
Ativas de Ensino, com o Pensamento Complexo de Morin e com a Bricolagem, tive nesses
três eixos minhas principais produções científicas por meio de publicação de artigos e um
capítulo de livro. A docência já inspirada em mim, impulsionada por leituras e pelo próprio
estágio docência, pode se concretizar com a oportunidade de um contrato breve com a Escola
de Saúde Pública - MT, onde lecionei em um curso profissionalizante de cuidador de idosos.
Nesta fase, eu me encontrava feliz e motivada, mas ainda me faltava algo... um certo toque
de segurança que só poderia ser firmado por meio da prática assistencial de enfermagem.
Entretanto, não tive tempo e nem oportunidade de experienciar o trabalho assistencial
de enfermagem em minha carreira, o destino reservara para mim um retorno mais que
especial, pois no ano de 2013 ingressei por meio de concurso público como docente na
UFMT no atual campus do Araguaia, vindo a lecionar no mesmo curso de enfermagem no
qual havia me formado, e já na condição de enfermeira e docente em início de carreira,
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refletindo sobre minha prática profissional passei a questionar se possuía de fato competência
clínica para facilitar o aprendizado dos alunos sobre os cuidados de enfermagem. A docência
fora minha porta de entrada ao mundo do trabalho, e com a responsabilidade dos estágios
supervisionados em mãos passei a me questionar: Será que possuo competência clínica para
orientar, supervisionar e avaliar alunos durante a prática clínica?
Eu me tornara uma docente sem antes viver a realidade de um serviço de enfermagem.
Essa realidade que passou a ser vivida por mim – a dicotomia entre teoria e prática – elencada
nos últimos anos como um problema comum nos cursos de saúde, reconhecida e investigada
no universo acadêmico, não seria uma exclusividade inerente à minha trajetória pessoal de
ingresso em uma Universidade Federal (GREENWAY; BUT; WALTHALL, 2019).
Nos primeiros momentos em que me via na condição de docente inexperiente, tanto
na docência quanto na enfermagem, percebi a real necessidade de buscar por ‘meios’ que me
auxiliassem a romper com a insegurança que sentia, assim, comecei a realizar plantões
voluntários no hospital público municipal em finais de semana, uma vez que seria o mesmo
cenário onde acompanharia alunos, e assim, teria uma interação melhor com o campo e com
os servidores.
Apesar de ter se configurado como boa opção relacionada à minha inexperiência
profissional, não consegui levar essa jornada exaustiva muito tempo adiante, além de me
submeter a um meio totalmente insalubre que não teria uma mera dose de responsabilidade
trabalhista comigo caso ocorresse algum acidente de trabalho, então comecei a questionar:
qual a responsabilidade da UFMT nesse sentido? Afinal, trata-se de uma necessidade que
atende diretamente a qualidade do ensino ofertado pela instituição.
Assim, essa passou a ser minha inquietação pessoal. Devido a todo investimento em
leituras sobre a educação em enfermagem que estendeu-se por todo período do mestrado e
para além dele, quando surgiu no ano de 2015 a oportunidade de me candidatar ao ingresso
na primeira turma de doutorado do PPG da FAEn/UFMT no campus sede, não tive dúvidas
que minha proposta de pesquisa poderia estar relacionada à essa problemática.
Desta forma, espero que as análises derivadas dessa pesquisa auxiliem na
compreensão sobre as formas como o docente de enfermagem desenvolve sua competência
clínica durante a carreira, e que favoreça a proposição de políticas institucionais voltadas a
esta temática, em universo tão complexo como o do magistério superior de enfermagem.
Neste sentido, a presente tese caracteriza-se como um trabalho que foi sendo tecido
ao longo do período de doutoramento, onde o caminho percorrido fez-se ao próprio caminhar.
Assim, cabe elucidar sobre a constituição do “corpus” da presente pesquisa, uma vez que
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suas características de produção não implicam na delimitação de caminho pré-moldado, ou
seja, não se enquadra no formato de pesquisas habituais, pois as possibilidades de inovações
teóricas e metodológicas se resguardaram ao longo de toda a construção, e assume-se que a
pesquisa já se faz como tal desde as primeiras reflexões e construções acerca do objeto
estudado.
Trago nesse sentido a bricolage1 como método norteador, conforme proposta de
Nunes (2014, p. 32), para quem “a bricolagem em termos de investigação, é entendida como
criação. Criação de um processo marcado pela experimentação, pelo uso / desuso de
procedimentos, pelos achados e descartes de referências, de objetos de estudo, de perguntas
e objetivos”. Sendo assim, esta pesquisa não segue os moldes tradicionais e sequenciais do
formato científico padrão – Introdução, Objetivos, Método, Resultados e Conclusões, muito
embora se proponha contemplar todos esses itens, segue um arquétipo de descrição único,
cujo ensaio escritural visa possibilitar a criação de produto inovador, com a marca pessoal
do pesquisador, e que mesmo subversivo à norma instaurada, imbui-se de rigor e
credibilidade científica.
Inicialmente, as primeiras intenções fizeram-se em estabelecer e definir ‘o olhar’ pelo
qual o trabalho seria constituído, e nesse sentido a complexidade Moriniana fomentou a base
teórica amparada pela corrente filosófica pós-moderna, vindo ao encontro da bricolagem
como método, que muito se aproxima das noções complexas de Morin. Para tanto, diferentes
etapas, que aqui nos referimos como níveis de aproximação com o objeto, foram sendo
pensadas e executadas de forma a gerar conhecimentos que nos permitissem compreender
determinadas nuances acerca do objeto, e consequentemente, ampliar novas possibilidades
metodológicas para as próximas etapas.
Assim a opção por registrar-se o caminho à medida que se caminhava, determinou
um seguimento não linear e unidirecional, pois idas e vindas, voltas, contornos, paradas de
descanso, atalhos, etc., todos esses movimentos estiveram presentes no percurso trilhado,
sendo que em cada nível de aproximação há a descrição de sua própria metodologia,
conforme foi planejada e executada. Desta forma, destacamos nessa apresentação que a
sequência textual buscou de certa forma atender ao principio hologramático Moriniano pelo
qual se faz necessário ‘conhecer as partes para então conhecer o todo’, tecendo elementos
que ao final imbuem-se de sentido sobre a perspectiva multidimensional complexa.

1

Termo oriundo do francês. Significa um trabalho feito no improviso que aproveita diferentes materiais para
sua construção. Sua tradução em português - Bricolagem foi eleita para fins de escrita da presente tese. Maiores
esclarecimentos vide capítulo 2, O método – A tecitura entre complexidade e bricolagem, página 17.
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Desta forma, os seguintes capítulos foram estruturados para a construção desta tese:


BRICOLANDO INTENÇÕES DE PESQUISA. Neste capítulo é apresentado
o objeto de estudo em sua complexidade, levantando pressupostos teóricos,
delimitando o problema de pesquisa e elucidando os objetivos traçados.



A INTERDEPENDÊNCIA PASSADO-PRESENTE: A ARTICULAÇÃO
ENTRE A EVOLUÇÃO DA CLÍNICA E A NOÇÃO DE COMPETÊNCIA
CLÍNICA DE BENNER. Este capítulo foi subdivido em duas etapas, sendo
que a primeira apresenta a historicidade das práticas de cuidado e como a
clínica se desenvolveu ao longo desse processo; e a segunda explicita a noção
de competência clínica de Patrícia Benner e sua influência na educação em
enfermagem.



Já no terceiro capítulo é apresentado O MÉTODO – A TECITURA ENTRE
COMPLEXIDADE E BRICOLAGEM, esclarece e destaca convergências
entre os referenciais teórico e metodológico adotados, e a forma como eles
ancoram a construção do trabalho ora compartilhada.



O PRIMEIRO NÍVEL DE APROXIMAÇÃO COM O OBJETO – REVISÃO
INTEGRATIVA DA LITERATURA apresenta o resultado de busca
bibliográfica obtida por meio da combinação de descritores no site da BVS,
que originou os temas, a saber: O ensino clínico e o papel do docente de
enfermagem: aspectos sobre a realidade internacional e brasileira; O
docente e a assistência de enfermagem no cenário clínico: a realidade
brasileira; e Sentimentos derivados da vivência no ensino clínico por
docentes de enfermagem no Brasil.



O SEGUNDO NÍVEL DE APROXIMAÇÃO COM O OBJETO – O PERFIL
PROFISSIOGRÁFICO DO DOCENTE DE ENFERMAGEM apresenta por
meio de recorte metodológico quantitativo o perfil de docentes de
enfermagem na universidade estudada, bem como os investimentos
educacionais e experiências profissionais ANTES e DEPOIS de se vincularem
à instituição, pinçando fatores motivacionais, estratégias de desenvolvimento
da CC e grau de importância projetadas às mesmas. Analisamos também como
os docentes valoram os domínios da CC conforme propostos por Benner
(1984).
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O TERCEIRO NÍVEL DE APROXIMAÇÃO COM O OBJETO: O
DESENVOLVIMENTO DA CC NA PERCEPÇÃO DE DOCENTES E
GESTORES analisa, por um segmento qualitativo do estudo, percepções dos
participantes e subjetividades acerca do tema, derivando assim dois temas
principais:

Concepções,

estratégias

e

sentidos

atribuídos

aos

desenvolvimento da competência clínica; A consideração da competência
clínica no recrutamento, distribuição de encargos didáticos, qualidade do
curso, e políticas institucionais e de incentivo.


No último capítulo realiza-se a TECITURA ENTRE OS NÍVEIS DE
APROXIMAÇÃO COM O OBJETO no qual se promove a articulação entre
as considerações acerca dos resultados encontrados, interpretados à luz da
complexidade, com vistas a retomar pressupostos e confirmar a tese inicial
apresentada.

Boa leitura!
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1 BRICOLANDO INTENÇÕES DE PESQUISA
“Se a ciência não puder contribuir para resolver
os problemas da vida, há de servir para muito
pouco” (GARCIA, 2003, p. 10).

Esta pesquisa possui como tema o desenvolvimento da Competência Clínica (CC) de
professores de enfermagem no contexto da UFMT. Ao delimitar esse fenômeno específico
dentro no universo complexo que é a docência em enfermagem, configuramos a seguinte
pergunta de pesquisa: Como docentes de enfermagem desenvolvem sua competência clínica
para o ensino do cuidado?
Registramos a assertiva que esse temática é complexa, multiderteminada,
multidimensional e que envolve interações das mais diferentes formas entre os profissionais
docentes, instituições de ensino, de saúde, políticas, sociedade em geral, cultura, economia,
história, etc., ou seja, todo o contexto que a circunda, e portanto, optou-se por investigar esse
fenômeno no próprio cotidiano das pesquisadoras bricoleurs.
Crenças que orientaram a construção deste trabalho se respaldam em autores como
Patrícia Benner (1984), a qual refere que para o desenvolvimento da CC é necessária a
inserção do enfermeiro em cenários reais de prática, com consequente acúmulo de
experiência profissional, sendo a progressão da CC condicionada ao tempo e à repetição de
situações, processos e significados comuns na prática de enfermagem em âmbito clínico.
Desta forma, problematizamos sobre as formas de interação que passam a ser vividas
entre docentes e os campos de atuação clínica e formulamos alguns pressupostos, entre eles,
que o desenvolvimento da competência clínica do professor de enfermagem é facilitado pela
aquisição de experiências clínicas prévias à carreira docente, e sua consequente evolução é
condicionada ao contato contínuo do docente com cenários reais de prática e à utilização de
estratégias que favoreçam seu aprimoramento ao longo da carreira. Portanto, defendemos a
tese que o desenvolvimento da competência clínica de docentes é necessária à sua prática
pedagógica, e ocorre de forma contínua ao longo da carreira, por estratégias que dependem
da autonomia na busca por esse desenvolvimento.
Reforçamos a tese apresentada com pressupostos inscritos no pensamento complexo
ao reconhecer que o desenvolvimento da CC é contextual, ou seja, depende de cenários
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específicos, sendo estes, regidos por uma realidade que é perenemente instável, dinâmica e
incerta.
Acreditamos também que como parte do trabalho do docente de enfermagem, a CC
produz-se por meio de interações mantidas entre os atores sociais (alunos, preceptores,
paciente, família, comunidade, etc.), com os locais de trabalho e campos de práticas, e com
normas e políticas institucionais, condicionada ao exercício da autonomia do sujeito, sendo
esta não sinônimo de independência, mas sim de múltiplas dependências que se expressam
por meio das condições de incerteza do meio que o circunda (MORIN, 2010a).
Cremos também que a CC não se desenvolve de forma linear e em um único
momento, embora a experiência clínica prévia à docência facilite o seu desenvolvimento, a
mesma é (co)construída continuamente ao longo da carreira do professor, perpassando por
mutações e estágios que estão sujeitos ao tempo e à permanência do docente em cenários
reais de prática (BENNER, 1984).
A literatura ao longo dos anos tem registrado com ênfase a necessidade do preparo
pedagógico do professor de enfermagem. Estudos como o de Brasil et al,. (1996), Monteiro
e Ramos (2013), Trocon et al., (2014), Varela et al., (2016) e de Paulino et al., (2017)
ressaltam que a docência em enfermagem exige uma gama de saberes específicos advindos
do processo de transição paradigmática, reforçadas pelo aparato legal que sustenta as
orientações educacionais, como as novas Diretrizes Curriculares para Educação em
Enfermagem DCN-Enf – ainda em processo de aprovação, e as políticas de reorientação para
formação em saúde, com o estímulo ao desenvolvimento de currículos integrados, uso de
metodologias ativas e editais de inserção precoce do aluno no serviço como o PET-Saúde e
o PRO-Saúde.
Assim, nesse mesmo movimento de transição paradigmática o processo histórico de
evolução das práticas de saúde2 e da função da clínica no sistema de atendimento à saúde no
país, tem trazido novas incumbências à prática docente, introduzindo a necessidade de um
‘preparo desconstrutor’, ou seja, uma capacitação que tem como principal meta (re)construir
a postura educacional tradicional à medida em que também se constrói uma postura
pedagógica inovadora, por vezes contrária ao modelo já conhecido e instaurado no cenário
educacional, mudança essa, que ganha sentido ao tempo em que todos os atores – aluno /
professor / preceptor / comunidade – conscientizam-se e assumem seus respectivos ‘novos
papéis’.

2

Vide Capítulo 2.1 - A evolução das práticas de cuidado e a função da clínica. Página 28
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As novas responsabilidades conferidas ao papel do docente nos cursos de saúde e de
enfermagem embora ampliem um campo de investigação pedagógico extremamente
importante, ressaltando a importância de conhecer novas políticas, teorias e métodos de
ensino, por outro lado, ocluem nuances também consideradas essenciais para a educação em
enfermagem como a necessidade do desenvolvimento contínuo da competência clínica do
professor.
Dados de produções científicas sobre inovações pedagógicas no ensino de
enfermagem elucidam que é necessário priorizar a formação para a vida, com a valoração do
pensamento crítico-reflexivo e o desenvolvimento de competências (SOUZA e VALENTE,
2017; NETO, et al., 2018). Embora não seja a intenção deste estudo desenvolver
aprofundamentos teóricos sobre tais conceitos, cabe ressaltar que os mesmos têm sido de
extrema importância no cenário educacional de saúde e enfermagem, pois a formação
baseada no modelo por competências vem ampliando a potencialidade de desempenho do
enfermeiro, religando conhecimentos ora fragmentados e impulsionando atitudes mais
politizadas por meio do pensamento crítico e reflexivo.
Entretanto, considerando também a reflexão teórica levantada por Pijl-Zieber et al.,
(2014) considera-se que esse processo de mudança na formação tem colocado o
desenvolvimento da competência clínica de enfermagem em segundo plano, estabelecendo
como primazia durante a formação, a aquisição de competências gerais demasiadamente
amplas e vagas, que não demarcam a enfermagem de outras profissões, ou seja, delimitam a
construção identitária da profissão de enfermagem, sem buscar definir as especificidades de
sua própria prática.
É criada no panorama da formação em enfermagem uma espécie de polarização de
perspectivas, na qual as novas noções sobre saúde; educação; docência; ensinoaprendizagem; etc. competem antagonicamente com essas mesmas noções inscritas no
pensamento moderno (positivista), no intuito de extingui-las e/ou anulá-las, considerando o
conhecimento construído no positivismo como algo ruim, sem agregação de valor. Ao
contrário disso, acreditamos que o mesmo necessita ser (re)construído e incrementado,
aceitando o que Morin (2010a) traz como princípio dialógico da complexidade, ou seja,
entender que os contrários não se opõem, mas sim, complementam-se.
Ao estabelecer e reconhecer o cuidado de enfermagem como a essência da profissão,
com base na perspectiva pós-moderna e complexa, entende-se que o seu ensino não abarca
somente atividades práticas de intervenção direta ao corpo enfermo, pois envolve também o
saber fazer envolto de estratégias que vão além de procedimentos assistenciais, mas que
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abarcam em si o ético e o estético, a criatividade em elaborar atividades de prevenção e
promoção à saúde por meio de políticas, planejamento estratégico, gestão, educação em
saúde, atenção primária, dentre outras dimensões. O olhar impresso sobre o cuidado de
enfermagem compreende basicamente um movimento contínuo de idas e vindas do macro ao
micro contexto, ressaltando dentro desse único fenômeno suas partes e seu todo, com a
finalidade de compreender suas multidimensões, como refere o princípio hologramático
moriniano (MORIN, 2011).
Considerando a perspectiva de Benner, temos que a permanência em cenários de
prática e a vivência no dia-a-dia da profissão são de suma importância para o
desenvolvimento e consequente evolução da competência clínica de enfermagem. Sobre esse
assunto, faz-se importante destacar o distanciamento dos cenários de prática, mais
precisamente da assistência de enfermagem que passa a ser vivido pelo docente.
Merighi (1998) já relatava sobre as inúmeras atividades que envolvem a rotina de
enfermeiros docentes em universidades públicas, atribuições que vão além do preparo
pedagógico e performance durante a aula. São delegações de cunho burocrático,
administrativas, produção científica exacerbada, participação e organização de eventos
científicos, ensino na pós-graduação, dentre outros. Para a autora, algumas especificidades
do ensino em enfermagem, como as constantes atualizações no cuidar requerem dedicação
que por vezes se torna um fator ‘dificultador’ para a conciliação de todas essas atividades
exigidas, e acaba sendo deixada em segundo plano, uma vez que não faz parte
obrigatoriamente do rol de exigências necessárias para progressão funcional na carreira.
Assim, abre-se um leque de questionamentos sobre desenvolvimento da competência
clínica no processo educacional do futuro enfermeiro, buscando refletir: Qual o papel do
docente de enfermagem sobre o desenvolvimento da competência clínica do aluno? O que
ele necessita saber para o exercício efetivo de sua função como docente de enfermagem?
Qual a importância do desenvolvimento da competência clínica do docente de enfermagem?
Qual nível de CC o professor de enfermagem necessita ter para atuar na docência? Quais
estratégias ele utiliza para o desenvolvimento contínuo de sua própria competência clínica?
Qual o papel da instituição de ensino sobre o desenvolvimento da CC do docente?
A assertiva de que o fenômeno em estudo é multifacetado, enredado pelo contexto
histórico, sócio-político e cultural, refletem-se na abordagem multidimensional proposta, e
expressa na figura 1 a seguir.
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Figura 1 – Multidimensões que envolvem o objeto de pesquisa

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2018.

Sendo assim, além da motivação pessoal apresentada, este estudo parte de intensas
reflexões sobre a prática clínica do docente de enfermagem no âmbito da Universidade
Federal de Mato Grosso. O foco na competência clínica do docente não pretende reduzir o
desempenho deste profissional somente a esse quesito, mas busca enquanto delimitação da
pesquisa, aproximar compreensões sobre essa dimensão dentro do universo acadêmico na
formação em enfermagem, por reconhecer o docente como (co)responsável pelo
desenvolvimento da competência clínica de enfermagem do aluno. Conforme afirma
Kwiatkoski (2016), de fato, torna-se também imprescindível compreender sobre os processos
de desenvolvimento desta mesma competência na realidade profissional do professor,
revelando-se assim, a relevância deste estudo.
Considerando tais assertivas, objetivamos nesta pesquisa analisar a complexidade
que permeia o processo de desenvolvimento da competência clínica de docentes de
enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT. Para tanto, construímos
objetivos específicos a fim de tecer compreensões sobre as multidimensões que envolvem o
objeto.
Os objetivos específicos foram sendo ajustados durante o andamento da pesquisa,
pensados como dimensões a serem visualizadas por diferentes ângulos, permitindo assim, a
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aproximação da complexidade que permeia o objeto. Desta forma, assim os construímos no
transcorrer da pesquisa:
●

Levantar informações sobre a atuação e investimento profissional ANTES e

DEPOIS de se tornar docente na UFMT;
●

Compreender

concepções,

sentidos

e

significados

atribuídos

ao

desenvolvimento da competência clínica por docentes de enfermagem;
●

Identificar estratégias utilizadas por docentes de enfermagem para o

desenvolvimento de sua competência clínica;
●

Compreender como a gestão da faculdade, instituto e UFMT percebe e quais

políticas propõem para o desenvolvimento da competência clínica de professores de
enfermagem no exercício da docência.
Esses objetivos são descritos ao longo dos capítulos que abordam tais temáticas e se
expressam por meio dos resultados apresentados nos diferentes níveis de aproximação com
o objeto detalhados ao longo da tese.
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2. A INTERDEPENDENCIA PASSADO - PRESENTE: HISTÓRIA
DA CLÍNICA E A NOÇÃO DE COMPETÊNCIA CLÍNICA EM
BENNER
Neste capítulo, far-se-á um resgate sobre aspectos fundamentais do passado que
compreendem parte do nosso presente. Segundo Morin (2010b, p. 12) “o passado contribui
para o conhecimento do presente, o que é evidente, mas igualmente as experiências do
presente contribuem para o conhecimento do passado”. Desta forma, afirma-se que para
compreender melhor a noção de competência clínica em Benner (1984) faz-se importante
realizar contrapontos com o processo histórico do cuidado e da constituição da clínica nesse
cenário.
O jogo retroativo entre a atualidade – antiguidade permite compreender o processo
evolutivo dos fenômenos. A consciência de que estes são construídos historicamente,
demonstra que tudo está interligado, conectado em um emaranhado de ações, entendimentos,
interpretações que tiveram, tem e terão sua parcela de influência sobre as formas como
pensamos o ontem, o hoje e o amanhã.
Embora haja diferentes e bem mais completas produções acadêmicas que descrevem
com primor de detalhes o processo histórico da evolução das práticas de cuidado em saúde e
a constituição da clínica no cenário de formação médica e de enfermagem, o intento deste
capítulo repousa na aproximação necessária entre os fatos históricos e a visão teórica
impressa pelas pesquisadoras bricoleurs a fim de constituir suas próprias interpretações, e
assim, compreender fatos e consequências que perpassam pelo processo de transição
paradigmática, o qual vem permitindo inovação, novos olhares e consequentemente a
composição de novas teorias.
Assim, a tecitura deste material foi dividida em duas partes pelas quais, incialmente
apresenta-se breve resgate histórico sobre a evolução das práticas de cuidar e a função da
clínica nesse cenário, bem como seu aprimoramento ao longo dos anos. Subsequentemente
expõe-se a noção de CC em Benner e sua influência na educação em enfermagem.
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2.1 A EVOLUÇÃO DAS PRÁTICAS DE CUIDADO E A FUNÇÃO DA CLÍNICA
O cuidado esteve desde os primórdios ligado à solicitude maternal, pois a mulher é
historicamente considerada como possuidora de condições natas para zelar, nutrir e ajudar o
indivíduo a se desenvolver. O termo enfermo, derivado de infirmus – “aquele que não está
firme”, passou a ser designado a velhos, crianças e doentes, ou seja, aqueles que precisavam
de apoio, de ajuda, de cuidado no seio familiar (PASSOS, 1996, p. 20).
Claramente, a prática de cuidados de saúde é tão antiga quanto à própria humanidade,
suas características são ligadas ao contexto histórico e às diversas estruturas sociais das
diferentes nações pelo mundo. Mesmo que analisada por diferentes ângulos é perceptível a
influência pelas doutrinas religiosas, atravessando desde o paganismo, judaísmo, islamismo,
cristianismo e até o budismo (GEOVANINI, 2002).
O desenvolvimento histórico das práticas de saúde na humanidade transita por
recortes temporais que não são certamente delimitados, mas sim estimados, uma vez que as
transições evolutivas ocorreram ao longo de séculos e décadas.
Segundo as descrições de Geovanini (2002, p. 6), as práticas de saúde percorrem as
“instintivas” – relacionam as formas de cuidados dos povos nômades primitivos, com recorte
temporal da teoria evolucionista e teológica; as “mágico-sacerdotais” – abordam a relação
mística entre a religião e as formas de cuidado, compreendendo a fase empirista antes do
surgimento da filosofia; as do “alvorecer da ciência” – relacionam a evolução com o
surgimento da filosofia e ao progresso da ciência, estendendo-se até o início da era cristã; as
“monástico-medievais” – focalizam as influências da sociedade medieval e feudal e seus
fatores organizacionais, socioeconômicos e políticos sobre a saúde. Essa época compreende
o nascimento da enfermagem como prática leiga por religiosas e estende-se do Séc. V ao
XIII; “pós-monásticas” – evidenciam a evolução juntamente com os movimentos
renascentista e da reforma protestante entre os Séc. XIII e XVI; bem como as do “mundo
moderno” – abordadas sob a ótica política e econômica, sendo que se trata da época da
institucionalização da enfermagem como prática profissional, iniciando juntamente com o
processo da revolução industrial no Séc. XIX.
Em nível mundial, os grandes nomes que contribuíram de forma ímpar para a
evolução das práticas de saúde e medicina foram Hipócrates e Galeno, gerando descobertas
riquíssimas para o desenvolvimento da medicina, e mesmo com grande parte de suas obras
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perdidas durante a idade média no período da santa inquisição, seus manuscritos
‘sobreviventes’ foram marcantes para a prática clínica. Nessa época, muitos cientistas e
escritores refugiaram-se no império islâmico, preservando parte da herança de Hipócrates,
tornando o mundo árabe uma arena expressiva para o avanço da área médica, fosse pelo
desenvolvimento das práticas clínicas ou do ensino das mesmas (ABREU, 2007).
Com a ascensão da ciência na era moderna e o desenvolvimento da patologia por meio
da necropsia, em meados do Séc. XVIII a prática clínica inicialmente buscava esclarecer
sobre as doenças e combater sua causa. A ideia do processo saúde-doença difundida na época
depositava-se em um formato linear e unidirecional de causa-efeito. A medicina na prática à
beira leito focava na doença e extirpava toda e qualquer informação que não estivesse
diretamente relacionada à enfermidade, assim se faziam as formas de raciocínio clínico que
consideravam apenas dados relativos ao órgão afetado, nada mais para além de fatos visíveis
e observáveis (FOUCAULT, 1963).
Conhecer a doença era primordial para o médico, e a cura dependia desse exato
conhecimento. As inferências qualitativas que antes destinavam ao paciente arguição sobre
‘o que se sente’ foram substituídas por ‘onde dói’. Assim, a doença ocupou o protagonismo
no processo de produção de conhecimento médico. A clínica se formalizou como o momento
em que o médico e o docente alternavam narrativas, seguida por observações pelas quais se
criava correlações entre as falas e os fatos visualizados juntamente com a descrição
minuciosa e exaustiva das mesmas, embasando assim a clínica pelo saber ver, observar e
levantar teorias, traduzindo esse ritual como o formato de atendimento e de ensino médico
para época, que fora amplamente complementado pelos estudos em cadáveres (FOUCAULT,
1963).
Percebe-se que a prática médica passou do atendimento individual para o meio
coletivo, pois a prática do cuidado ao indivíduo no espaço domiciliar não obtinha muito
sucesso devido à ausência de controle sobre o meio coletivo social, assim, as epidemias
passam a ser incluídas no processo de compreensão das doenças, o que ampliou a visão sobre
as fontes patógenas. Nesse sentido, os hospitais possuem grande influência sobre as formas
de controle social das doenças (FOUCAULT, 1963).
O hospital nessa época não tinha função de cura. Era espaço destinado à assistência
de indivíduos pobres, bem como forma de exclusão e isolamento social. Ocupava função de
morredouro marcado como local de transição entre a vida e a morte, não possuindo ainda
caráter medicinal. Entre os séculos XVII e XVIII a formação médica era assegurada pela
característica cognitiva de conhecimento de textos e de receitas, não havendo a valoração do
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âmbito hospitalar enquanto campo de ensino, nem de práticas de saúde coletiva, sendo a
medicina totalmente individualizada e domiciliar (FOUCAULT, 1979).
A medicina passou a se tornar hospitalar não por meio de intervenções médicas sobre
o doente, “mas por meio das anulações de efeitos negativos do próprio hospital”, ou seja, de
seu efeito nocivo para a própria sociedade. Naquela época, além de desordens de cunho
patológico, o hospital também repelia regras econômicas, servindo como local de tráfico de
mercadorias e especiarias, além de disseminação de pestes vindas com os navegadores e
viajantes (FOUCAULT, 1979, p. 103).
As primeiras intervenções em nível coletivo foram engajadas nos hospitais marítimos
e militares, autuando o controle econômico alfandegário e instaurando procedimentos de
quarentena sobre navegantes, uma vez que os soldados tornaram-se caros para o estado, em
função dos custos de seu treinamento e preparo, essenciais após a invenção do fuzil no final
do Séc. XVII (FOUCAULT, 1979).
Foucault (1979, p. 107) explica que a instauração da disciplina – entendida como
técnica de poder – é o que rearranja o espaço antes conflituoso do hospital, iniciando assim,
seu processo de “medicalização”. Durante o procedimento disciplinar é evocada ao médico
a responsabilidade pelas mudanças no espaço hospitalar, e atrelado a isso, o domínio do saber
e das intervenções sobre o estado de saúde.
A evolução do saber e das práticas de saúde que ocorreram ao longo do Séc. XVIII,
mais intensamente ao seu final, transferiram consigo o foco das intervenções médicas do
indivíduo em particular para o meio ambiente que o circundava, ou seja, os espaços físicos
passaram a ser tratados também, e esse conhecimento começou a ser utilizado nos ambientes
hospitalares. Foucault (1979) atribui à disciplina e à intervenção médica sobre o ambiente,
os principais motivos que possibilitaram a mudança do hospital de centro de morte para
centro de cura, enaltecendo ganhos não só para o sistema de saúde, mas também para a
formação médica.
Os hospitais islâmicos iniciaram as práticas dos registros dos doentes e de histórias
clínicas para fins de estudos e pesquisa, e a certificação como médico era precedida por
exame final realizado criteriosamente por profissionais mais experientes que acompanhavam
os alunos. Nesse sentido, surgiam as primeiras escritas sobre práticas pedagógicas em âmbito
do ensino clínico. Nessa realidade, a enfermagem islâmica acompanhou o processo
evolutivo, como descreve Abreu (2007, p. 27), investindo na formação inicial,
desenvolvimento da competência clínica, relacionamento humano e função de ajuda, trabalho
comunitário, a fé e ligação entre a religião e as práticas de saúde como processo terapêutico.
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Dentre os fatores históricos implicados no desenvolvimento da Enfermagem nesse
contexto, um muito contundente na compreensão de seu movimento evolutivo é o caráter
religioso vinculado à representação do papel feminino perante a sociedade, mesmo que nas
diferentes culturas e países do mundo.
Passos (1996) descreve que a evolução paralela nos conceitos/elementos que
envolvem a tríade enfermagem-mulher-religião estiveram ligadas aos interesses sociais e aos
poderes constituídos nas diferentes épocas. Na Idade Média, período em que a ideologia
cristã propagava a salvação por meio das obras caridosas e do ato de servir, as cuidadoras,
em sua maior parte mulheres religiosas, obtiveram certo prestígio social, perpetuavam seus
cuidados de maneira empírica, e o aprendizado concretizava-se nos afazeres práticos,
estritamente baseados em saberes de senso comum.
Com o declínio do movimento religioso cristão, o número de pessoas ligadas à
execução de cuidados aos pobres e moribundos diminuiu expressivamente, e os cuidados
passaram a ser executados “por mulheres comuns, sem prestígio social e moral”, como forma
de salvar suas almas das atitudes mundanas. Nesse período histórico, a enfermagem decai
em admiração e prestígio social, uma vez que suas executoras se caracterizam por membros
consideradas desqualificadas pela sociedade (PASSOS, 1996, p. 5).
Houve nesse sentido a consolidação do poder médico sobre os ambientes hospitalares,
e sobre a estrutura hierárquica-organizacional dessas instituições, pois passam a ter controle
sobre questões que se estendem até mesmo ao funcionamento econômico institucional,
atividade que antes era detida por ordens religiosas. A vivência profissional intra-hospitalar
passa a compor ícone supremo nos processos de formação em saúde e medicina. As visitas
médicas, basicamente formulam um ritual marcado pelo poder do saber médico seguido pelas
demais estruturas hierárquicas como alunos de medicina e enfermeiras assistentes, com
cadernos em mãos anotando toda informação pertinente referida pelo médico, como ordens,
orientações e prescrições.
Nesse sentido, surgem as primeiras rotinas que marcariam o processo de atendimento
clínico hospitalar - a organização de sistema de registro contendo técnicas de identificação,
entrada e saídas (admissões e altas), diagnósticos, local de alojamento, registros de botica e
medicamentos, debates entre médicos discutindo as melhores conduções para o quadro dos
pacientes. Essas características marcam fortemente o processo de formação em saúde,
tornando o hospital, além de espaço de cura, palco de “formação e transmissão de saber”
(FOUCAULT, 1979, p. 111).
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A enfermagem apresenta-se nesse contexto atrelada ao saber médico e hospitalar,
alocada em condição de subalternidade. Por esta perspectiva, seu perfil está associado à
realização de trabalho técnico, mecânico e submisso à estrutura hierárquica no sistema de
saúde vigente. No processo de reorganização do hospital sob a hegemonia médica, as
enfermeiras ficam responsáveis pela ordenação do ambiente por delegação hierárquica.
A enfermagem moderna ganha destaque com Florence Nightingale, mulher britânica
que enfrentou paradigmas sociais para dedicar-se ao cuidado de enfermos. Na mesma época
em que a enfermagem ainda era praticada por mulheres de má índole social, Florence,
pertencendo à boa família de classe abastada, desafiou os tempos ao viajar por toda a Europa
em missões religiosas de atendimento aos necessitados, contrariando assim, sua família
(LOPES e SANTOS, 2010).
Na época da guerra da Criméia, Florence foi designada a chefiar uma equipe de
enfermeiras no Front Turco, tarefa à qual se dedicou de corpo e alma. Florence ia além das
atividades comumente desenvolvidas pelas enfermeiras da época, aplicava à sua rotina de
serviço um alto grau de rigorosidade sobre a checagem das atividades realizadas, inspeção,
visita ao leito, bem como desenvolvia estudos matemáticos, comprovando que a alta
mortalidade de soldados estava diretamente ligada às questões sanitárias e ambientais
(FRELO e CARRARO, 2013).
A base científica que Florence instaura para a enfermagem descreve basicamente
formas teóricas de controle e manutenção sobre o ambiente “abrangendo três relações
principais: ambiente com o doente; enfermeira com o ambiente e enfermeira com o doente”.
Sua teoria ambientalista emplacou a necessidade de manutenção de ambiente favorável, para
que o mesmo atuasse positivamente nos processos de restabelecimento da saúde. Essa
característica avança em conhecimento à época, uma vez que as maiores intervenções se
pautavam em curar e não prevenir (MEDEIROS et al., 2015, p. 519).
Foi no período pós Guerra da Criméia que Florence fundou a primeira escola de
Enfermagem, a qual serviu como base de ensino para outras que surgiriam posteriormente,
fazendo assim, a Enfermagem uma profissão com base científica e respeitada (GEOVANINI,
2002). Há publicações que ressaltam suas contribuições para além da enfermagem, como a
estatística e a administração em saúde reforçando sua influência para diferentes áreas
(FRELO e CARRARO, 2013). Florence é e sempre será uma referência para a enfermagem
no mundo, e seu legado não ultrapassou somente as diferentes áreas, mas também
transcendeu o tempo, sendo uma figura influente até no desenvolvimento da enfermagem no
Brasil.
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Entretanto, a compreensão hegemônica sobre os processos de atendimentos clínicos
pautados no modelo biomédico foram se mostrando frágeis e consequentemente novos
olhares e formas de se pensar a clínica foram sendo projetadas em acordo aos movimentos
relacionados à transição paradigmática pós-moderna, os quais declaram a real necessidade
de (re)ligação do conhecimento, de inter-multi-transdisciplinaridade. Assim, “iniciativas
como a medicina centrada na pessoa, a visão da clínica do sujeito, a clínica ampliada e
compartilhada, trouxeram perspectivas diferentes para observar o doente em suas
necessidades, tanto biológicas quanto psicoemocionais e socioculturais” (POLO 2019, p. 13).
A clínica ampliada configura-se como movimento evolutivo a partir da clínica
tradicional, no qual a principal diferença consiste em “desviar o foco de intervenção da
doença ou dos procedimentos, para recolocá-lo no sujeito, portador de doenças” e modifica
além dessa premissa inicial, o objeto de trabalho que passa a ser não somente o sujeito, mas
também a coletividade. Aprende-se a considerar as singularidades modificando-se também
além do objeto, os objetivos e meios de trabalho (CAMPOS et al, 2014, p. 990).

A proposta da Clínica Ampliada busca se constituir numa ferramenta de
articulação e inclusão dos diferentes enfoques e disciplinas. A Clínica
Ampliada reconhece que, em um dado momento e situação singular, pode
existir uma predominância, uma escolha, ou a emergência de um enfoque
ou de um tema sobre a necessidade do indivíduo (biológica, social,
psicológica) sem que isso signifique a negação de outros enfoques e
possibilidades de ação (BRASIL, 2009, p. 10).

A clínica ampliada denota a noção do atendimento integralizado ao indivíduo e se
formaliza como parte do movimento de humanização do atendimento no contexto da saúde
pública brasileira. Tais políticas possuem processo de construção histórica peculiar aos
movimentos sociais e trabalhistas vividos no Brasil, galgando progressos graduais à medida
que novas configurações sobre o conceito de saúde se desenvolviam, e por mais que se
configurem como partes do processo histórico ainda perpassam por sistemas de consolidação
nos dias atuais, configurando-se como processo histórico e atual.
Além de ampliada, visando o atendimento integral do indivíduo adequado às suas
singularidades, a (re)construção da noção de clínica trouxe consigo a premissa do
compartilhamento - Clínica Compartilhada que diz respeito à urgente necessidade de dividir
com os usuários dos serviços de saúde, diagnósticos e condutas em saúde, tanto individual
quanto coletiva, demostrando que a autonomia do indivíduo é determinante no sucesso da
cura, pois “quanto mais longo for o seguimento do tratamento e maior a necessidade de
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participação e adesão do sujeito no seu projeto terapêutico, maior será o desafio de lidar com
o usuário enquanto sujeito, buscando sua participação e autonomia”. Sendo assim, a
consideração das peculiaridades na produção do projeto terapêutico singular e a
corresponsabilização do paciente são determinantes para o êxito do mesmo (BRASIL, 2009,
p. 12).
A noção da clínica ampliada e compartilhada se articula ao pensamento complexo,
uma vez que abre a possibilidade para subjetividade, para singularidades do indivíduo,
multideterminações, reconexões disciplinares, não sendo determinista e nem generalizável,
e acima de tudo, considera a autonomia do indivíduo no processo terapêutico,
corresponsabilizando-o pelo mesmo.
Desta forma, apresentaremos a seguir a noção de CC de Pratícia Benner, apresentando
seus domínios fundamentais que compõe parte da nossa compreensão sobre a CC que
necessita ser desenvolvida pelo professor de enfermagem.

2.2 A NOÇÃO DE COMPETÊNCIA CLÍNICA EM BENNER E SUA
INFLUÊNCIA NA FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM
Patrícia Benner, renomada professora e pesquisadora americana, doutora em
enfermagem médico-cirúrgica, com várias obras publicadas no universo da enfermagem,
descreve em um de seus livros a teoria baseada incialmente nas pesquisas dos irmãos
Dreyfus, Filósofo e Matemático, que propuseram um modelo de aquisição gradativa de
competências, realizando estudos com pilotos aéreos e jogadores de xadrez. Esse modelo
apresenta aspectos relevantes sobre o aprendizado experiencial, atrelando-o às características
situacional, contextual e temporal. Assim, os irmãos Dreyfus sugeriram cinco níveis de
evolução pelos quais passam os aprendizes, a saber: 1) Novato; 2) Iniciante avançado; 3)
Competente; 4) Proficiente; 5) Expert3 ou especialista.
Benner apropria-se desse referencial demostrando sua aplicabilidade na área de
enfermagem no que diz respeito ao desenvolvimento da competência clínica do profissional.
Desta forma, categoriza a competência clínica do enfermeiro nos mesmos cinco níveis de
evolução apresentados pelos cientistas Dreyfus, acrescentando que embora se apresentem de

3

Termo originário da obra de Benner “From Novice to Expert”. Em algumas traduções é também conhecido
por “Perita” ou “Especialista”. Entretanto, para fins de escrita optamos pela terminologia original estrangeira
Expert.
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forma progressiva, não se trata de um processo linear, e explica que “o desenvolvimento de
um profissional pode passar por variações em um mesmo estágio, retrocessos, estagnação,
bem como saltos” de um nível para outro (CUNHA, 2017, p. 29; BENNER, 1984).
Assim, o desenvolvimento da competência clínica do enfermeiro se dá por meio da
atuação em cenários reais de prática, englobando domínios que indicam tarefas e/ou funções
de estrita responsabilidade da enfermagem e que estão diretamente relacionadas aos cuidados
dos pacientes. Cada domínio é estruturado por competências específicas, que juntas, compõe
uma lista de quesitos, que segundo a teórica, formulam o rol de atividades de enfermagem a
serem desenvolvidas no âmbito clínico.
A definição de competência clínica em Benner apresenta-se com acepção ampliada,
inacabada e intimamente relacionada à evolução da maturidade profissional do enfermeiro
em meio à realidade prática, bem como em sua capacidade de julgamento e raciocínio clínico,
sendo assim, engloba diferentes situações que os profissionais de enfermagem vivenciam no
dia-a-dia, e transita pelos seguintes domínios listados abaixo baseados na principal obra sobre
Competência Clínica, From Novice to Expert (1984):


O papel de ajuda – São intervenções do(a) enfermeiro(a) por meio de apoio social,
emocional e espiritual que visam promover a cura e/ou auxiliar o paciente e família a
se comprometerem com o tratamento, (co)responsabilizando-os pela evolução do
quadro clínico.



Ensino e treinamento – Envolve a capacidade do(a) enfermeiro(a) ensinar e treinar
o paciente/família por meio da doença, reconhecendo o melhor momento de intervir,
utilizando diferentes abordagens para obter a interpretação do paciente/família sobre
a doença e auxiliá-los na compreensão do quadro de saúde, bem como dos
procedimentos necessários para manutenção dos cuidados imediatos e futuros.



Diagnóstico e monitoramento – Refere-se à habilidade do(a) enfermeiro(a) em
reconhecer e documentar alterações fisiológicas mensuráveis, alterações perceptivas
sutis, detectar precocemente problemas no quadro clínico do paciente, bem como
demostrar segurança, firmeza e convicção no relato do estado de saúde a outros
membros da equipe multiprofissional.



Gestão em situações de mudança repentina – Abarca a atuação do(a) enfermeiro(a)
em situações de urgência e emergência e sua capacidade de gerenciar rapidamente
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um problema ameaçador para a vida do paciente, liderando a equipe multiprofissional
e gerenciando o quadro clínico até que o médico esteja disponível.


Administração e Monitoramento de Intervenções Terapêuticas – Engloba o
conhecimento do(a) enfermeiro(a) para realizar e monitorar intervenções terapêuticas
no paciente, conduzindo-as de forma a permitir sempre a cura e/ou o maior conforto
possível. Por exemplo: conhecimento sobre terapias intravenosas e riscos envolvidos,
sinais de efeitos adversos, interações medicamentosas e toxicidade.



Monitoramento e garantia da qualidade das práticas de saúde – Relaciona-se às
formas de atuação por meio das quais o(a) enfermeiro(a) garante os cuidados de saúde
com qualidade aos pacientes, utilizando o julgamento clínico e poder de decisão para
acatar, excluir ou acrescentar cuidados à indicação médica, fornecendo retorno no
processo comunicativo, inclusive documentando formalmente as ações tomadas.



Formato organizacional do trabalho – Inclui a atuação do(a) enfermeiro(a) sobre a
organização das tarefas e funções a serem executadas pelo serviço da enfermagem,
bem como a importância de reconhecer e desenvolver o trabalho em equipe, suprindo
necessidades do paciente, mesmo que haja sobrecarga de trabalho e contingente de
enfermagem frequentemente insuficiente.

É possível perceber que os domínios listados são constituídos por multidimensões,
sugerindo que a noção de cuidado tem acompanhado o processo de transição paradigmática,
sendo visualizado sob novas compreensões acerca do processo de saúde-doença multicausal,
tendo a saúde foco ampliado nas multidimensões do sujeito, considerando inclusive, as
relações entre o homem e meio ambiente. Para além dessas afirmativas, estudiosos inferem
que o cuidado é uma atitude de cunho interacional, composto por imperativos profissionais
éticos e morais que se expressam por meio do conhecimento técnico e da reflexão natural e
intuitiva do ato de cuidar (SALVIANO et al., 2016; GOMES et al., 2018).
Desta forma, pautada em iniciativas inscritas nas novas perspectivas e noções sobre
a prática clínica (ampliada e compartilhada), antes mesmo de se formalizarem teoricamente,
Patrícia Benner (1984) já extrapola padrões de sua época em quesitos de inovação e abertura
às ideias de atendimento centrado no sujeito e suas singularidades. Muito embora possa haver
diferentes interpretações sobre a formulação de seu trabalho, neste estudo, acredita-se que
Benner já se dedicava à um formato de atendimento em enfermagem totalmente inovador,
atribuindo mais autonomia e empoderamento ao enfermeiro perante a equipe
multiprofissional, e mesmo se apresentando hora ou outra ainda em condição submissa à

37

hegemonia médica, demonstrava a necessidade de crescer dentro da atuação clínica e
conquistar seu merecido espaço.
Como apontado incialmente, os sete domínios que compõe a CC são formulados por
diferentes competências listadas por Benner como forma de esclarecer a essência de cada
domínio. Tais competências não foram descritas com o intento de esgotar e/ou reduzir o
trabalho de enfermagem somente a essas atividades, mas como estratégia de direcionar o
trabalho requerido e desenvolvido pelo serviço da enfermagem, exaltando inclusive a
importância do registro das ações e desempenhos resultantes, uma vez que muitas destas
competências são comumente executadas durante a prática e pouco valorizadas no trabalho
corriqueiro, as vezes, até mesmo pelos próprios enfermeiros. No quadro 1 são listadas as
competências relacionadas a cada domínio.
Quadro 1 – Domínios e competências relacionadas a prática clínica de enfermagem, segundo
Benner (1984)
DOMÍNIOS

O papel de ajuda

COMPETÊNCIAS
 O relacionamento de cura: criar ambiente propício e estabelecer comprometimento
com a cura;
 Fornecer medidas de conforto e preservar a individualidade diante da dor e do
estado de extrema fraqueza;
 Presença: estar com o paciente.
 Maximizar a participação do paciente na própria recuperação;
 Interpretar os tipos de dor e selecionar estratégias apropriadas para seu tratamento
e controle;
 Proporcionar conforto e comunicação através do toque;
 Oferecer suporte emocional e informação às famílias dos pacientes;
 Guiar o paciente na ocorrência de mudanças (emocional e física): oferecer novas
opções, excluir antigas: direcionar, ensinar, mediar;

Ensino e treinamento

 Captar a prontidão do paciente para aprender;
 Ajudar o paciente a integrar as implicações da doença e da recuperação no seu
estilo de vida;
 Entender como o paciente interpreta a doença;
 Fornecer interpretação da condição do paciente e dar razões ao tratamento;
 Tornar aspectos culturalmente evitados da doença acessíveis e compreensíveis;

Diagnóstico e
monitoramento

 Detecção e documentação das mudanças significativas na condição do paciente;
 Fornecer sinal de alerta precoce: antecipar colapso e piora do estado do paciente
antes que sinais explícitos confirmem o diagnóstico;
 Antecipar problemas: pensar no futuro;
 Entender as exigências específicas e os comportamentos da doença: antecipar
necessidades de atendimento ao paciente;
 Avaliar o potencial do paciente para o bem-estar e para responder as várias
estratégias de tratamento;
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Gestão em situações de
mudança repentina

 Desempenho qualificado em emergências com risco de vida: rápida compreensão
de um problema;
 Gestão de contingência: rápida combinação de exigências e recursos em situações
de emergência;
 Identificar e gerenciar a crise do paciente até que assistência médica esteja
disponível;

Administração e
Monitoramento de
Intervenções
Terapêuticas

 Iniciar e manter terapia intravenosa com o mínimo de riscos e complicações;
 Administrar medicamentos com precisão e segurança: monitorar efeitos adversos,
reações, respostas terapêuticas, toxicidade e incompatibilidades;
 Combater perigos da imobilidade;
 Criar estratégia de supervisão de feridas que estimule a cicatrização, conforto e
drenagem apropriada;

Monitoramento e
garantia da qualidade
das práticas de saúde

 Fornecer sistema de apoio para garantir cuidados médicos e de enfermagem
seguros;
 Avaliar o que pode ser seguramente omitido ou adicionado às prescrições médicas;
 Obter respostas apropriadas e em tempo oportuno dos médicos;

Formato organizacional
do trabalho

 Coordenar, ordenar e responder às múltiplas necessidades e solicitações do
paciente: estabelecer prioridades;
 Construir e manter equipe terapêutica para fornecer assistência de melhor
qualidade, lidando com falta de pessoal e alta rotatividade: planejamento de
contingência;
 Antecipação e prevenção de períodos de extrema sobrecarga de trabalho em um
turno;

Fonte: Extraído e adaptado de: AUED, 2013, p. 29-30

Benner, acreditando na importância desses destaques nas atividades do serviço de
enfermagem, recomenda inclusive em sua obra, a continuidade de estudos nessa linha de
pesquisa, a fim de estender possíveis competências que ainda podem ser (ou já são)
desenvolvidas pela enfermagem, no sentido de enriquecer e ampliar as práticas clínicas
desenvolvidas nos cenários de assistência à saúde, engrandecendo o aspecto científico da
própria prática profissional de enfermagem.
Essa interconexão revela que a noção de competência clínica em Benner abarca a
perspectiva do cuidado para além da técnica, incluindo processos relacionais, subjetivos,
éticos e estéticos, e embora a autora trate sobre o cuidado em contexto clínico médico
cirúrgico, cremos que sua visão para o momento histórico acrescentou um vasto
conhecimento sobre o cuidado realizado pela enfermagem hospitalar que hoje se estende para
demais campos de atuação.
Mesmo assim, ainda se questiona como Benner chegou à definição destas
competências para a atuação clínica do enfermeiro. O processo deu-se quando ela e sua
equipe realizaram um grandioso estudo fenomenológico utilizando narrativas de experiências
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práticas de cuidados realizados por enfermeiros norte-americanos. Embasadas na assertiva
de que a narrativa enquanto fonte de dados para pesquisa tem muito mais a revelar, que meras
descrições formais de técnicas, ou seja, há muito mais descrito nas entrelinhas de histórias
vividas e contadas por enfermeiros atuantes em determinado ambiente clínico, do que os
próprios procedimentos executados em si, chegaram a descrição dos sete domínios e das 31
competências. Ressaltam ao final que a pesquisa não se encerra pela descrição do estudo
realizado, e que é extremamente necessária a continuidade e o aprofundamento de novos
estudos sobre a temática, a fim de ampliar e desvelar as práticas clínicas de enfermagem no
meio científico.
A competência clínica descrita na obra ‘From Novice to Expert’ (Benner, 1984)
possui vertente regada pela complexidade Moriniana e apesar de não apresentar um conceito
claramente definido sobre competência clínica, muito menos citar em qualquer momento
uma base teórica complexa, Benner infere claramente a competência clínica tratar-se de um
objeto multidimensional, interdisciplinar e de construção contínua, trazendo sua evolução
ligada às características propostas na noção de sujeito por envolver questões ligadas à
historicidade e o tempo cronológico, contexto social / cultural / econômico / político, bem
como à subjetividade e às formas de interação humana.
Cada nível de competência clínica descrito sugere conhecimentos, habilidades e
atitudes que compõe suas características, desde o novato até o expert. Seguindo essa linha de
raciocínio, é mister pensar que o período de graduação em enfermagem deve proporcionar
ao aluno requisitos mínimos que envolvam conhecimentos, habilidades e atitudes para que
saibam atuar na profissão de enfermagem, mesmo que em nível novato. E que o docente
enquanto facilitador do aprendizado necessita ser expert na sua área de atuação. Portanto,
para atender a evolução clínica é necessário que os graduando desenvolvam durante todo o
período do curso e no transcorrer de sua vida profissional, seu raciocínio clínico.
Abordar sobre o desenvolvimento da CC torna necessário discorrer sobre o raciocínio
clínico, uma vez que o mesmo faz parte deste tema. Entende-se que no ensino de enfermagem
contemporâneo, o desenvolvimento de competências tem sido primado de forma a
possibilitar que o discente integre e transcenda saberes relacionados ao cuidar. Embora o
conceito de competência para o cuidado “não apresente significado comum na literatura
científica e mantenha caráter polissêmico e multidimensional”, é plausível afirmar que essa
noção abrange “desde as mais amplas concepções, relacionadas ao exercício da profissão, até
as mais específicas, relacionadas ao desempenho de determinada tarefa”, o que torna
necessário para o caso deste estudo, esclarecer que entendemos a competência diretamente
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relacionada “ao agir responsável, com mobilização e integração de múltiplos saberes,
recursos, habilidades e atitudes em um contexto específico” (ORMONDE JR et al, 2017, p.
122).
Assim, o raciocínio clínico torna-se parte elementar no desenvolvimento da CC, pois
para além de técnicas precisas também desenvolve o domínio e o aprimoramento de
habilidades cognitivas relacionadas ao pensamento crítico-reflexivo, julgamento clínico e
tomada de decisão.
Quaresma, Xavier e Cezar-Vaz (2019, p. 2) explicam que o raciocínio clínico é
estruturado, segundo a Teoria do Processo Dual, em dois sistemas: um não analítico e outro
analítico, localizados no sistema nervoso central em regiões responsáveis por “funções
executivas tais como a atenção, processamento de informações, planejamento de ações e
tomada de decisões”.
O raciocínio clínico não analítico pode também ser considerado intuitivo, uma vez
que se associa com a “percepção sensorial e ao reconhecimento rápido de padrões, não
depende da inteligência nem memória de curto prazo, acontece de forma automática com o
mínimo de esforço mental, até mesmo de forma involuntária”. É inato ao ser humano, bem
como pode também ser treinado, e à medida que experiências são vivenciadas se torna cada
vez mais ágil (QUARESMA; XAVIER; CEZAR-VAZ, 2019, p. 2).
Já o raciocínio analítico, pelo próprio nome, envolve processo de análise consciente
e lógico, é fundamentado no saber científico e consequentemente ligado diretamente aos
conhecimentos e à inteligência do indivíduo. “Envolve habilidades cognitivas de julgamento,
interpretação, análise, inferência de resultados e justificativa das decisões / ações de acordo
com o embasamento teórico utilizado no raciocínio”. Demanda alto gasto energético e requer
concentração e atenção do sujeito (QUARESMA; XAVIER; CEZAR-VAZ, 2019, p. 2).
Os dois atuam em conjunto e de forma contínua, captam diversos conhecimentos e
informações, e a partir das mesmas geram intuições, impressões, sentimentos, dados que são
processados e analisados, a fim de serem reconhecidos como verdades e / ou padrões, e
consequentemente, tornarem-se intuitivos futuramente. Ou seja, o raciocínio analítico
monitora e corrige possíveis erros, e quando esse processo não ocorre, acontecem equívocos
na produção do pensamento, e na tomada de decisões clínicas.
Esse autores ainda afirmam que o raciocínio clínico no contexto da assistência em
enfermagem “constitui base ao processo de enfermagem” percorrendo todas as fases, desde
o histórico e anamnese, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação e
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avaliação, elementos constitutivos do gerenciamento do cuidado (QUARESMA; XAVIER;
CEZAR-VAZ, 2019, p. 3).
Desta forma, podemos afirmar que o raciocínio faz parte da noção de CC em Benner,
uma vez que embasa todo o processo cognitivo que decide a conduta a ser tomada na prática
clínica para o atendimento aos usuários do sistema de saúde, ou seja, “é um processo mental
complexo e dinâmico, que identifica situações que demandam atendimento de enfermagem
e seleciona ações necessárias para esse atendimento” (CARVALHO; OLIVEIRAKUMKURA; MORAIS, 2017, p. 691).
Segundo Benner, vejamos os níveis de classificação e uma breve caracterização sobre
as performances e atuação profissional descritas na figura a seguir.
Figura 2 – Níveis da competência clínica de enfermagem segundo Benner (1984).
Não possui experiência. O
comportamento é regido por parâmetros
de aferições, regras e protocolos.
Não se apoia em regras nem
perde tempo levantando
inúmeras possibilidades
diagnósticas. Vai direto ao
problema. Consegue antever
problemas e antecipar
soluções.

Possui alguma
experiência, mas ainda
necessita de orientação
de enfermeiros mais
experientes.

NOVATO
EXPERT

PROFICIENTE
Aprende a ajustar ações às situações e
refina critérios avaliativos por meio de
comparação com experiências anteriores.

INICIANTE
AVANÇADO

COMPETENTE
Percebe sua atuação com base em metas de
longo prazo. Sabe reconhecer êxito nas
ações e sente remorso ao perceber que
poderia ter se saído melhor.

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2019. Baseado nos estudos de Benner (1984).

Cabe enfatizar, conforme já apresentado anteriormente, que os níveis de
desenvolvimento da CC não seguem caráter de linearidade, antes, assumem modo flexível e
dinâmico, a depender do ambiente de trabalho, do tempo de experiência e do acúmulo de
conhecimentos teórico e prático.

42

O modelo teórico de Benner embora seja extremamente importante e influente no
avanço das pesquisas de enfermagem, como toda e qualquer teoria é alvo de inúmeras críticas
sendo o ponto de destaque a atribuição da intuição como o carro chefe para designação do
enfermeiro especialista.
Embora estudos internacionais como o de Gobet e Chassi (2008) tenham reconhecido
a intuição como fenômeno genuíno, e realçado a necessidade de aprofundamento
investigativo sobre o mesmo, percebemos que as críticas que pairam sobre tal temática são
dependentes da visão teórica e do método adotados em pesquisas correlacionadas.
Nos estudos de Benner e colaboradores (BENNER, 1984; BENNER et al., 1992) a
intuição é abordada e acrescenta valiosa contribuição à prática de enfermagem. Entretanto,
tais estudos são aterrados no campo fenomenológico, utilizando métodos como entrevistas,
história de vida e observação detalhada, ou seja, vertentes demasiadamente qualitativas para
a década em que foram publicados, sendo subjugados por cientistas positivistas.
As críticas basicamente relatam que a teoria de Benner desmerece o que é concreto e
todo o potencial analítico envolvido na prática do enfermeiro especialista, subestimando o
desempenho consciente executado na resolução de problemas pelo profissional do mais alto
padrão de competência – o especialista. Autores como English (1993), da Universidade de
Glasgow na Escócia, relata que esse pensamento analítico é valorizado apenas em
circunstancias nas quais o enfermeiro especialista não possui experiência prévia durante a
atuação, ou quando sua intuição é falha.
Ademais, outras críticas realizadas por English em sua publicação de 1993 pairam em
maior parte voltadas ao estágio especialista e ao uso da intuição na prática clínica. Podemos
citar como críticas: a) entre os estágios de evolução, pontos comuns parecem se fundir
tornando impossível a mensuração de aspectos da especialização; b) as diferenciações que
definem um estágio ou outro são refletidas por capacidades discretas, não sendo claro, por
exemplo, quando um proficiente se torna especialista; c) na teoria, Benner deixa implícito
que o cuidado de enfermagem somente assume significado se realizado em contexto e
ambiente clínico; d) apesar de fornecer exemplos de enfermagem especializada, Benner não
define o enfermeiro especialista; e) não fica claro se existem etapas na especialização: Há
um especialista melhor que o outro? (ENGLISH, 1993).
Poucos meses após a publicação de English, Phillip Darbyshire (1994) da mesma
instituição educacional na Escócia, rebate as críticas feitas sobre a obra de Benner
defendendo-a como a maior produção de poder “pensativo, deliberativo, desafiador,
capacitador e influente” para a prática de enfermagem nas últimas quatro décadas. Para ele,
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as críticas de English (1993) são infundadas, já que seu amparo teórico flui da ciência
tradicional com princípios positivistas da psicologia cognitiva, buscando criticar no trabalho
de Benner indicando lacunas que envolvem objetividade, validade, generalização e poder
preditivo. Para o autor, sua réplica à crítica de English repousa na assertiva que o mesmo não
compreendeu a base teórico-filosófica e metodológica do estudo de Benner, almejando por
uma visão positivista interpretar resultados de ordem subjetiva e qualitativa (DARBYSHIRE,
1994, p. 760).
Em acordo, cremos que a visão teórica orienta o método a ser empregado, assim faz
sentido afirmar que tanto os fundamentos teóricos de Benner bem como suas críticas são
alicerçadas pelas correntes epistemológicas do pensamento que as fundamentam, e essa ‘luta
dialógica’ entre formas de raciocínio quantitativo e/ou qualitativo fazem parte do movimento
de transição paradigmática que vivemos nas últimas décadas, e consequentemente
influenciará todo tipo de pesquisa.
Mesmo com toda polêmica envolta nos pressupostos teóricos de Patrícia Benner,
assim como citado por Oshvandi et al., (2016) seu estudo tem contribuído grandiosamente
com diversas áreas na enfermagem, como exemplo na própria prática clínica e na gestão, ao
propor modelo de aquisição de habilidades e competências, demonstrar sobre a intuição e seu
papel na tomada de decisões clínicas, e ao possibilitar a criação de sistemas de desempenhos
e progressão em carreira para enfermeiros com atuação em âmbito clínico.
Benner seguiu com investimentos em estudos, pesquisas e publicações sobre sua
teoria do iniciante ao especialista e como obras mais recentes podemos citar: Clinical Wisdom
and Interventions in Acute and Critical Care que retrata a essencialidade da prática de
enfermagem especialista auxiliando professores e demais atores no processo educacional em
enfermagem rumo à formação do profissional expert; Expertise in Nursing Pratice o qual
expande sua obra principal por meio de um estudo com duração de seis anos acompanhando
a aquisição e o desenvolvimento da competência clínica incluindo a evolução na prestação
da assistência, o julgamento clínico e a ética no trabalho; Educating Nurses: A Call for
Radical Transformation - How Far Have We Come tem influenciado a formulação de novos
currículos de enfermagem bem como novas pedagogias voltadas para o ensino clínico de
enfermagem.
É perceptível que na área da pesquisa em enfermagem a teoria de Benner tem sido
objeto de investigação com ampla possibilidade de estudos sobre seus princípios
fundamentais, a própria intuição na prática de enfermagem especializada e os diferentes
níveis de aquisição de competências, inclusive, tem aparado estudos que propõe escalas
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psicométricas que buscam evidenciar o nível de competência de enfermeiros e formas de
aprendizagem em âmbito clínico (OSHVANDI et al., 2016).
Na educação em enfermagem, a teoria de Benner contribui demonstrando como as
experiências reais podem influenciar na expansão do conhecimento prático. Esse princípio aprender pela experiência, resgata a importância das aulas práticas e estágios no ensino de
enfermagem, que muitas vezes tem sido deixado em segundo plano em relação ao ensino
teórico. Desta forma, traz à tona a necessidade de ampliação do investimento no ensino
prático e na capacitação contínua de seus docentes, com a utilização de novas ferramentas de
ensino como simuladores realísticos e metodologias ativas com foco na realidade. O ganho
de experiência, mesmo que por meio dessas ferramentas, pode incentivar o aluno a despertar
sua autoconfiança profissional e desenvolvimento de autonomia, fatores essenciais que
podem permitir o avanço do nível de novato para iniciante avançado (OSHVANDI et al.,
2016).
Basicamente, a transição entre os níveis de competência clínica até se alcançar a
expertise - almejado pela maioria dos profissionais, exige a contemplação de pontos
relevantes que se resumem em: a) utilizar “experiências empíricas em suas práticas; b) apelar
para a intuição, em vez de utilizar o pensamento analítico ou baseado em regras; c) obter
compreensão abrangente de várias situações; d) deixar de ser um observador externo e tornarse um indivíduo totalmente envolvido na situação” (OSHVANDI et al., 2016, p. 3046;
CAMARGO, 2018).
Porém, se a nova tendência é que todo enfermeiro se especialize, seguindo a visão de
Benner há dois pontos a destacar sobre o ensino de enfermagem: O primeiro é o papel da
educação em enfermagem nesta teoria, que se for bem analisado, não é considerado tão
importante quanto deveria ser, uma vez que o foco principal se encontra em adquirir
conhecimento por meio da experiência prática, e não pelo conhecimento teórico. No Brasil,
as faculdades são potencialmente capazes de fornecer os campos de ensino necessários para
o desenvolvimento prático e clínico dos alunos durante o curso de educação, entretanto essas
inciativas ainda se fazem de forma insuficiente e discrepante com a teoria. Em segundo lugar
é mister pensar sobre as implicações da teoria de Benner na educação em enfermagem no
que diz respeito a função do docente
“O legado de Benner para a educação de enfermeiros propõe um papel um
pouco limitado para o professor acadêmico. Sugere que modelos e teorias
de enfermagem são úteis apenas para os novatos, e mesmo então deve ser
considerado provisório até que o aluno adquira experiências concretas
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suficientes para que ele ou ela possa substituí-las” (GARDNER, 2012, p.
340)

É importante esse destaque, uma vez que o aluno enquanto graduando tem espaço de
tempo determinado para atingir os objetivos estipulados no projeto pedagógico do curso,
sendo assim, possui tempo limitado para desenvolver sua prática clínica inicial. “Já para o
estudante de pós-graduação, a transição do nível de competência rumo à expertise depende
quase exclusivamente do acúmulo de exemplos concretos da vida real que o mesmo adquirir
por meio da experiência clínica” (GARDNER, 2012, p. 340). Assim reflete-se sobre os
processos de educação continuada e permanente em saúde na vida profissional do enfermeiro
já registrado e atuante em determinado cenário clínico, e salienta-se a importância de
enfermeiros tutores (especialistas) na orientação e acompanhamento do desenvolvimento
clínico de tais profissionais.
Compreende-se que a responsabilidade do papel docente na formação do futuro
enfermeiro envolve o desenvolvimento da competência clínica inicial do aluno, bem como a
continuidade de sua própria competência. Assim, com base no estudo de Camargo (2018)
acredita-se que elementos como o julgamento clínico, o pensamento crítico e o raciocínio
clínico são essenciais no processo de desenvolvimento da competência clínica, entretanto,
esses processos ultrapassam as práticas baseadas em evidências, uma vez que as mesmas
possuem forte relação com as decisões clínicas definidas por condutas que buscam melhores
resultados por meio de técnicas e/ou procedimentos, sendo o exercício da competência clínica
algo maior, multidimensional e complexo.
Hoje, o desenvolvimento e o aprimoramento do raciocínio clínico tem amparado a
teoria de Benner sobre a prática intuitiva na enfermagem, uma vez com que a prática
corriqueira e a trajetória profissional do enfermeiro tem se traduzido como elementos-chave
na solidificação e no avanço dos níveis de CC. Quaresma; Xavier; Cezar-Vaz, (2019, p. 4)
afirmam que quanto maior o tempo de trabalho na área assistencial usa-se cada vez mais o
raciocínio clinico não analítico, uma vez que há confiança no reconhecimento de padrões.
Em contraponto, referem que enfermeiros com pouca experiência clínica – recém-formados,
valem-se mais o raciocínio clínico analítico, pela insegurança e falta de experiência em
situações vividas em âmbito clínico.
Assim como no raciocínio clínico, desenvolvimento da CC necessita de espaço e
tempo em realidade prática para acontecer. São as situações cotidianas no mundo do trabalho
que preparam o enfermeiro para o cuidado com qualidade e eficiência. Essa experiência na
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prática profissional reflete-se por meio do reconhecimento de padrões que se manifestam
através de “alterações nas respostas terapêuticas, mudanças sutis no quadro de saúde e na
distinção de aspectos qualitativos” esperados no tratamento de um cliente (CAMARGO,
2018, p. 47).
Sendo assim, o aprendizado experiencial necessita que haja a vivência no cotidiano
profissional permeado por relações humanas e pelo envolvimento empático entre aprendizes
com os usuários dos serviços de saúde, a fim de percebê-los por meio de visão abrangente
como seres complexos, dotados de potencialidades e fragilidades (BENNER, 1984). Nesse
sentido, mesmo frente a todas as críticas apresentadas, ressalta-se que a teoria de Benner
(1984) resgata a importância do ensino clínico nos cursos de enfermagem.
Abreu (2007) reporta-se ao ensino clínico como sendo o ‘carro-chefe’ da formação
em enfermagem, é por meio dele que os aprendizes possuem a oportunidade de se
aprimorarem enquanto pessoas e profissionais de saúde. O desenvolvimento de
competências, tanto gerais quanto específicas, a dissecção da dicotomia teórico/prática, a
visualização de problemas da realidade profissional e proposições investigativas, a
construção da identidade profissional e a troca de experiências no contexto socioclínico com
a identificação de ‘modelos profissionais’ a seguir, tudo isso só é possível por meio da
formação em ambiente clínico.
Carvalho (2004, p. 69) apresenta o ensino clínico como oportunidade ímpar para o
aluno demonstrar na realidade os conhecimentos construídos, mas para além disso, é o
momento que o aprendiz possui para “vivenciar experiências em todos os níveis,
desenvolvendo inclusive outras áreas do saber”. Esse tema remete à interdisciplinaridade
entre as profissões da saúde que atuam em determinado ambiente clínico, sendo este, “rico
em incertezas e momentos imprevisíveis, com acontecimentos mais ou menos complicados,
mas todos novos para o aluno”.
Benner (1984) afirma que a aprendizagem em âmbito clínico proporciona a assunção
de quesitos que formam a prática profissional do enfermeiro e aprimoram o ‘seu olhar
clínico’ com vistas a levá-lo a atuar com eficiência e eficácia profissional e humana no
atendimento de seus clientes. Ela começa explicando sobre a hierarquização das diferenças
qualitativas – referindo-se ao fator perceptivo da enfermagem que ressalta até as mínimas
diferenças qualitativas no quadro de saúde do paciente. Seguidamente ela fala sobre os
significados comuns – que vem a ser o feeling que o enfermeiro sente quando há uma
repetição de sentido, contexto ou intenção, mesmo que nas mais variadas situações clínicas,
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essa percepção é adquirida com o tempo e não é possível de ser ensinada cientificamente,
apenas pela aprendizagem experiencial.
As suposições e tipo de comportamentos – referem-se às previsões da enfermagem
baseadas em observações de outros pacientes e suas evoluções clínicas, é muito particular
para cada enfermeiro e não são generalizáveis entre os clientes. Já a descrição sobre os casos
paradigmáticos e o conhecimento pessoal – diz sobre os casos clínicos marcantes que se
tornam paradigmas aos enfermeiros mais experientes, servindo como fonte de exemplos e
base para tomada de decisões, nesse caso o conhecimento pessoal é marcado pela experiência
de cada profissional.
As máximas são as frases e/ou a linguagem utilizada por enfermeiros especialistas
que são compreendidas por outros profissionais também experientes. Indicam percepção
acirrada sobre o estado clínico do paciente e contribuem para o avanço da descrição destes
conhecimentos na prática. Por último e não menos importante, as práticas não planejadas
– refere-se às situações que não são da alçada da enfermagem, mas que acabam sendo
executadas por um profissional desta categoria, uma vez que ele detém o conhecimento
necessário, e por ser quem está presente no local no momento.
Muito da teoria de Benner (1984) parece ser ‘tão claro’ e ao mesmo tempo ‘sem
explicação’. Toda a magia desta leitura e a contribuição ao mundo acadêmico advindo pelas
tecituras da produção de Benner demostram que a prática de enfermagem é um universo
pouco explorado e com rica potencialidade de agregar (mais) valor científico à profissão.
Essa autora desafia paradigmas e cientistas ao atrever-se descrever sobre algo tão grandioso
e denso, por meio de pesquisa qualitativa na vertente fenomenológica, derivando achados
que são claramente percebidos na realidade pesquisada. Para a época da proposição,
considera-se que representou um marco na consolidação de conhecimentos sobre a prática
clínica da enfermagem. Mais tarde, a autora publicou livro no qual melhor explicita seu
método de pesquisa qualitativa associado ao objeto de estudo das práticas clínicas do
enfermeiro (SANTOS, NEVES e CARNEVALE, 2016).
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3. MÉTODO – A TECITURA ENTRE COMPLEXIDADE E
BRICOLAGEM
Como assumido anteriormente, o percurso trilhado como método na pesquisa iniciase juntamente com as primeiras intenções do estudo, abarcando desde os desdobramentos na
escolha do objeto, até a apresentação dos resultados e considerações finais sobre o mesmo.
Entretanto, este capítulo intitulado como uma forma de apresentação do Método4 intenciona
auxiliar na compreensão do referencial teórico-metodológico adotado, explicitando noções e
conceitos teóricos; decisões tomadas ao longo do processo de construção da tese; pretensos
procedimentos e “ferramentas” utilizados ao caminhar, e o aparato quase infindável de
instrumentos e possibilidades metodológicas que são característicos na pesquisa qualitativa.
Ao remeter ao percurso metodológico, controvérsias terminológicas entre método e
metodologia vem à tona no cenário científico. Autores atribuem fatores diferenciais ao que
tange a operacionalização do trabalho ou ao fundamento epistemológico que embasa o
mesmo. Como exemplo, Minayo (2015, p. 44) que estimula a criatividade do pesquisador e
extrapola os padrões metodológicos científicos ao propor sua própria forma de análise
operativa, defende que a noção de metodologia engloba, juntamente com os procedimentos
da pesquisa, a discussão epistemológica sobre o caminho do pensamento requerido pelo
objeto, sendo que para Morin (2003), essa mesma terminologia abarca sentido diferente sobre
os aspectos científicos.
A terminologia ‘metodologia’ descrita pelo pensamento complexo é associada à
visão reducionista pela qual se dita modelos técnicos referentes aos processos de construção
do conhecimento, sugerindo a formulação de programas que podem surgir dissociados da
realidade, podendo se configurar como forma dogmática e enrijecedora de agir e fazer
ciência. Para Morin (2010a) o Método é entendido como forma de pensar, como recurso que
auxilia na criação de estratégias para o conhecimento, abarcando diferentes técnicas, recursos
e olhares teóricos para com o objeto.
Defende-se nesse sentido que independentemente da terminologia utilizada, a noção
geral, seja de método ou metodologia ora empregados no desenvolvimento textual desta tese,

4

Esse capítulo possui diversos termos com destaque em negrito. O intuito foi ressaltar durante a leitura
elementos articulados entre a bricolagem e o pensamento complexo.
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enfatiza-se a complexidade envolvida no ato de pesquisar, motivo pelo qual, as aproximações
de noções e conceitos entre a complexidade e a bricolagem são descritas com a finalidade de
reunir discussões de cunho teórico e metodológico, e demostrar que uma forma de
pensamento está imbricada na outra sendo impossível desconectá-las.
Na estruturação deste capítulo, as aproximações teóricas entre complexidade e
bricolagem são tecidas por meio de noções. O termo noção na descrição de Minayo (2010,
p. 177) representa elementos teóricos “que ainda não possuem clareza suficiente para
alcançar o status de conceito”, entretanto, são essenciais por “representar um esforço
descritivo” e uma “explicação aproximada do real”. Segundo a autora, a elaboração de teorias
deriva de uma gênese hierárquica entre a organização de ideias, conceitos e noções. Essa
proposição não representa a compreensão adotada nesta tese, uma vez que sugere como base
fundamental, a formulação de certezas.
Já de acordo com a proposição de Michel Maffesoli (1988, p. 59-60) autor da vertente
de pensamento pós-moderna, conceitos são formulados como perenes, inflexíveis e de
difíceis reinterpretações, vindo a cumprir apenas o “dever de ser”. Acerca da noção, refere
que representa lógica mais aberta e flexível, demonstrando que o objeto de pesquisa pode ao
mesmo tempo “ser isto e/ou aquilo” a depender do olhar teórico impresso ao mesmo. Essa
compreensão se coaduna com a proposta deste estudo e proporciona mais abertura para
descrever sobre a bricolagem e a complexidade, permitindo inclusive possibilidades criativas
ao delinear aproximações entre elementos destes dois referenciais e o objeto de pesquisa.
Sendo assim, com a finalidade de esclarecer as aproximações conceituais entre esses dois
referenciais, propõe-se a visualização ilustrativa por meio do mapa conceitual a seguir.
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Figura 3 – Mapa conceitual sobre afinidades entre bricolagem e complexidade, 2018.

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2018.

Faz-se importante compreender aspectos em comum entre o pensamento complexo e
a bricolagem, iniciando pela noção de método, que segundo a perspectiva da complexidade
quer dizer caminho, e este não é pré-existente antes do próprio ato de caminhar, ou seja, o
caminho se faz ao caminhar. Foi inspirado nessas palavras do poeta Antônio Machado que
Edgar Morin iniciou suas primeiras elucidações sobre a concepção de método, trazendo à
tona a necessidade de novo entendimento sobre a ciência humana, propõe assim a reforma
do pensamento (MORIN, 2010b).
A (re)construção sobre modelos paradigmáticos já existentes aproxima-nos da
compreensão semântica de reforma, assim Morin (2010b) ao propor a reforma do
pensamento não descarta nem invalida os conhecimentos construídos pela ciência moderna
ao longo das décadas, apenas ressalta a necessidade de novas construções paradigmáticas
sobre a ciência, subvertendo o que está pronto e tido como inteiramente verdadeiro.
Considerando esse aspecto, o autor ressalta a grandiosidade e progresso sucedidos com o
avanço do método cartesiano, o qual proporcionou a geração de conhecimentos e saberes que
são fundamentais para os dias atuais. Sua crítica ao propor novo modo de pensar repousa no
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fato de acreditar que tal método perdeu a potencialidade de gerar inovações, não conseguindo
unicamente, atender as necessidades de expansão do conhecimento.
A contraposição do pensamento complexo ao discurso do método é legitimada pelos
achados gerados pela própria vertente positivista. Tais fatos possibilitaram grandes
revoluções científicas ao longo do século XX, a exemplo do que ocorreu com a física
quântica ao constatar a instabilidade atômica abrindo assim precedentes para a incerteza do
conhecimento, ou com o desenvolvimento da teoria de sistemas que observou a formação de
micro e macro sistemas organizacionais (partes-todo/todo-partes) que compõe o universo.
Esses achados inseriram as primeiras discussões sobre validade, princípio organizacional e
necessidade de religação entre as áreas de conhecimento considerando seus esquemas de
(inter)retroações (MORIN, 2010a, p. 281).
Morin (2010b) relata que descobertas desse cunho, iniciaram o preparo do mundo
para novas formulações paradigmáticas estimulando a partir de estruturas já consolidadas e
existentes, a reelaboração de novas formas de raciocínio e visão de mundo. Inserida nesta
mesma perspectiva de pensamento, a bricolagem traz em sua noção a criação de novos
sentidos e/ou utilidades para coisas já existentes, ou a partir da junção aleatória de diversos
objetos a criação de algo novo, reformulado ou transformado, perpetuando a inovação não
só sobre novas coisas, utilidades ou ideias, mas também sobre novas ‘visões de mundo’,
teorias e métodos.
Conceitualmente, a bricolagem refere-se à produção de materiais ao acaso. Suas
raízes são inseridas nos movimentos artísticos Dadaísta e Surrealista no período da primeira
guerra mundial e pós-guerra (1916), configurando-se na época, como um ato de negação
racionalista que visava romper com as concepções formais sobre ‘o que era considerado arte’
pela hegemonia burguesa (CAMPOS e RIBEIRO, 2017).
As noções pactuadas nesses movimentos artísticos influenciaram fortemente o
desenvolvimento da ancoragem teórica da bricolagem, que perpassa desde o marxismo até a
complexidade, ao formular novas formas de expressão estética no sentido de denunciar o
poder burguês e trazer à tona a produção artística de marginalizados, loucos, crianças e povos
primitivos, com a finalidade de expressar a realidade amplamente cultural de forma realmente
condizente com a verdade social vivida na época, que tendia a manter-se oculta no período
da guerra e pós-guerra.
Essa característica rebelde de negação ao instituído como predominante foi um dos
fatores primordiais para que novas “formas de produzir arte fossem inseridas no mundo,
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ampliando possibilidades de criação e proporcionando liberdade estética ao artista, para atuar
livre de qualquer regra ou moral estilista” (CAMPOS e RIBEIRO, 2017, p. e3).
Nessa perspectiva artística, o bricoleur é definido como o artista ou trabalhador que
utiliza diversas ferramentas e todo e qualquer material que estiver disponível à mão, de forma
aleatória criando novo sentido a algo, ou atribuindo nova função a determinado objeto.
Atualmente o conceito de bricolagem tem se expandido e vem sendo empregado em
diversas áreas profissionais como nas engenharias, arquitetura, artes visuais, educação e nos
métodos de pesquisa científica – que se constitui no foco de interesse e crescente
investimento intelectual enquanto pesquisadoras em enfermagem.
Tida como inovação nos métodos de pesquisa científica por autores como Denzin
e Lincoln (2006); Kicheloe e Barry (2007); Nunes (2014); Campos e Ribeiro (2015; 2016;
2017), a bricolagem desafia o pesquisador a extrapolar procedimentos científicos
padronizados e o impulsiona a inovar combinando diferentes conhecimentos, teorias e
técnicas com a finalidade de construir algo novo, ou seja, seu próprio método. No intuito de
libertar o pesquisador enquanto sujeito, desmonta toda rigidez metodológica, ampliando
possibilidades da criatividade ser considerada e envolvida no processo de pesquisa.
Em termos de pesquisa científica “pressupõe a utilização de diferentes referenciais
teóricos e metodológicos, que articulados no percurso da investigação, permitem a geração
de novos conhecimentos que se sedimentam aos pré-existentes, mediante a capacidade
articuladora e intelectual do autor” ou bricoleur (CAMPOS e RIBEIRO, 2016, p. e2).
O bricoleur como pesquisador, segundo Denzin e Lincoln (2006, p. 20) e reafirmado
por Nunes (2014, p. 33), pode possuir características específicas definindo-se em
“Metodológico; Teórico; Interpretativo; Político; e Narrativo;” sendo o metodológico aquele
que possui destrezas múltiplas para lidar com inúmeras tarefas, utilizando diferentes
procedimentos e estratégias metodológicas. O teórico possui intensa dedicação às leituras,
trabalhando com perspectivas paradigmáticas diferenciadas, sempre argumentando a
pertinência de tais articulações. O interpretativo que foca nos aspectos socioculturais para
a construção de sentidos em suas pesquisas. O político que considera em todos os contextos
as relações de poder estabelecidas pela produção do conhecimento. Já o narrativo em
sintonia com questões próprias de seu tempo e contexto histórico, contam histórias sobre os
‘mundos’ que investigam.
De fato, pode haver a impressão que esse mapeamento trazido pelos autores
supracitados intenta apresentar definições para que o pesquisador enquanto bricoleur opte
por determinada característica ou outra, de forma a reajustar seus problemas de pesquisa e a
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buscar por novas possibilidades priorizando uma postura enquanto pesquisador. Entretanto,
assim como Nunes (2014, p. 35) entendemos que essa listagem de definições prima
principalmente pela compreensão geral do processo de se tornar pesquisador bricoleur, uma
vez que essas características durante o andamento da pesquisa são continuamente interligadas
e interdependentes, alterando-se a todo momento.

Entendo as categorias sugeridas pelos autores como uma espécie de jogo,
cujas peças serão combinadas e recombinadas conforme a predisposição e
interesse investigativo daquele que se interessa pelas orientações da
bricolagem. A bricolagem é assim percebida em seu constante estado de
desmanchamento de formas e modelos, de precariedade, no sentido de que
já nasce de uma forma não concreta, adaptada, de um processo que envolve
construção, reconstrução, diagnóstico conceitual, negociação e readaptação
(NUNES, 2014, p. 35).

Ao realizar aproximação teórica entre a complexidade e a bricolagem destacamos que
a ideia da aleatoriedade marca com ênfase a essência da criatividade e da adaptabilidade na
produção de conhecimento. Tal noção, é definida pelo princípio da retroatividade que
rompe com a causalidade linear das situações, estabelecendo que as causas produzem efeitos,
e esses mesmos efeitos retroagem sobre suas causas, transformando a vida em uma aventura
desconhecida e imprevisível (MORIN, 2003).
Nessa linha de raciocínio, Morin (2011) desenvolve sua noção sobre a ecologia da
ação, trazendo que a ação é uma decisão permeada por escolhas e apostas, sendo essa última,
embebida por riscos e incertezas. Basicamente aponta que quando se empreende uma ação,
as intenções iniciais ficam à mercê do meio, participando de um universo de interações com
as quais pode desviar-se de seu intento inicial. “A ecologia da ação é, em suma, levar em
consideração a complexidade que ela supõe, ou seja, o aleatório, o acaso, a iniciativa, a
decisão, o inesperado, o imprevisto, a consciência de derivas e transformações” (MORIN,
2011, p. 76).
Sendo assim, nessa mesma perspectiva, na bricolagem nem sempre é viável adotar de
antemão uma metodologia. Kincheloe e Barry (2007, p. 17) apontam que a relação estreita
entre “o pesquisador e os objetos de suas investigações é sempre complicada, volátil,
imprevisível e, certamente, complexa. Essas condições descartam a prática de planejar
antecipadamente as estratégias de pesquisa”.
Essa questão em específico pode transformar-se em uma situação inusitada ao
pesquisador que propõe desenvolver estudo nessa vertente epistemológica, sem ter ainda a
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concepção como algo claro e aceitável para si mesmo. Tal situação pode ser gerada a partir
de aspectos “noológicos” que se traduzem por meio de crenças que podem, de fato, possuir
nossas mentes. Tais crenças são geradas por processo de “imprinting” que basicamente
determina nossos “estereótipos cognitivos”, ou seja, define nossas formas de pensar,
raciocinar e agir dentro de um padrão cultural aceitável, conformadas socialmente e
disseminadas no seio familiar, na escola, na igreja, na universidade e na vida profissional, ou
seja, seriam crenças, valores, hábitos, etc., que acreditamos serem aceitáveis desde que
nascemos (Morin, 2011, p. 26-27).
Quando pensamos a pesquisa no modo científico padrão, o projeto de pesquisa é
imprescindível para a execução de um estudo qualificado e rigoroso. Esse ideal foi e vem
sendo propagado desde o Séc. XIX por meio das noções paradigmáticas positivistas que
disseminam a proposta de controle absoluto sobre as variáveis no contexto da pesquisa. Mas
na bricolagem rompemos com essa necessidade de controle sobre o processo metodológico,
declarando que o caminho trilhado far-se-á durante a caminhada, aceitando as incertezas
derivadas de toda e qualquer ação executada pelo pesquisador e/ou equipe de pesquisa.
Entretanto, isso não significa que durante o ato da pesquisa não se proponha nenhum
tipo de planejamento e/ou organização prévia, mas tais atividades são propostas com total
consciência de sua característica flexível. Neste quesito, o trilhar de um pesquisador
bricoleur é construído ao passo em que as situações desenvolvem-se no contexto da pesquisa,
existindo um constante movimento de (re)análise sobre o desenho metodológico que se
produz, formulando assim a base para as decisões sobre prazos, procedimentos, materiais,
possíveis limitações do estudo, etc., valendo-se sempre da utilização da noção Moriniana de
estratégia - cujo propósito maior é manter a flexibilidade para inovações durante a produção
de conhecimento.
Segundo o pensamento complexo, as noções de programa e estratégia seguem um
movimento dialógico que permitem entender como a bricolagem pode vir a se desenvolver
no cenário de pesquisa. O programa reflete a ideia geral que pode muito bem ser
exemplificada por um projeto de pesquisa desenvolvido no modelo científico cartesiano, pelo
qual se estabelece “uma sequência de ações que devem ser executadas sem variações em um
ambiente estável, mas, se houver qualquer modificação das condições externas, invalida-se
o programa”. Já a estratégia inova e adapta as situações, “elabora um cenário que examina
as certezas e as incertezas, as probabilidades e as improbabilidades. O cenário pode e deve
ser modificado de acordo com as informações recolhidas, os acasos, os contratempos e as
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oportunidades encontradas ao longo do caminho” (MORIN, 2003, p. 29; MORIN, 2011, p.
79).
Reforçando as presunções da estratégia durante o ato da pesquisa científica, a
bricolagem permite que se transforme circunstâncias desfavoráveis em favoráveis, uma vez
que pode-se desenvolver a capacidade de trabalhar com curtas sequências de atividades
programadas, negociando as atividades subsequentes, levando em consideração toda a
complexidade envolvida no objeto de pesquisa. A estratégia assim como o conhecimento,
pode ser compreendida pela metáfora que sugere “uma navegação em um oceano de
incertezas, transitando continuamente entre arquipélagos de certezas” (MORIN, 2011, p. 79).
Desta forma, a bricolagem enquanto orientação estratégica permite que
procedimentos metodológicos sejam excluídos e/ou reincluídos a qualquer momento da
pesquisa, o que não significa que o pesquisador não toma partido em suas condutas, ao
contrário, as ações são formuladas por meio de objetivos que possuem propósitos diretos e
contínuos. O constante exercício de análise sobre os rumos da pesquisa faz com que sua
revisão seja embebida de criticidade, formulando se necessário, adaptações e reorganizações
no percurso (NUNES, 2014).
Propor a bricolagem em uma comunidade tradicional de pesquisa torna-se o primeiro
desafio a ser respondido e negociado pelo pesquisador bricoleur, uma vez que há exigências
em nível nacional de parecer ético para pesquisas que lidam com seres humanos, feito sobre
o anteprojeto da pesquisa, o qual é orientado por normativas e resoluções que necessitam ser
legalmente atendidas. Sendo assim, ressalta-se questionamento que se torna pertinente nesta
situação: Teria a bricolagem respaldo ético perante os processos de pesquisa?
A compreensão adotada sobre ética coaduna-se com a noção descrita pelo
pensamento complexo, o qual advoga que a mesma está imbricada diretamente com a
condição humana, sempre enfrentando ambiguidades e contradições, e para tanto, traz
consigo a aceitação da “incerteza dos resultados, a aposta e estratégias”. Ela nos instiga a
sermos indulgentes e seguir uma moral que se “autoproduza a partir da consciência
individual” do pesquisador (MORIN, 2005b, p. 194-195).
Assim, as necessidades de análise ética para fins de pesquisa foram consideradas
nesse processo. Por se tratar de estudo qualitativo de método inovador, acredita-se que para
além da necessidade de respaldo ético na condução da pesquisa junto aos comitês de ética,
há também a obrigação de compartilhar propostas de cunho metodológico atípicas, que
embora não sejam descritas dentro de um modelo programado e fechado, possuem
fundamento teórico e rigor metodológico com grande potencialidade de contribuição ao
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mundo científico. Portanto, o projeto foi submetido à plataforma Brasil com registro CAAE
80658017.0.0000.8124, obtendo protocolo de aprovação CEP-Saúde Nº 2.510.404.
Considerando as características metodológicas do estudo, julga-se que o mesmo se
configura do tipo exploratório por buscar evidências e conhecimentos sobre uma temática
pouco conhecida, uma vez que a literatura dispõe de pouco conhecimento sobre o docente de
enfermagem e seu preparo profissional enquanto enfermeiro, ou seja, quais características
e/ou estratégias voltadas para o campo clínico da atuação docente, ou como e quais meios
e/ou estratégias são validadas pelo profissional com a finalidade de adquirir, desenvolver,
manter e aprimorar sua competência clínica de enfermagem durante a carreira acadêmica.
As projeções metodológicas utilizadas no campo da pesquisa social, categoria na qual
se insere a presente investigação, uma vez que envolve temas referentes ao “ser humano em
sociedade, suas relações e instituições” segundo a definição de MINAYO (2015, p. 47),
direcionam a natureza deste estudo na perspectiva qualitativa que permite a “análise reflexiva
sobre seus princípios metodológicos, identificando limites e possibilidades” (RIBEIRO,
2009, p. 54).
Outrora, torna-se pertinente relembrar questionamento realizado em tempos
passados: Qual seria a real contribuição da bricolagem ao cenário de pesquisa, uma vez que
a própria natureza qualitativa permitiria uma triangulação de técnicas derivando dados de
diversas fontes sobre o objeto? Tal questionamento é estritamente relevante, pois auxilia na
apreensão do avanço que a visão paradigmática descrita no estudo o insere ao conjunto de
correntes epistemológicas compreensivas.
Em resposta à pergunta primeiramente é importante reforçar que a fonte principal de
sentido para pesquisas que utilizam a bricolagem é o paradigma pela qual é orientada, ou
seja, a complexidade. Em segundo lugar, e não menos importante, cabe destacar que a
bricolagem vai muito além da combinação de diferentes técnicas de pesquisa, pois enquanto
orientação teórico-metodológica permite que dentre tantas possibilidades existentes, sejam
criadas suas próprias técnicas, conceitos, visão de mundo, formas de análise, partindo de um
marco zero e/ou reinventando, recombinando ou extrapolando os sistemas dados como
fidedignos e padronizados no meio científico. Por isso a bricolagem traz consigo o
significado de “Do It Yourself - DIY”, ou seja, “faça você mesmo” imbuindo ao pesquisador
um espírito criativo construtor.
Esse processo envolve amplamente o sentido da subjetividade humana, e a aceitação
subjetiva obteve abertura inicial no meio científico com as correntes compreensivas, ao
permitir que o sujeito pesquisador fosse inserido e reconhecido no processo investigativo.
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Essas correntes, basicamente se iniciaram com a grande ruptura paradigmática ocasionada
pelo desenvolvimento teórico da fenomenologia que trouxe o foco das pesquisas para as
experiências do sujeito e sua inserção no mundo. Atualmente as correntes compreensivas
seguem diversas e diferentes orientações construtivas de pesquisa, abrindo assim, o leque de
opções que formam atualmente os estudos qualitativos.
No universo da pesquisa qualitativa, o conceito de bricolagem foi inserido no meio
acadêmico pelo antropólogo francês Lévi-Strauss em sua obra ‘O Pensamento Selvagem’
livro no qual refere sobre a bricolagem como sendo uma forma de conhecimento primitivo
guiado pela intuição e pela curiosidade humana, ou seja, determinado pela subjetividade
(LÉVI-STRAUSS, 2005).
A valorização da subjetividade humana é descrita pela noção Moriniana de sujeito,
nesse sentido, interliga-se as noções de autonomia e múltiplas dependências e auto-ecoorganização. O principal ponto enaltecido para o esclarecimento dessas noções parte da
afirmação de que o sujeito, de alguma forma, fora expulso da própria ciência humana quando
esta passou a impor um conhecimento “determinista, objetivista e reducionista sobre o
homem e a sociedade” (MORIN, 2010b, p. 118).
A subjetividade, detalhe que na bricolagem de Lévi-Strauss é tão valorizado,
simplesmente fora extirpado no pensamento moderno. A valorização desse ato intuitivo,
leitura singular da realidade, poder de escolha e influências de fatores externos como cultura,
sociedade e costumes passaram a ser ignorados pelo método cartesiano, limitando assim, a
autonomia do sujeito enquanto pesquisador e ser humano (MORIN 2010a)
Morin relata ainda, que a autonomia do sujeito é produzida por liberdade não
totalitária e dependente do ambiente seja ele biológico, cultural ou social, e cabe na condição
de sujeitos autônomos, desfrutar da liberdade declarada por alguma dependência original,
“seja ela relacionada a um conhecimento, uma língua ou um saber. A autonomia em seus
termos absolutos não é possível, mas sim, em termos relacionais e relativos”, desta forma é
definida por dependências variadas que irão se impor um momento ou outro no curso da vida
(MORIN, 2010b, p. 118).
Portanto, a definição enquanto indivíduo é produzida pelo meio em que se encontra.
Ao mesmo tempo em que é produto, é também, produtor desse meio. Por intermédio das
interações com outros indivíduos forma-se a sociedade, e esta retroage sobre os indivíduos,
com sua cultura e normas, definindo-os como sujeitos, por isso são considerados auto-ecoorganizáveis.
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Se a identidade enquanto sujeito é definida pelo meio, e este é produzido pelas
interações, cabe a assertiva que por meio do princípio complexo recursivo os indivíduos
estão interligados com todas as dimensões que envolvem o mundo, até o universo e o cosmos.
É imperativo pensar como se pode em unicidade representar a civilização, sociedade,
nação, etc., a complexidade basicamente engendra a noção de religação em tudo que
descreve. Religar o conhecimento diz sobre considerar “a muldimensionalidade das coisas”,
na intencionalidade principal de “detectar e não ocultar ligações, articulações, solidariedades,
implicações, imbricações, interdependências e complexidades” (FORTIN, 2005, p. 25).
Para Morin (2010b) as estruturas do pensamento moderno e suas unidades de
conhecimento produzidas para explicar a realidade geraram um saber ignorante caracterizado
por: a) reducionismo – ao desconsiderar toda singularidade, subjetividade, acaso e desordem
envolvidos; b) disjunção – ao separar homem/sociedade de seu enraizamento físico e
biológico, natureza e cultura, ciências naturais e ciências sociais; c) especialização e
superespecialização – ao traçar fronteiras entre disciplinas e no interior das mesmas,
provocando a impossibilidade de reconstituição do saber; d) esoterismo e anonimato –
tornando o saber cada vez mais restrito de acesso, deslocado do real, impessoal, com alto
grau de abstração e compreensão (FORTIN, 2005, p. 20-23).
No mesmo foco narrativo, a bricolagem possui como eixo norteador a
interdisplinaridade

afirmando

sua

visão

multifacetada,

multidimensional

e

multirreferencial. Assim como descrito por Rodrigues et al., (2016, p. 972) permite abordar
um objeto de investigação “sob diversos ângulos, viabilizando avanços para questões e
dimensões que o circundam”, ou seja, amplia-se a possibilidade de visualização do objeto
por diferentes perspectivas, sejam socioculturais, históricos, filosóficos, éticos, biológicos,
dentre outros.
Na bricolagem, assim como no paradigma emergente, não há delimitações exatas
entre o empírico e o científico. Os dois se complementam de forma dialógica, em que todo
conhecimento científico tende a se tornar empírico e todo conhecimento empírico tende a se
tornar científico. Os resultados obtidos por meio de pesquisas são munidos de incerteza e
temporalidade e traduzem-se como aproximações da realidade, ou seja, conhecimentos que
fornecem informações provisórias sobre o objeto investigado.
Portanto, essa visão multirreferencial que a bricolagem proporciona consente
grande contribuição para a religação de conhecimentos antes desconexos. Entretanto, a
liberdade declarada ao pesquisador bricoleur além de traduzir-se em contribuição ao meio
acadêmico, revela-se também como sua maior crítica, sendo considerada por algumas
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correntes epistemológicas como ausente de rigor científico. Conforme referido por Kincheloe
e Barry (2007) e Nunes (2014) a bricolagem por vezes foi/é considerada um ‘vale-tudo
metodológico’.
Entretanto, a literatura supracitada bem como autores que têm se debruçado sobre
esse referencial, reagem a essa crítica ressaltando um elemento fundamental: “o rigor na
bricolagem repousa na capacidade de usar essa liberdade de forma sábia”. Ou seja, enfatiza
a autonomia do bricoleur no processo de criação, atuando durante a pesquisa com ética e
responsabilidade (RODRIGUES et al, 2016, p. 974).
Portanto, o rigor no processo de pesquisa que se utiliza da bricolagem repousa no
grau de fidelidade atribuído aos aspectos não questionados e que podem estar diretamente
ligados ao objeto de pesquisa. Sendo assim, o pesquisador bricoleur realiza constantes
(re)interpretações da realidade, indo e voltando ao objeto, utilizando diferentes POETAs.
O POETA - Texto como Porta de Entrada, é o disparador que funciona como parte
central para a rede de entretecimento interpretativa. Pode vir a ser “qualquer coisa que tenha
ou que possa produzir sentido – uma imagem, um livro, uma fotografia, uma teoria”.
Interpretá-lo é ato complexo, e “faz-se importante ao bricoleur ter clara a diferença entre
descrever um fenômeno e realmente compreendê-lo”. Sendo assim, interpretar na bricolagem
necessariamente envolve a conexão do POETA aos muitos contextos em que está inserido,
incluindo as percepções do próprio sujeito na intenção de atribuir-lhe sentido (KINCHELOE
e BARRY, 2007, p. 102; 128).

Os bricoleurs aceitam a responsabilidade que vem com o processo
interpretativo. A produção de conhecimento sempre envolve múltiplos atos
de seleção, e essas opções de métodos, quadros de referência teórica e
estratégias interpretativas devem ser defendidas. Os bricoleurs se tornam
especialistas não apenas em discernir as seleções que os outros
pesquisadores fazem, mas também de explicar suas próprias opções o
esforço de entender um fenômeno. [...] os bricoleurs buscam novas formas
de justificar suas opções interpretativas” (KINCHELOE e BERRY, 2007,
p. 119).

A interpretação na bricolagem provoca intuitivamente no pesquisador a busca pela
“visualização” do objeto sob diferentes perspectivas e ângulos. Por tanto, cada novo ângulo
desse “olhar” pode remeter e trazer para o cenário de pesquisa novos POETAS, sendo estes,
frutos originários das diversas fontes de dados.
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Ocasionalmente, os POETAS constituintes definem-se ao longo da pesquisa, como
exemplo, neste estudo que construiu como POETAS: 1) Seleção de artigos de revisão
integrativa da literatura; 2) Leis, resoluções e aparato legal institucional e da educação em
enfermagem; 3) Perfil profissiográfico de docentes de enfermagem da UFMT; 4) Relatos de
entrevista com docentes de enfermagem; 5) Relatos de entrevista com gestores institucionais
da UFMT; 6) O contexto da docência em enfermagem na UFMT.
Cada POETA possui sua forma de análise e interpretação e cabe ao pesquisador
bricoleur descrever e registrar com clareza e riqueza de detalhes os passos percorridos e
executados para assim, realizar as combinações dos dados e compor os resultados a serem
apresentados e discutidos na pesquisa.
Os conceitos e noções que denotam sintonia entre a bricolagem e a complexidade são
inúmeros. Elaborar descrição desses aspectos semelhantes pode traduzir-se na produção de
compilado teórico tão denso que certamente ultrapassaria os prazos de uma pesquisa de
doutorado. Dessa forma, findamos esse capítulo de forma a não encerrar o assunto tratado,
mas sim, de ampliar compreensões sobre a forma como que tais noções se aplicam e
articulam ao objeto investigado.
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4. COSTURANDO RETALHOS DE DADOS EMPÍRICOS,
LITERATURAS E TEORIAS ACERCA DO OBJETO
INVESTIGADO
“O bricoleur teórico seria assim classificado devido
ao alto investimento despendido a leituras, sendo
considerado muito bem-informado quanto aos
distintos paradigmas interpretativos” (NUNES, 2014,
p. 34).

Tendo em vista a problematização até aqui apresentada por meio dos capítulos
anteriores, compreende-se que a bricolagem entra em cena, guiando a tecitura da colcha de
retalhos entre dados empíricos, noções teóricas e contrapontos com a literatura, formulando
assim, os principais entendimentos assumidos nessa pesquisa, como resultados parciais,
temporais, não objetivando obter verdades, mas sim aproximações com a realidade complexa
que circunda o objeto.
Esses retalhos aqui são chamados de ‘níveis de aproximação com o objeto’ que se
expressam como formas de compreender e entender melhor, e de forma contextualizada, em
especial, como é ou pode vir a ser compreendido na nossa realidade, salientando que as
interpretações derivadas das pesquisadoras bricoleurs traduzem-se em apenas uma das
inúmeras que podem ser aplicadas ao mesmo objeto.
Desta forma, os níveis de aproximação são apresentados por meio de subcapítulos
que delineiam ao longo de seus textos as decisões metodológicas tomadas, os objetivos de
cada etapa, os locais e participantes envolvidos, a literatura pertinente, bem como a análise
realizada e resultados gerados, ressaltando ao final de cada movimento, considerações
parciais como forma de ressignificar as contribuições de cada ‘parte’ na compreensão do
‘todo’.
Considerando o exposto sobre as concepções teórico-metodológicas que orientam a
pesquisa, a construção da tese se desenvolveu por meio do contínuo registro de etapas que
proporcionaram aproximações tanto em nível teórico quanto prático, e que, portanto, ganham
sentido à medida que os passos avançam e que as negociações metodológicas são executadas.
Abaixo (Figura 3) podemos visualizar como a construção da tese foi articulada no
percorrer do processo. Percebe-se a interconexão entre os diferentes níveis de aproximação
com o objeto, uma vez que se partiu da recomendação teórica tanto da bricolagem quanto do
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método em Morin, de que é necessário conhecer as partes para compreender o todo, bem
como juntar retalho por retalho, para enfim, construir uma colcha.
Figura 4 – Desenho do método traçado ao longo da pesquisa, 2019.

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2019

A espiral também representa, de forma brilhante, os movimentos registrados que
foram dando forma à apresentação do trabalho. Um seguimento gradual que fora se
constituindo ao longo do próprio caminho, é apresentado até a presente etapa. Os destaques
referentes aos resultados parciais são contemplados de forma mais detalhada em seus
respectivos subcapítulos. A Figura 4 representa os múltiplos movimentos engendrados no
processo de (co)construção empreendido junto aos participantes.
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Figura 5 – Espiral representativa da estrutura de apresentação do trabalho acadêmico, 2019.

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2019.

Desta forma, são adiante apresentados sequencialmente, cada nível de aproximação
com o objeto, preenchendo cada volta interconectada na espiral, detalhando o contexto,
objetivo, metodologia, resultados e considerações acerca do objeto pesquisado.
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4.1 PRIMEIRO NÍVEL DE APROXIMAÇÃO COM O OBJETO – REVISÃO
INTEGRATIVA DA LITERATURA
O que tem sido publicado acerca da prática de docentes de enfermagem em cenários
clínicos? Essa pergunta remeteu à necessidade da realizar levantamento bibliográfico sobre
a temática que envolve o objeto investigado. A formação pedagógica do docente, práticas de
ensino baseadas em competências, formação e preparo para o uso de metodologias ativas de
ensino, dentre outras temáticas, tratando-se de publicações relacionadas à docência em
enfermagem, acrescentam inúmeras informações ao universo acadêmico por meio de
investigações científicas (PAULINO, 2017; ÁNGEL-MACÍAS, 2017; LAMBOUR, 2017;
FERNADES e SOUZA, 2017), e mesmo assim, ainda verifica-se significativo número de
questões pouco exploradas em profundidade e até lacunas de conhecimento.
Entretanto, o foco para este capítulo mesmo que relacionado às temáticas descritas
acima, tende a ressaltar uma nuance pouco registrada em pesquisas. O tema abordado trata
sobre o docente de enfermagem e sua prática em âmbito clínico, ou seja, quando nos
referimos a essa ‘prática’, não intuímos o sentido de recursos didáticos e/ou pedagógicos
utilizados, mas sim, sobre a competência clínica desse docente, sua atuação profissional,
conhecimentos, habilidades e atitudes envolvidas na supervisão dos alunos, bem como nas
relações interinstitucionais e multiprofissionais para a manutenção dos campos de prática, e
também, para a realização de cuidados de enfermagem.
Afirmações concisas apontam para a necessidade do enfermeiro docente saber para
além de conhecimentos teóricos da profissão o conhecimento prático, ou seja, possuir
também, experiência profissional, embasamento para atuação em cenários reais de prática
(SILVA, CARVALHO FILHA, et al., 2018). Assim, objetivou-se realizar uma revisão
integrativa sobre as práticas de docentes de enfermagem em cenário clínicos, em evidências
científicas inseridas nas bases indexadas da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) que se
organiza em coleções em acordo a abrangência geográfica, temática e tipologia dos estudos
científicos. A BVS Possui mais de 36 bases de dados, que abrangem entre suas coleções redes
internacionais como o Lilacs, Medline, além de literatura publicada pela OPAS e OMS, bem
como bases nacionais gerais, a exemplo o ColecionaSUS e a BDenf, conta ainda com bases
de especialidades multiprofissionais como saúde pública e disponibiliza consulta às
terminologias dos DeCS e MESH.
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4.1.1 Percurso trilhado

Estudo de revisão da literatura no formato integrativa, utilizando estratégias de busca
selecionadas por descritores das ciências da saúde (DeCS) elegidos e combinados por meio
da estratégia PICO. Tal estratégia é referenciada na literatura como a fase inicial para
pesquisas bibliográficas, sendo suas siglas “P” referente a População; “I” Intervenção ou
Área de Interesse; “C” Grupos Comparativos; “O” Outcome ou Desfecho (SANTOS,
PIMENTA e NOBRE, 2007).
Embora a estratégia PICO seja a base para decisões de Práticas Baseada em
Evidências na saúde, ela pode sofrer variações sendo conhecidas e formuladas pelas siglas
PIC; PICOD; PICOT; possibilitando adaptações a depender do objeto de pesquisa (SANTOS,
PIMENTA e NOBRE, 2007). No caso deste estudo, devido à temática que não busca por
“Grupos Comparativos”, inserimos na letra “C” o “Contexto” com a finalidade de representar
o cenário em que buscamos compreender o tema abordado, ou seja, no ensino de
enfermagem.
O uso dessa estratégia viabilizou a criação de uma pergunta de pesquisa que nos
direcionasse na busca em base de dados, tornando mais claro o que procurar nesse nível de
aproximação com o objeto de pesquisa. Sendo assim, foi eleito como descritor para “P” –
Docentes de Enfermagem; “I” – Competência Clínica; “C” – Educação em Enfermagem;
“O” Prática do Docente de Enfermagem.
Esta etapa tão importante se traduz como o primeiro passo a ser realizado dentro da
revisão integrativa, orientando a construção da pergunta norteadora, que no caso desse estudo
definiu-se pelo questionamento: Quais evidências científicas estão disponíveis na literatura
sobre a prática do docente de enfermagem em cenários de ensino clínico?
Depois de definidos os descritores e elaborada a pergunta de pesquisa, partimos para
o segundo passo no processo da revisão que foi estabelecer os critérios de inclusão e
exclusão do material bibliográfico. Essa fase auxilia a seleção de artigos a serem lidos na
íntegra e possui como intuito principal manter em evidência os elementos da pergunta de
pesquisa elaborada anteriormente (SOUZA, SILVA e CARVALHO, 2010; MENDES,
SILVEIRA e GALVÃO, 2008).
Portanto a seleção se deu por aspectos gerais, por título na identificação de palavraschave e descritores relacionados; e por resumo contemplando a abordagem textual descrita
no quadro 2.
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Quadro 2 – Critérios de Inclusão e Exclusão utilizados para seleção dos artigos considerando
aspectos gerais, título e resumo.
Tipo de Seleção

Critérios
Inclusão

Por Aspectos Gerais
Exclusão

Inclusão
Por Título
e
Resumo

Exclusão

Discriminação
✓ Artigo completo;
✓ Estar disponível em português; inglês; espanhol;
✓ Ser publicado dos anos de 2006 a 2016;
✗ Teses;
✗ Dissertações;
✗ Resumos em anais de eventos;
✓ Estar relacionado com a temática envolvendo
palavras-chave; palavras sinônimas ou os descritores;
✓ Abranger o contexto da formação/ensino em
enfermagem;
✓ Versar sobre competência clínica de enfermagem;
✓ Abordar sobre o docente de enfermagem;
✓ Tratar sobre o trabalho do docente de enfermagem;
✓ Discutir sobre a prática do docente de enfermagem;
✗ Tratar sobre competência clínica de enfermeiros
assistenciais;
✗ Tratar sobre competência clínica de alunos de
enfermagem;

Fonte: elaborado pelas autoras, 2017.

Nas revisões integrativas de opção analítica qualitativa, como o caso desse estudo,
a literatura indica que a seleção seja avaliada considerando as fontes cujas temáticas sejam
extremamente relevantes, ponderando inclusive a potencialidade dos pesquisadores
envolvidos em conseguir analisar a quantidade de material disponível, uma vez que o número
elevado de produtos científicos pode prejudicar o processo de análise tornando-a superficial,
inválida e com potencialidade de vieses para etapas seguintes (MENDES, SILVEIRA e
GALVÃO , 2008).
O processo de seleção dos artigos utilizou os mesmos critérios de inclusão, e foi
procedido por três diferentes combinações de descritores. A primeira, intitulada como busca
“A”, definiu-se por utilizar o recurso de pesquisa avançada, combinando quatro descritores
selecionados: Docentes de Enfermagem, Competência Clínica, Educação em Enfermagem e
Prática do Docente de Enfermagem, com utilização do operador booleano “AND”.
Devido aos poucos resultados obtidos, foram realizadas mais duas estratégias, que
combinaram de diferentes formas os mesmos descritores selecionados na intenção de
verificar a ampliação de produtos que pudessem vir a compor o banco de dados.
A segunda estratégia - busca “B”, utilizou somente três descritores Docentes de
Enfermagem, Educação em Enfermagem e Prática do Docente de Enfermagem que foram
escolhidos por ampliar estudos que envolvessem a prática do docente na formação do
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enfermeiro. A competência clínica foi incluída pela utilização da ferramenta de filtro que
selecionou os assuntos principais tratados nos textos.
Em seguida foi operacionalizada a terceira estratégia - busca “C”, que viria a
contemplar o formato mais amplo do tema tratado como objeto de pesquisa. Foram utilizados
dois descritores Competência Clínica e Educação em Enfermagem, e os outros descritores
foram contemplados pelo uso da ferramenta de filtro determinando os assuntos principais a
serem tratados nos textos.
Sendo assim, mesmo possuindo dados de três estratégias de busca diferenciadas,
houve a decisão de sincronizar os resultados das três seleções para leitura na íntegra. Esse
terceiro passo consistiu basicamente em proporcionar uma nova avaliação dos textos
considerados afins, excluindo nessa etapa material repetido entre as estratégias.
Foi desenvolvido pelas pesquisadoras, um instrumento de avaliação (APÊNDICE 1)
utilizado para catalogação dos dados dos estudos selecionados para leitura integral, referente
ao quarto passo do processo metodológico, sincronizando os resultados obtidos entre as três
estratégias, conforme esquema de busca na figura abaixo:
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Figura 6 – Esquema gráfico referente às estratégias de Busca A; B; C realizadas para revisão
integrativa, 2017.

Fonte: elaborado pelas autoras, 2017.

Esta etapa consta como o processo de análise dos dados que basicamente se dá pela
leitura integral e acurada dos materiais selecionados, categorizando-os com o auxílio de uma
matriz de síntese ou instrumento de catalogação, formulando assim, a análise crítica dos
dados. A literatura sobre esse formato de busca sistemática indica que se no decorrer do
processo o pesquisador crer ser necessária à exclusão de material por incompatibilidade
temática, essa decisão pode ser tomada (SOUZA, SILVA e CARVALHO, 2010). Sendo
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assim, durante esse processo de leitura aprofundada, foram excluídos 21 artigos da préseleção realizada nas buscas A; B; e C.
Após a leitura integral, catalogação de informações importantes e análise crítica dos
artigos selecionados e sincronizados, obteve-se um total de 18 artigos que serão apresentados
seguir, caracterizando o quinto passo no processo metodológico da revisão, ou seja, a
apresentação dos resultados.

4.1.2 Evidências encontradas na literatura

As literaturas selecionadas foram identificadas pelas pesquisadoras recebendo
codificação interna referente à estratégia de busca pertencente (A; B; ou C). Informações
pertinentes sobre os artigos, sua sequência de busca e de seleção foram compiladas de forma
sucinta no quadro que consta como APÊNDICE 2.
Após a leitura dos artigos, percebe-se que quanto à natureza metodológica utilizada
nas 18 publicações, prevaleceu a pesquisa qualitativa com um total de 16 publicações, a
abordagem quantitativa foi utilizada em 1 e a abordagem quanti-qualitativa em 1 produção.
A abordagem qualitativa gera conhecimentos sobre aspectos subjetivos e permite análise com
base em problematização do objeto de pesquisa, podendo justificar assim, a escolha na maior
parte dos estudos por esse tipo de abordagem. No Brasil muitos artigos produzidos sobre o
tema, utilizaram abordagem fenomenológica evidenciando as vivências de docentes em
campo clínico.
As publicações selecionadas situaram-se entre os anos de 2006 a 2016, sendo o
intervalo entre 2009-2010 o período de maior produção sobre temática. A base de dados mais
comum foi o Medline com 9 ocorrências.
Realizamos a análise de conteúdo dos dados trazidos pelos artigos na perspectiva de
Minayo (2015) no modelo temático. Para a autora, os temas são construídos por “núcleos de
sentidos” derivados das fontes de informações e/ou comunicações, que de alguma forma, são
expressivos e/ou significativos para responder o objetivo pretendido. Esse modelo de análise
é produzido com enfoque mais interpretativo, que por inferências estatísticas, elaborado por
etapas de desmembramento e de recomposição do material analítico.
Desta forma, na análise dos dados derivados da leitura em profundidade, verificamos
reafirmações de resultados comuns em diferentes literaturas, esses dados foram grafados
como unidades de sentido. Ao recompor essas unidades de diferentes literaturas, criamos
categorias de assuntos afins, combinando informações relevantes a formarem temas, que de
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certa forma, satisfazem a pergunta de pesquisa sobre as evidências científicas relacionadas à
prática clínica de professores de enfermagem. Tais dados são apresentados e discutidos a
seguir.
4.1.2.1 Primeiro Tema – O ensino clínico e o papel do docente de enfermagem: aspectos
sobre a realidade internacional e brasileira

A temática da CC apresentou-se nas entrelinhas dos estudos que discorrem sobre o
ensino clínico de enfermagem. O Ensino Clínico (EC) é reconhecido como o momento do
processo de ensino-aprendizagem em que as atividades são desenvolvidas em cenários reais
de prática, ou seja, desenvolvidos em ambientes clínicos, sendo período primordial ao
desenvolvimento da CC do aluno de enfermagem durante a graduação. Além disso, o EC é
amplamente relatado na literatura como componente central da formação em enfermagem,
independente do país, ele é recomendado no desenho curricular dos cursos de enfermagem,
seja bacharelado ou licenciatura, envolvendo no cenário educativo as figuras do professor,
do enfermeiro do serviço – preceptor e do aluno (artigos B8; C3).
O papel do docente de ensino clínico embora tenha objetivo universal, é relatado com
diferentes características a depender do país e seus movimentos educacionais no ensino de
enfermagem, entretanto, é fato comum e persistente seja no exterior ou em âmbito nacional,
a lacuna teoria-pratica vivenciada durante o curso, caracterizando como comumente
discrepante o que é ensinado na academia e o que é praticado no âmbito clínico (artigos A2;
B7; C1).
O ensino clínico é considerado, tanto na literatura internacional quanto brasileira, o
momento em que o aluno tem a oportunidade de significar suas aprendizagens teóricas, e
assim, reorganizar, reconstruir e religar o conhecimento desenvolvido durante o curso de
enfermagem, e então, construir sua competência clínica (artigos A3; B6; C2). O papel do
docente de enfermagem relacionado ao desenvolvimento dessa competência no aluno é
crucial para que o mesmo sinta-se seguro e identifique-se com a profissão, tendo como
referências o professor e preceptores (artigo C3).
A literatura internacional (artigos C1; C2; C6; C7) aponta que a produção de
pesquisas sobre docentes de enfermagem em campo clínico iniciou-se se pela abastada falta
de profissionais em países da Europa e nos Estados Unidos ocorrida nas últimas três décadas.
As investigações buscaram compreender os impactos gerados pela falta de professores
capacitados e titulados no ensino de enfermagem, o processo de inserção de educadores
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clínicos novatos, além disso, propor formas de superação das dificuldades, ou seja, criar
intervenções.
A saída encontrada pelas instituições de ensino desses países foi contratar professores
clínicos temporários, usualmente enfermeiros assistenciais por meio período em serviços de
saúde. Essa conduta multiplicou-se desordenadamente gerando consequências graves ao
ensino de enfermagem, uma vez que tais profissionais não possuíam, na maioria dos casos,
preparo pedagógico para docência em enfermagem (artigo B3).
Sendo assim, o papel do docente clínico distorceu-se do propósito original. A escassez
de tais professores fez com que gestores educacionais, pressionados pela situação, passassem
a contratar profissionais com prática clínica limitada e sem experiência pedagógica. Tal fato
provocou uma inversão de valores sobre a proposta do ensino em cenários reais de
atendimento, e consequentemente influiu sobre a qualidade dos serviços de saúde prestados.
O docente de ensino clínico necessita atender não somente as necessidades de
aprendizagem dos alunos, mas também, necessidades reais dos serviços de saúde. Para tanto,
é de suma importância que o mesmo possua experiência, esteja preparado, ciente de suas
responsabilidades e competências no ato educativo, considerando todos os encargos
conferidos ao seu papel enquanto professor (artigos A2 e B1).
Os aspectos inerentes ao ensino clínico na realidade brasileira relatam essa etapa no
ensino de enfermagem como um momento importantíssimo no qual o estudante reelabora sua
aprendizagem apoiado pelo docente e pelo preceptor, sendo esse processo de reconstrução
particular, abstrato e inacessível em sua totalidade. Sendo assim, o docente no ensino clínico
tem a missão de acompanhar alunos e avaliar a evolução de cada um em suas particularidades,
uma vez que o processo de desenvolvimento da competência clínica pode ocorrer em
diferentes estágios (artigos A2; B4).
No cenário clínico o professor é tido como o eixo articulador entre as instituições de
ensino-saúde e os atores envolvidos nos campos de prática, exercendo assim, importante
papel de apoio político na celebração de parcerias. Para o êxito nas formas de aprendizagem,
as parceiras com essas instituições necessitam de (co)responsabilização de ambos os lados,
tanto da instituição de ensino quanto do campo de prática, para que ocorra a formação
profissional com maior qualidade, entretanto, é justamente esse ato partilhado – que não
acontece – que tem sido relatado como o maior desafio a ser superado na realidade brasileira
(artigos A2, A3, B1e B2).
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4.1.2.2 Segundo Tema: O docente e a assistência de enfermagem no cenário clínico: a
realidade brasileira

Sobre esse assunto, a literatura (artigo A3) enfatiza dificuldades dos docentes no
desenvolvimento de atividades assistenciais e na orientação de cuidados de enfermagem
exequíveis à realidade dos serviços de saúde.
Atualmente, os docentes de enfermagem dedicam-se muito à pesquisa, e muitas
vezes, não retornam os resultados destas para a prática nos serviços de saúde. Reconhecendo
a importância de tal ato, os achados literários (artigo A2; B6) reafirmam a necessidade de
(re)inserir o docente de enfermagem em áreas práticas de ensino, instruindo em conjunto com
os alunos, servidores dos serviços de saúde quanto às atualizações das práticas do cuidar.
Os servidores dos espaços clínicos, além dos discentes, possuem expectativas sobre
a atuação do docente nos campos de prática, espera-se que ele desenvolva a integração
(articulação) teórico-prática, e que assuma o compromisso de criar novas oportunidades e
experiências de cuidado aos alunos, de modo que possam tê-lo como referência perante a
assistência oferecida no campo prático (artigos A2; A3).
É cobrado ao docente de enfermagem postura proativa no contexto da integração
docente-assistencial, uma vez que compete ao mesmo a necessidade de executar práticas de
cuidado em contextos clínicos. Assim, é esperado atitude e competência clínica,
conformando uma cobrança recíproca entre os atores, preceptor, professor e aluno, caso isso
não ocorra, gera-se desmotivação para todas as partes (artigo A2).
Situações em que o docente apresenta pouca produtividade e/ou participação no
campo clínico podem imprimir-lhe a figura de omisso, pois durante o processo educacional
o aluno pode sentir-se desamparado diante da necessidade de tomar decisões sozinho (artigos
A3; B7). Embora seja essa nova pedagogia disseminada nos discursos de atualização
educacional para novos currículos em saúde e enfermagem, que estimulem a autonomia do
graduando, há pouca compreensão sobre as reais atribuições do papel de facilitador para
alunos, preceptores e até para os próprios docentes (artigo A2).
Tais compreensões sobre as novas concepções educacionais para formação em saúde
e enfermagem necessitam ser claras a todos os atores envolvidos, bem como os aspectos
organizacionais do currículo e do curso, uma vez que esses fatores são intervenientes diretos
no sucesso da integração ensino-serviço, apresentando-se na maioria das vezes como
limitações para a real integração docente-assistência (artigos A2; A3).
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O que observamos nas evidências gerais relatadas nos artigos de publicação brasileira,
é que o ensino clínico necessita deixar claro em suas bases legais e de planejamento
acadêmico, quais funções o docente necessita desempenhar nas atividades de aulas práticas
e estágios, uma vez que há zonas de intersecção com o papel do preceptor, que pode atuar de
forma discrepante ao preconizado pela teoria, o que por vezes, torna o aprendizado dos alunos
mais dificultoso. As expectativas em relação à atuação do docente, não só pelos alunos, mas
também pelo serviço em que se encontra temporariamente inserido, necessitam ser debatidas
e refletidas durante a organização didático-pedagógica do curso bem como no seu decorrer
(artigos A1; A2; A3; B1).

4.1.2.3 Terceiro Tema: Sentimentos derivados da vivência no ensino clínico por docentes de
enfermagem no Brasil

Os estudos realizados no Brasil contribuem para esse tema, visto que muitos
utilizaram vertente embasada na fenomenologia. O docente de enfermagem inserido nos
campos de prática se sente inseguro para atuar na clínica, acreditando existir escassez de
apoio institucional para desenvolver e atualizar sua prática assistencial (artigos A1, A3, B2,
B4). Esse fator causa angústia e medo no docente, fazendo que ele sinta-se tolhido, e até
mesmo, como se estivesse atrapalhando o desenvolvimento das atividades dos serviços de
saúde.
Parte dessa influência é decorrente da presença assídua do preceptor nos campos de
práticas e estágios. Apesar de ser um personagem diretamente influente sobre as atividades
dos alunos nos cenários de práticas, os preceptores por vezes, acabam se tornando figura
‘opressora’ por eventualmente conduzirem os procedimentos a serem realizados, muitas
vezes em discordância com a visão teórica do docente e do aluno (artigo A1). Situações de
conflitos são agravadas nesse sentido, quando professores também não reconhecem no
preceptor competências pedagógicas voltadas ao ensino de enfermagem, como no quesito de
avaliação e durante orientações para práticas baseadas em evidências (artigos A1; A2).
Outra questão relevante é a responsabilização que os docentes sentem perante a
manutenção dos campos de práticas. Muitas vezes, a utilização de um espaço no qual possui
pouca autonomia gera tensão, conflito e competição tanto com os próprios servidores da
intuição de saúde e/ou com outras instituições escolares. Tal situação é apontada como fator
estressante ao docente, que se sente coagido a aceitar acordos para que não ocorram
transgressões de interesses entre academia, instituição de saúde, servidores e outras intuições
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de ensino que também utilizam o campo, situações comuns em cenários de práticas (artigos
A1; A2; B1).
A presença temporária do professor de ensino clínico no campo de prática também
aparece como fator que dificulta a proposição de rotinas relacionadas à manutenção das
atividades desenvolvidas pela academia no ambiente clínico (artigos A1 e B1). A
permanência do docente no serviço é exclusiva para o acompanhamento dos alunos e não
oportuniza / facilita a criação de vínculo com o serviço, por vezes, essa situação perdura
como mensagem de ‘descompromisso’ da instituição de ensino com o ambiente de prática.
Essas situações e sentimentos descritos revelam aspectos interessantes e necessários
no processo de comunicação e formalização legal das responsabilidades inerentes à
instituição de saúde e à academia durante a criação de convênios e parcerias, uma vez que
esse processo bem instaurado é capaz de gerar melhorias na qualidade assistência de
enfermagem e na aprendizagem para os alunos, fortalecendo inclusive, programas de
desenvolvimento dos recursos humanos para ambas as instituições (ensino-serviço) (artigos
A2; B1).
As ações desenvolvidas pelos docentes no âmbito das práticas de enfermagem
comportam a necessidade de maturidade emocional, habilidade técnica e procedimental,
tomada de decisão, comprometimento ético, preparo pedagógico, entre outros. Mesmo que
seu desenvolvimento profissional decorra continuamente dentro do campo clínico,
percebemos pela literatura (artigos A1; A2; B7), que sua atuação é influenciada diretamente
pelos os atores envolvidos no processo de integração ensino-serviço, e pelas questões legais
e morais que envolvem as parcerias institucionais, ou seja, não há como falar sobre atuação
do docente em campo clínico sem levar em consideração as inter-relações com preceptores e
alunos, e as definições interinstitucionais.

4.1.3 Articulando os temas e discussões

Apesar de haver problemáticas comuns sobre a temática em diversos países e
diferentes regiões, os resultados apresentados permitem inferir que a prática de docentes em
cenários clínicos ainda é um campo pouco explorado pela ciência, principalmente no que diz
respeito à competência clínica do docente de enfermagem para o ensino do cuidado.
Nesta etapa apresentamos contribuições acadêmicas a fim de problematizar
teoricamente os aspectos que envolvem a temática mediante a perspectiva de outros autores.
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Sobre o primeiro tema - O ensino clínico e o papel do docente de enfermagem:
aspectos sobre a realidade internacional e brasileira - entende-se pelas evidências, que tanto
no Brasil quanto no exterior, o processo de transição paradigmática vem contribuindo para
alterações nos cenários de educação e saúde. O ensino, que antigamente era demasiadamente
centrado no ambiente clínico hospitalar e na doença, hoje compreende novos objetivos
formulados por teorias, conceitos e noções tais como a educação baseada em competências,
aprendizagem significativa, desenvolvimento de senso crítico, ensino por metodologias
ativas, entre outros. Entretanto, estes elementos quando não são claramente definidos, podem
deturpar seu intuito original, causando inclusive compreensões conflitantes durante a
graduação relacionadas à necessidade de desenvolver competências gerais versus específicas
no ensino de enfermagem, sem definir claramente o que se deve esperar de um futuro
profissional de enfermagem (PIJL-ZIEBER et al., 2014; NETTO et al., 2018).
As diferenças nas formas de trabalho e ensino nos ambientes clínicos entre o Brasil e
exterior iniciam-se pelo formato organizacional da profissão. No Brasil, a enfermagem atua
de forma fragmentada e é organizada em hierarquias, sendo o enfermeiro líder da equipe. Já
em países do exterior como Portugal e Estados Unidos, a atuação da enfermagem é integral
em todos os sentidos, pois não existem divisões de tarefas e um único enfermeiro é
responsável por realizar o planejamento, bem como diversas técnicas e procedimentos
durante o cuidado, o que enriquece a competência clínica uma vez que aprimora os mais
“diversos aspectos da assistência, como cultura, costumes, valores, novas tecnologias,
relações interpessoais procedimentos de enfermagem e questões gerenciais” (GUEDES et
al., 2018, p. e03358).
Sobre o modelo curricular, o período de formação em países como Espanha, Itália e
Portugal é menor que no Brasil, e o enfoque para atividades práticas em âmbito clínico se dá
antes mesmo da metade do curso de enfermagem, sendo que os estágios não compreendem
menos que 600 horas (GUEDES et al., 2018).
Esses aspectos iniciais demostram que mesmo aderindo às novas concepções
paradigmáticas sobre a educação e saúde, países de primeiro mundo ainda investem com
vigor no ensino clínico. Ressalta-se que a devida importância dessa competência necessita
ser reconhecida e estimulada nas grades curriculares dos cursos de enfermagem no Brasil,
caso contrário, corre-se o risco de perder a identidade com a profissão.
Faz-se necessário também adotar ensino clínico confluente com as práticas e mercado
de trabalho, “pois os serviços de saúde se tornaram de alta complexidade e as escolas não
darão conta de formar profissionais competentes se não dialogarem com esses serviços”,

76

buscando desta forma criar estratégias de superação para os problemas que envolvem o
ensino-serviço e a teoria-prática (BRAGA e BÔAS, 2014, p. 262).
Essa persistente lacuna teórico-prática no ensino de enfermagem dificilmente será
superada se não forem implementadas estratégias que tornem congruentes a prática dos
serviços com o que é ensinado nas escolas de enfermagem. Nesse sentido, o docente é
considerado peça fundamental frente a essa problemática, pois o mesmo pode conduzir o
ensino a uma forma aplicável na prática, e para tanto, necessita estar envolvido com o
ambiente clínico, tanto em nível de assistência e prestação do cuidado, quanto em nível de
gestão (LUZ e MAGRIN, 2018).
O segundo tema - Sentimentos derivados da vivência no ensino clínico por docentes
de enfermagem no Brasil trazem à discussão situações vivenciadas por docentes de
enfermagem e sentimento gerados em decorrência das mesmas. Entre seus aspectos,
podemos destacar o medo e a insegurança de docentes para executar a assistência de
enfermagem durante o ensino. Segundo Braga e Bôas (2014, p. 256) “a função docente exige
conhecimentos acadêmicos e competências técnicas que configuram um saber fazer que
extrapola os processos de reprodução”, ou seja, necessita de conhecimentos que vão além de
quesitos pedagógicos e meras reproduções procedimentais, necessita possuir competência
clínica.
As atividades desenvolvidas em campo prático com os alunos comumente não são
exequíveis na realidade dos serviços de saúde. Essa discrepância de realidades passou a
vigorar quando a enfermagem tornou-se profissão de ensino superior e a pesquisa tornou-se
indispensável. Conhecer a teoria e vivenciar a prática em períodos curtos, com pouca ou
nenhuma autonomia sobre os serviços de saúde tornou-se um problema enfrentado por
docentes. O Enfermeiro preceptor entra nesse sentido tornando-se um ícone de referência no
ensino clínico. O docente “é visto como aquele que conhece a teoria e é respeitado pelo seu
saber, enquanto o enfermeiro assistencial é o modelo da capacidade técnica, é o que sabe
fazer” (BRAGA e BÔAS, 2014, p. 262).
Essas taxações geram potenciais desacordos entre docentes e servidores do campo
clínico de ensino. Influenciados pela desarticulação teoria-prática, tais conflitos colocam em
risco não somente as relações pessoais necessárias ao desenvolvimento do serviço in loco,
mas também, levam à dissolução de parcerias e convênios firmados entre as instituições de
ensino e de saúde.
Muitas vezes, essas problemáticas iniciam-se pela dificuldade de definição dos papéis
de professor e preceptor. Um aspecto importante a considerar é que esses dois personagens
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possuem “margens de contato, zonas de intersecção, conflitos entre atividades e espaços de
ações em comum” na execução de suas funções, causando por vezes, divergências na
condução das atividades acadêmicas podendo até mesmo distorcer os objetivos de
aprendizagem (SERRA, 2007, p. 135).
Freitas (2015, p. e2-3) ao mesmo tempo em que relata não haver diferenças entre
professor e preceptor nos cursos de graduação em saúde, traz em seu estudo que “o preceptor
é caracterizado como o profissional que domina a prática/teoria, e em um ambiente e
momento educacional propício, identifica oportunidades para o ensino”. Já o docente
necessita “ensinar o aluno a pensar, provocando curiosidade e tornando-o mais reflexivo,
resolutivo, e prepará-lo para um meio social em que atuará”. Embora justifique essa assertiva
ao esclarecer que tanto docentes quanto preceptores auxiliam no desenvolvimento de
competências, habilidades e atitudes nos alunos, cremos que essa visão não reflete as reais
atividades incumbidas a cada ator no cenário de ensino clínico. Docentes, assim como
preceptores necessitam possuir competência clínica para melhor conduzir suas atividades
educacionais, pois o “saber prático da enfermagem, é parte constituinte da identidade como
professor. Os saberes práticos da enfermagem são os mais acessados em aulas, por meio dos
exemplos” (BRAGA e BÔAS, 2014, p. 263).
Essas incoerências geram descrédito sobre a qualidade do ensino de enfermagem,
portanto é imprescindível estar muito claro as atividades que competem a cada ator envolvido
no ensino clínico, ressaltando inclusive as expectativas da academia para com o campo de
práticas e vice-versa, no intuito de se firmar e fortalecer cada vez mais a integração ensinoserviço. Existe “a necessidade de aproximar as instituições formadoras e os serviços de saúde,
com intuito de fortalecer seus vínculos, e juntos incrementarem o campo de estágio para
melhor aparelhá-lo e para que ali aconteça ensino-aprendizagem de qualidade” (FERREIRA,
DANTAS e VALENTE, 2018, p. 1663).
Desta forma, o terceiro tema – O docente e a assistência de enfermagem nos cenários
clínicos: a realidade brasileira retrata sobre as expectativas que são lançadas ao professor em
campo clínico e a importância do mesmo possuir experiência na assistência de enfermagem
bem como competência clínica. Silva, Carvalho Filha et al., (2018, p. 94) afirmam ser
fundamental o docente de enfermagem possuir vivências em cenários reais de prática
profissional, reiterando que “além de aspectos pedagógicos inerentes à docência em saúde e
enfermagem, domine também, conhecimentos básicos sobre sua área”, atribuindo
importância para a formação técnico-profissional, assim como para a pedagógica. Esse
aspecto também é ancorado pelas assertivas do educador Paulo Freire (2011) que enfatiza
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que todo professor para ensinar determinado tema, necessitar viver e/ou conhecer o mesmo
na prática.
O docente necessita dar atenção especial à aproximação ensino-serviço no seu próprio
contexto profissional, pois além de docente, ele também é enfermeiro. É tácita a necessidade
do mesmo possuir “experiência prática como enfermeiro, para ser bom professor, pois assim
como a docência influencia a boa prática, o contrário também acontece” (BRAGA e BÔAS,
2014, p. 263).
Silva, Malusá e Santos, (2015) relatam existir uma crescente preocupação com a
formação para o exercício da docência universitária de enfermagem. Muitos docentes
ingressam no ensino superior sem o preparo profissional e a formação pedagógica necessária
para a docência, assim, acabam por reproduzir o modelo de ensino que tem por referência,
sendo geralmente fragmentado e desarticulado da realidade.
Por isso no Brasil a formação de recursos humanos na enfermagem ainda padece com
um perfil de egresso vinculado “ao modelo tradicional de ensino, descontextualizado,
baseado em conteúdo, de caráter reducionista e insuficientemente articulado com as práticas
de saúde”, nesse sentido, a esperança maior tem-se apoiado em políticas de reorientação da
educação em cursos de saúde associadas aos currículos inovadores e novas estruturas
pedagógicas para os docentes (NETTO et al., 2018, p. e4). No novo cenário que vem se
instaurando, a competência clínica no ensino de enfermagem necessita ser resgatada de forma
ampliada, multidimensional e complexa.

4.1.4 Considerações sobre esse nível de aproximação com o objeto

Os três temas extraídos do material bibliográfico contribuíram significativamente
para o primeiro movimento de aproximação com o objeto. A figura a seguir não tem a
pretensão de síntese dos resultados dos três temas encontrados, antes, procura dar luz ao que
se considera como retalhos importantes para a tecitura em curso.
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Figura 7 – Movimento do primeiro nível de aproximação com o objeto e principais dados
obtidos.

Fonte: elabora pelas autoras, 2019.

A estratégia metodológica de revisão integrativa foi importante na construção do
conhecimento sobre o tema. Ao aplicar as estratégias iniciais de busca, e encontrar pouco
material científico publicado acerca do assunto, fez-se necessário combinar diferentes
estratégias para então ampliar resultados e obter acesso a produções relacionadas ao objetivo
da investigação.
Entre o material acessado online, muitos não estavam disponíveis na íntegra, de
modo gratuito, fato esse que acreditamos retardar o processo evolutivo do conhecimento
científico. Os artigos que envolvem a competência clínica, na maioria das vezes, estão
relacionados aos discentes e instrumentos de avaliação, sendo as práticas do docente em
âmbito clínico e sua competência clínica enfermagem, temas pouco tratados.
As mudanças advindas do movimento de transição paradigmática têm provocado
alterações que ainda estão sendo compreendidas e incorporadas aos poucos nos currículos e
práticas educacionais. Existe atualmente muita informação sobre as novas concepções de
saúde e educação, com leitura e releituras, muitas vezes trazendo sentidos polissêmicos e
pouco claros. As novas noções sobre a prática docente em âmbito clínico necessitam ser mais
investigadas, estudadas e disseminadas no mundo acadêmico a fim de contribuir
positivamente com a realidade do ensino de enfermagem no Brasil e no mundo.
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Não se espera mudanças repentinas no ensino de enfermagem e na prática do docente,
visto que o processo de inovação e reformulação ocorre em ciclos e se inicia no micro espaço
político do trabalho. Porém, refletir sobre as novas configurações que tem definido “o fazer”
do docente de enfermagem e as principais situações vivenciadas por este em campo clínico
de ensino da profissão, auxiliam a vislumbrar soluções para a vida acadêmica tanto teórica
quanto prática.
Como limitação do estudo, analisa-se que o processo de revisão integrativa ocorreu
no segundo ano do doutoramento, e considerando o caminhar da pesquisa, apresentou perda
de possíveis estudos publicados nas bases da BVS de 2017/2 até a data atual. Entretanto,
compreende-se essa situação como a evolução natural do conhecimento científico, o que não
leva a desconsiderar os prévios, visto que auxiliaram a desvelar o objeto de pesquisa em
questão em momento processual, temporal e dinâmico.
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4.2 SEGUNDO NÍVEL DE APROXIMAÇÃO COM O OBJETO – O perfil
profissiográfico do docente de enfermagem na UFMT
O significativo aumento dos Cursos de Enfermagem no estado de Mato Grosso – MT,
conforme descreve Corrêa (2013), tem provocado o consequente aumento do número de
enfermeiros docentes no ensino superior. O processo de expansão dos cursos de enfermagem
iniciou-se no estado por volta do ano de 2005, mas foi em 2006 que essa realidade vigorou
para o ensino público, principalmente no âmbito na UFMT.
Integrante do ensino público mato-grossense, e destacada como uma das principais
instituições de ensino superior do Estado, a UFMT ainda encontra-se em processo de
consolidação dos cursos de enfermagem resultantes da expansão universitária nos campi do
interior, como também pela criação de diferentes programas de pós-graduação em saúde e
enfermagem.
A UFMT desde que criou o curso de enfermagem em 1975 trouxe consigo o
pioneirismo, sendo este na ocasião, um dos poucos cursos na área da saúde em todo o Estado
(DORILEO, 2005).
Nos anos 1980 os cursos da área da saúde da UFMT compunham departamentos, e
estes integravam o denominado Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS). Com o
passar dos anos e com o desenvolvimento da Universidade, os centros existentes foram
desmembrando-se em faculdades e institutos, de acordo com as áreas existentes e as
demandas de ensino.
Na década seguinte, intensificou-se o investimento na capacitação dos docentes de
enfermagem por meio de cursos de pós-graduação stricto sensu (MINTER e DINTER),
objetivando a titulação dos docentes, e a consequente melhoria da qualidade do ensino e das
práticas administrativas na unidade acadêmica.
Sendo assim, a FAEN foi criada no início dos anos 2000 em decorrência do último
desmembramento da antiga FEN – disjunção da Faculdade de Enfermagem e de Nutrição –
e passou a ser gerenciada como unidade autônoma, contando com grande parte de professores
altamente titulados em nível de mestrado e/ou doutorado.
Essa reforma institucional foi importante no processo de formação dos profissionais
de saúde no estado. As mudanças advindas geraram simultaneamente características de
retrocesso e avanço ao cenário de formação em saúde. Retrocesso na medida em que

82

“separou” em unidades independentes, cursos de áreas afins, antes integrados em alguma
medida. Por outro lado, alavancou a autonomia da nova faculdade e impulsionou a expansão
das modalidades de formação profissional, lançando assim no ano de 2006, a primeira turma
de Pós-Graduação em nível de Mestrado, e em 2015 a primeira turma de Doutorado.
Como se pode observar, a FAEN ocupa importante papel na formação e no preparo
contínuo dos profissionais de enfermagem. Atualmente, participa exponencialmente na
titulação de servidores já empossados e contratados nas Universidades e Faculdades do
estado, incluindo servidores docentes do próprio âmbito institucional, distribuídos na sede –
Cuiabá, e no interior – Rondonópolis5; Sinop; Pontal do Araguaia / Barra do Garças.
Nos campi do interior o processo de expansão universitária foi um marco histórico
para a formação em enfermagem no estado e região, e trouxe consigo a necessidade de maior
corpo docente com formação e titulação específica para atuar nos referidos cursos. No que
se refere ao quantitativo de docentes, dados do mês de maio de 2018, apontam para a seguinte
distribuição, conforme tabela 1:
Tabela 1 – Quadro de docentes de enfermagem distribuídos entre os campi, segundo o
contrato de trabalho, no âmbito da UFMT, 2018.
CAMPUS
DESCRIÇÃO

Araguaia

Cuiabá

Rondonópolis

Sinop

Docentes enfermeiros efetivos

13

36

19

24

Docentes enfermeiros substitutos

4

8

4

6

Total geral

17

44

23

30

Fonte: Coordenações dos cursos de enfermagem. Dados referentes ao mês 05/2018

A Universidade Pública possui uma dinâmica imprescindível ao seu pleno
funcionamento, caracterizada pela integração entre ensino, pesquisa e extensão, mais
conhecidos como tripé de sustento da Universidade. Essas atividades praticamente definem
o exercício dos docentes atuantes, seja na graduação ou na pós-graduação, entretanto, não
resume todas as incumbências destinadas ao trabalho real executado pelos docentes que
envolvem diretamente a gestão dos cursos, e participação na organização da universidade,

5

Embora o Campus Universitário de Rondonópolis (CUR) tenha se desvinculado da UFMT e se tornado uma
Universidade independente – Universidade Federal de Rondonópolis – por meio do Projeto de Lei (PL) nº 2/2018,
esse processo encontra-se em transição, sendo a nova Universidade assessorada por outras instituições e pela
própria UFMT até consolidar sua autonomia. Portanto, este estudo ainda considera os docentes de Rondonópolis
parte integrante dos participantes da pesquisa.
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encargos estes, que embora relacionados ao tripé vão além nos quesitos de competências,
habilidades e disponibilização de carga horária (CH).
Por meio do Plano Individual de Atividade – PIA, os docentes distribuem a CH
semanal conforme o contrato de trabalho e a fracionam quantitativamente detalhando sobre
cada atividade a ser executada durante o semestre. Esse planejamento necessita ser
homologado pela chefia imediata do curso representado por um docente elegível pelo tempo
determinado de dois anos.
Apesar de todos os cursos seguirem as normativas internas regidas pela UFMT, os
cursos de enfermagem dos campi do interior apresentam estrutura hierárquica organizada de
forma diferente do campus sede, contando com menor contingente de recursos humanos. No
interior, a estrutura organizacional dos cursos se estabelece por diretorias de institutos. Um
instituto é formado por diferentes cursos, que não necessariamente possuem áreas afins, mas
geralmente seguem esse padrão de junção grupal. Cada curso possui uma coordenação
própria subordinada à direção do instituto. A coordenação do curso fica a cargo de gerenciar
questões acadêmicas relativas às demandas dos alunos na graduação, e os encargos didáticos
/ acadêmicos dos professores que atuam no curso de enfermagem.
Essa realidade não se aplica ao curso de enfermagem do campus sede devido ao
movimento histórico próprio, conforme descrito acima. A Faculdade de Enfermagem é
independente, possui a direção, e descentraliza o comando das funções relacionadas às
demandas dos alunos para o coordenador de curso, e as referentes aos encargos funcionais e
didáticos dos docentes ao chefe de departamento.
Utilizar o próprio cenário profissional como campo investigativo amplia a
possibilidade de conhecer sobre situações vividas e melhor compreender sobre o objeto
investigado na realidade das próprias pesquisadoras, por isso, o presente nível de
aproximação com o objeto tem por objetivo identificar o perfil profissiográfico e
qualificações profissionais e acadêmicas de docentes de enfermagem no âmbito da UFMT.
Além disso, buscou-se também realizar uma aproximação inicial sobre elementos
constitutivos da CC que os docentes mais reconhecem e valorizam, utilizando os domínios
conforme propostos por Benner (1984).

4.2.1 Percurso trilhado

Trata-se de estudo de desenho transversal e descritivo de abordagem quantitativa. A
pesquisa teve como local de coleta dos dados, os quatro campi universitários – nas cidades
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de Cuiabá, Sinop, Rondonópolis e Barra do Garças (Araguaia), abrangendo docentes
enfermeiros, com contratos efetivo e substituto, de todos os cursos de enfermagem da UFMT.
Os seguintes critérios de inclusão foram estabelecidos: ser enfermeiro, ser efetivo ou
substituto. Como critério de exclusão adotou-se: docentes em férias ou afastados por licença
médica.
Inicialmente foi realizado contato via e-mail com coordenadores de curso dos quatro
campi a fim de identificar o quantitativo de docentes enfermeiros lotados, ressaltando entre
eles efetivos, substitutos e afastados por licença médica. A listagem dos participantes
envolvidos ficou representada conforme tabela 2.
Tabela 2 – Docentes potenciais, excluídos e convidados para participação na pesquisa,
divididos entre os campi da UFMT, 2018.
CAMPUS
DESCRIÇÃO

TOTAL

Araguaia

Cuiabá

Rondonópolis

Sinop

Docentes potenciais

17

44

23

30

114

Docentes excluídos

0

4

2

3

9

Total de docentes convidados

17

40

21

27

105

Fonte: Coordenações dos cursos de enfermagem dos quatro campi da UFMT, 2018.

Ao todo, a amostra da pesquisa possuía 114 participantes. Ao aplicar os critérios de
exclusão, obtivemos o total de 105 docentes aptos a participar da pesquisa. O convite foi
enviado aos docentes incluídos, sendo que destes, 85 participaram da presente pesquisa,
contabilizando um total de 81% de adesão.
O instrumento de coleta de dados foi construído no formato de questionário fechado
com a finalidade de identificar as trajetórias dos docentes atuantes em tais cursos e estratégias
de desenvolvimento de sua competência clínica.
O questionário foi elaborado baseado em informações provenientes da percepção das
pesquisadoras e em informações encontradas na literatura, sendo dividido em fases que
percorrem dados gerais de formação, a vida na enfermagem antes da docência na UFMT,
etapa intitulada FASE PRÉ-DOCÊNCIA e a vida na enfermagem após tornar-se docente na
UFMT, etapa intitulada FASE DOCENTE.
Para avaliar o grau de concordância, foi utilizada a escala desenvolvida por Rensis
Likert em 1932, denominada de Escala Likert. Essa técnica consiste em tomar o construto e
desenvolver um conjunto de afirmações relacionadas à sua definição, para as quais os
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respondentes emitem seu grau de concordância, cujo score varia de 1 a 3, sendo “1 – motivou
muito; 2 – motivou pouco; 3 - não motivou” (JUNIOR e COSTA, 2014, p.5).
A construção do instrumento de pesquisa é detalhada no quadro abaixo.
QUADRO 3 – Descrição das etapas e passos realizados na construção do instrumento de
coleta de dados, ano 2018
Etapa
Planejamento
geral
Forma,
clareza e
organização
em versão
Word®
Forma,
clareza e
organização
em versão
online
Pré-teste com
população de
perfil similar

Passos realizados
 Retomada dos objetivos da pesquisa;
 A partir de análises introspectivas sobre a trajetória acadêmica das
pesquisadoras, foram definidas três categorias a serem abordadas no
questionário;
 As categorias foram: Dados Gerais; Fase Pré-docência na UFMT; Fase
docência na UFMT.
 Elaboração da versão prévia das perguntas com edição textual dos enunciados
e formatos possíveis;
 Análise crítica sobre a relevância das perguntas;
 Análise sobre a facilidade de compreensão das perguntas;
 Inclusão do questionário em sua versão online por meio do Software
SurveyMonkey®;
 Inclusão das questões organizadas de acordo com as temáticas, seguindo
sequência dos assuntos;
 Definição de layout; texto convite e TCLE;
 Testagem do questionário entre os membros do próprio grupo de pesquisa;
 Realizadas correções no corpo do instrumento;
 Escolha de potenciais colaboradores com perfil de similaridade aos
participantes da pesquisa;
 Aplicação do questionário para testagem com colaboradores;
 Correções no corpo do instrumento e produção da versão final.

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2018

O teste piloto foi realizado com participantes de perfil similar ao almejado por este
estudo, ou seja, docentes de enfermagem do ensino público. Obteve-se a participação de oito
docentes na fase piloto que se delongou por dez dias entre o envio dos questionários e as
devolutivas.
Com a finalização do teste piloto e o questionário considerado apto para aplicação,
realizou-se o convite com disponibilização do questionário on-line via e-mail a todos os
docentes incluídos nos critérios de inclusão. A participação foi influenciada por mídias
digitais incluindo o whatsapp®, durante o período de 30 dias percorridos entre os meses de
Junho e Julho de 2018. Encerrado o prazo, o acesso ao questionário foi bloqueado e procedeuse à análise dos dados por meio de estatística descritiva simples, com categorização das
variáveis e valores absolutos (n) e relativos (%).
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4.2.2 Resultados e Discussão

O campus de Cuiabá foi o que obteve maior número de respondentes correspondendo
a 40% do total, em seguida os campi de Sinop, Rondonópolis e Araguaia com 20% de
representação cada.
Entre os respondentes, a maior parte pertenceu ao sexo feminino (85,9%) e o menor
percentual era do sexo masculino (14,1%). A maioria concluiu a graduação nos últimos 19
anos, muitos advindos do ensino superior público (81,2%), não trabalharam durante a
graduação (83,5%), não possuíam nenhuma formação em saúde/enfermagem (88,2%) e nem
experiência profissional nessas áreas (90,6%).
No estudo desenvolvido por Machado, Filho e Lacerda, (2015) no qual traça o perfil
sociodemográfico da enfermagem no panorama brasileiro, alguns dos dados apresentados
corroboram com os achados referentes ao perfil de enfermeiros docentes na UFMT, que
apresenta também força de trabalho hegemonicamente feminina. A publicação que
complementa este estudo (MACHADO et al., 2016) aponta entre seus resultados que a
formação em enfermagem “é realizada principalmente pelo setor privado, sendo que a
maioria concluiu a graduação há menos de 10 anos, é evidenciado também que 1/3 da força
de trabalho em enfermagem fez o curso de técnico e/ou auxiliar em enfermagem” antes da
graduação, inferindo que esses profissionais possuem vivência de trabalho, já que destes 1/3
de respondentes mais da metade (51%) trabalhou antes de completar a graduação.

Tabela 3 - Dados gerais sobre a formação inicial de docentes de enfermagem da UFMT,
2018
Características
Faixa Etária, anos
21 a 25
26 a 30
31 a 35
36 a 40
41 a 45
46 a 50
51 a 55
56 a 60

n

%

7
14
23
17
6
3
9
6

8,2
16,5
27,1
20,0
7,1
3,5
10,6
7,1
(Continua)
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Tabela 3 - Dados gerais sobre a formação inicial de docentes de enfermagem da UFMT,
2018
Características
Ano de conclusão do curso de graduação
1979-2000
2001-2016
Natureza da instituição onde cursou graduação
Privada
Pública
Utilizou financiamento do governo
Sim
Não
Participou de algum programa de assistência estudantil ou bolsa de
iniciação científica durante a graduação
Sim
Não
Manteve vínculo empregatício durante a graduação?
Sim
Não
Possuía, antes ou concomitantemente à graduação, alguma formação em
saúde/enfermagem?
Sim
Não
Possuía, antes ou concomitantemente à graduação, alguma experiência
profissional em saúde/enfermagem?
Sim
Não
Possui outra graduação além da enfermagem?
Sim
Não
Atualmente cursa outra graduação?
Sim
Não

n

(Continuação)
%

26
59

30,6
69,4

16
69

18,8
81,2

5
80

5,9
94,1

36
49

42,4
57,6

14
71

16,5
83,5

10
75

11,8
88,2

8
77

9,4
90,6

9
76

10,6
89,4

1
84

1,2
98,8

Fonte: Dados obtidos por meio de questionário eletrônico elaborado pelas autoras, 2018.

Chama a atenção a participação no programa de iniciação científica e bolsas de auxílio
do governo federal (42,4%), percentual que se aproxima a quase metade dos participantes. A
área acadêmica passa a ser vislumbrada como opção profissional para aqueles que tomam
desde cedo contato com a pesquisa científica, seguindo carreira acadêmica e tornando-se
docentes.
Resende et al., (2013, p. 12) afirmam que vivências de Iniciação Científica durante o
período de graduação podem “estar associadas a um melhor desempenho profissional”
principalmente no que tange às atividades de criação, discussão e organização do saber
científico, as quais são características do trabalho docente. Também é fato que estudantes
que fazem iniciação científica “têm melhor desempenho nas seleções para a pós-graduação,
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terminam mais rápido a titulação, possuem treinamento coletivo com espírito de equipe,
detêm maior facilidade de oratória e de se adaptar às atividades didáticas futuras”.
Outro benefício da IC refere à possibilidade de se obter formação acadêmica com
maior e melhor qualificação a partir da participação nos programas de incentivo à pesquisa,
o que estimula ingresso e o seguimento pela carreira acadêmica (SANTOS, ANJOS e
ALMEIDA, 2015; MORAES et al., 2018).
Para Resende et al., (2013, p. 12) “encorajar e motivar a pesquisa aos alunos pode
compensar a falta de cientistas e ajudar países em desenvolvimento a alcançarem a
autoconfiança nos serviços de saúde e pesquisa”, além de desenvolver a competência
investigativa nos alunos, subsidia suas ações e condutas profissionais quando já na condição
de enfermeiros profissionais.
4.2.2.1 FASE PRÉ-DOCENCIA – Vida profissional antes de se tornar docente na UFMT

No mundo do trabalho em enfermagem, a porta de entrada mais comum referida por
mais da metade dos participantes foi a área assistencial (57,8%), seguida pelo ingresso direto
na docência (36,1%) e no setor administrativo (6%) como pode ser visualizado na tabela 4.
Tabela 4 – Porta de entrada no mundo do trabalho em enfermagem, segundo atuação
administrativa, assistencial ou docência, de professores da UFMT, 2018.
Características
Qual foi sua porta de entrada ao mundo do trabalho em enfermagem?
Administrativo
Assistencial
Docência
Outros

n

%

5
48
30
2

6,0
57,8
36,1
2,4

Fonte: Dados obtidos por meio de questionário eletrônico elaborado pelas autoras, 2018.

Lima et al., (2018) referem em seu estudo que os motivos pelos quais alunos de
enfermagem optam pelo ingresso no curso, a aptidão pessoal (60%) e a oportunidade de
emprego na profissão (29%) foram os mais citados, entre as alternativas, estavam
remuneração salarial (7%), prestígio social (5%), influência familiar e/ou de amigos (15%),
ensino médio e/ou professores (3%), já atuar na área da saúde (2%), e quando indagados
sobre as áreas que pretendiam atuar assim que se formassem, a mais citada foi atenção
hospitalar (54%), seguido pelo ensino (34%), a atenção primária em estratégia de saúde da
família (28%), atuação em gestão (12%) e área de realização de pesquisas (7%).
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Souza et al., (2015, p. 9) ao estudar os desafios do recém-formado em enfermagem
no mundo do trabalho, afirma que o trabalho em saúde é altamente complexo e dinâmico, e
que os profissionais ao iniciarem suas atividades, acabam vivenciando diferentes aspectos,
tanto positivos, quanto negativos, uma vez que “a transição da graduação para o trabalho se
caracteriza como um momento desafiador, de muitas descobertas, frustrações, alegrias e
realizações”.
Estudo realizado por Mattosinho et al., (2010, p. 468) identifica a inserção de recémformados no mundo do trabalho em enfermagem, e afirma que as atividades profissionais
relacionadas ao primeiro emprego começaram em maior parte em ambiente hospitalar com
39% dos relatos, seguido pela Estratégia de Saúde da Família com 20%, em Secretarias de
Saúde com 19,5%, e em Instituições de Ensino com 15,4%.
Pode-se fazer o contraponto com o estudo acima apresentado, visto que na presente
investigação, o ingresso na docência assumiu percentual mais significativo, enquanto a
atividade administrativa representou apenas 6%. Nas três categorias elencadas administrativo, assistência e docência, o maior setor empregador foi o público, como
demostra a tabela 5, sendo que para o primeiro emprego na área assistencial predominou a
inserção pela rede hospitalar com 73%. Já na categoria primeiro emprego na docência, 52%
dos participantes afirmam ter ingressado diretamente no ensino superior de enfermagem.
Tal fato reforça que os enfermeiros que obtém como primeiro emprego à docência,
apresentam o desenvolvimento de competência clínica e habilidade técnica como desafio no
cotidiano profissional, visto que superar as dificuldades do serviço passa a fazer parte do diaa-dia de um recém-graduado em enfermagem, sendo que para muitos segmentos do serviço
em saúde, incluindo a enfermagem, a habilidade em desenvolver procedimentos técnicos é
supervalorizada e, às vezes, confundida com a capacidade profissional (SOUZA et al., 2015).
Tabela 5 - Caracterização da inserção profissional de docentes de enfermagem no mundo do
trabalho, segundo setor, tipo de assistência e tipo de curso, 2018.
Características
Se primeiro emprego no administrativo
Setor
Setor privado
Setor público
Se primeiro emprego na assistência
Setor
Setor privado
Setor público
Terceiro setor

n

%

1
3

25,0
75,0

14
27
2

32,6
62,8
4,7
(Continua)
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Tabela 5 - Caracterização da inserção profissional de docentes de enfermagem no mundo do
trabalho, segundo setor, tipo de assistência e tipo de curso, 2018
(continuação)
Características
Tipo de assistência
Ambulatorial
Atenção básica
Pré-hospitalar
Hospitalar
Se primeiro emprego na docência
Setor
Setor privado
Setor público
Tipo de curso
Superior
Técnico

n

%

1
7
2
27

2,7
18,9
5,4
73,0

11
14

44,0
56,0

13
12

52,0
48,0

Fonte: Dados obtidos por meio de questionário eletrônico elaborado pelas autoras, 2018.

A pesquisa do perfil da enfermagem no Brasil, realizado por Machado et al., (2016,
p. 55) aponta que o setor público é o maior empregador de profissionais de enfermagem e
que a esfera municipal lidera o ranking de vínculos empregatícios, sendo que as atividades
de enfermagem são desenvolvidas majoritariamente em hospitais (51,1%), seguido por
atividades vinculadas à atenção básica (20,1%), dados que corroboram com os achados do
presente estudo.
Sobre a inserção do enfermeiro na atuação docente, chama a atenção o estudo de
Fernandes e Souza (2017) o qual aponta que grande parte do ingresso na carreira acadêmica
se dá ao acaso, uma vez que o curso básico de graduação não proporciona base e preparo
para a docência, sendo que o planejamento e a iniciativa em ingressar nessa modalidade de
serviço partem de poucos indivíduos que se organizam profissionalmente para tanto. Almeida
(2018, p. 46) reforça esse achado ao afirmar que os docentes de enfermagem entram na
docência do ensino superior por diferentes motivos, destacando o fato da maioria atribuir tal
acontecimento a uma eventualidade, uma possibilidade profissional que poderia ter
acontecido ou não.
Como o exercício da docência pelo enfermeiro pode ser desenvolvido no ensino
médio profissionalizante e no ensino superior, faz-se necessário entender como se dá essa
constituição profissional, considerando “o viés da formação docente para atuação” nesses
dois cenários educacionais (AGNELLI; NAKAYAMA, 2018, p. 333).
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4.2.2.2 FASE DOCENTE – Vida profissional depois de se tornar docente na UFMT

A maior parte dos respondentes pertence ao campus de Cuiabá (n=34 e 40,0%) onde
se encontra também o maior quantitativo de docentes na instituição (tabela 6). Muitos
docentes (72%) ingressaram na UFMT com idades entre 20 e 30 anos.
Entre as modalidades de vínculo empregatício, a maioria são servidores efetivos
(80,0%), e pelo menos 41,2% deles já atuaram como substitutos na mesma instituição. Entre
os substitutos (20,0%), 6,3% já teriam atuado nessa modalidade de contrato em outra
oportunidade, demostrando assim, certa recorrência de vínculo com a UFMT.
Uma pequena parcela dos respondentes (n=10 e 11,8%) se encontra em afastamento
para fins de capacitação, 16,5% dos docentes afirmaram ocupar na atualidade algum cargo
de gestão.
Tabela 6 – Distribuição entre campi, modalidade contratual e histórico de vínculo empregatício
de docentes de enfermagem na UFMT, 2018.
Características
Campus a que pertence
Barra do Garças
Cuiabá
Rondonópolis
Sinop
Modalidade de contrato
Efetivo
Substituto
Caso seja professor efetivo, foi substituto antes de se tornar efetivo?
Sim
Não
Não se aplica
Tempo que atuou como substituto antes de se tornar efetivo
Até 1 ano
1 a 2 anos
2 a 5 anos
Caso seja professor substituto, já foi substituto na UFMT em outra
oportunidade?
Sim
Não
Não se aplica
Atualmente se encontra afastado para fins de capacitação?
Sim
Não
Idade de ingresso como docente na UFMT (modalidade de contrato atual)
20 a 30 anos
31 a 40 anos
41 ou mais

n

%

17
34
17
17

20,0
40,0
20,0
20,0

68
17

80,0
20,0

35
33
17

41,2
38,8
20,0

16
14
3

48,5
42,4
9,1

3
20
25

6,3
41,7
52,1

10
75

11,8
88,2

59
17
6

72,0
20,7
7,3
(Continua)
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Tabela 6 – Distribuição entre campi, modalidade contratual e histórico de vínculo empregatício
de docentes de enfermagem na UFMT, 2018.
n
Atualmente ocupa algum cargo de gestão na UFMT?
Sim
Não

(Continuação)
%

14
71

16,5
83,5

Fonte: Dados obtidos por meio de questionário eletrônico elaborado pelas autoras, 2018.

Quanto aos elementos que se configuraram como motivações para que o docente de
enfermagem almejasse ingressar profissionalmente na instituição UFMT, destaca-se a
estabilidade empregatícia indicado com percentual de 76,8% na categoria ‘motivou muito’.
Outras motivações também se destacaram sendo a qualidade de vida com 63,8%, a inserção
em atividades de pesquisa com 57,5% e a remuneração com 55,6%. O elemento mais
indicado como ‘não motivador’ foi o status social que obteve 51,3%, conforme tabela 7.
A motivação para o ingresso e trabalho docente está intimamente relacionada aos
movimentos de prazer e sofrimentos relacionados ao trabalho. Sgarbi et al., (2018, p. 268)
apontam em seu estudo que argumentos “como vocação e a busca pelo reconhecimento
profissional” são mencionados como elementos para a idealização da docência enquanto
profissão ao enfermeiro, entretanto fatores “como a desvalorização social e financeira” são
considerados desmotivadores.
Estudo de Lemos e Passos (2012) afirmam que os elementos motivacionais estão
relacionados aos seguintes quesitos: Condições de trabalho, como exemplo, a remuneração
digna e boa infraestrutura; Atividades acadêmicas como o desenvolvimento da tríade ensinopesquisa-extensão e o cuidar/assistir de clientes, mesmo que indiretamente; Relação
trabalho-docente com o prazer em desempenhar o trabalho, bem como ter bom
relacionamento entre colegas; as Relações professor-aluno representadas pelo convívio com
discentes, e a observação de seu crescimento profissional.
Quanto aos fatores de motivação para a permanência na docência, os resultados da
pesquisa de Davoglio, Spagnolo e Santos (2017, p. 177) revelaram dez categorias
relacionadas a esse quesito, tais como: “Boa relação com os alunos, Formação continuada,
Satisfação com a docência, Envolvimento com a pesquisa científica, Remuneração,
Contribuição social, Ambiente acadêmico, Autonomia, Segurança / estabilidade / prestígio e
Desafios / compartilhamento do conhecimento”.
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Tabela 7 – Elementos motivacionais e seu grau de influência para o ingresso na docência em
enfermagem na UFMT, 2018.
Características
Remuneração
Motivou muito
Motivou pouco
Não motivou
Status social
Motivou muito
Motivou pouco
Não motivou
Qualidade de vida
Motivou muito
Motivou pouco
Não motivou
Inserção na pesquisa
Motivou muito
Motivou pouco
Não motivou
Estabilidade empregatícia
Motivou muito
Motivou pouco
Não motivou

n

%

45
29
7

55,6
35,8
8,6

12
27
41

15,0
33,8
51,3

51
19
10

63,8
23,8
12,5

46
20
14

57,5
25,0
17,5

63
10
9

76,8
12,2
11,0

Fonte: Dados obtidos por meio de questionário eletrônico elaborado pelas autoras, 2018.

Dentre as atividades listadas na tabela 8, foram indicadas pelos docentes como
estratégias mais utilizadas (utilizo muito) para a aquisição, desenvolvimento, manutenção e
aprimoramento da competência clínica, a participação em eventos científicos locais (59,3%);
o desenvolvimento de cuidados durante a supervisão de alunos em campo prático (80,2%); e
o acesso a artigos científicos como fonte de informação, que apresentou o maior percentual
(98,8%).
Dentre as atividades práticas em menor frequência (utilizo pouco) estão a participação
em cursos de pequena duração presenciais (63,4%); e a participação em eventos científicos
internacionais (54,9%), nacionais (50%) e regionais (50,6%). A atividade majoritariamente
declarada como não utilizada (não utilizo) pelos docentes foi a realização de plantões em
instituições assistenciais (74,1%).
Na avaliação quanto ao grau de potencialidade das atividades relacionadas à
aquisição, desenvolvimento, manutenção e aprimoramento da competência clínica em
enfermagem do docente da UFMT (tabela 8) foram citadas como potentes a realização de
cursos de pequena duração presenciais (56,1%); a participação em eventos internacionais
(79,3%); nacionais (81,7%); regionais (60,5%); o desenvolvimento de cuidados durante a
supervisão de alunos em campo prático recebeu 90,2% de indicações como atividade potente,
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a realização de plantões institucionais ficou com 68,3%, enquanto acessar artigos científicos
como fonte de informação teve 96,3%, apresentando novamente o maior percentual.
Notam-se nos dados apresentados na tabela a seguir, que entre todas as estratégias
descritas, a única que fora relatada como muito utilizada e com alto grau de potencialidade
fora o acesso e consumo de produção científica, demostrando que o formato de capacitação
docente ainda pauta-se em um modelo majoritariamente teórico.
Sgarbi et al., (2018) enfatizam a necessidade do docente de enfermagem atualizar-se
constantemente, tanto sobre os aspectos clínicos quanto pedagógicos, pois aprimorar sua
prática e buscar por formação específica para a docência gera maior valorização tanto
profissional como financeira ao professor de enfermagem.
Tabela 8 – Estratégias, grau de utilização e de potencialidade para adquirir, desenvolver,
manter e aprimorar a competência clínica, utilizadas por docentes de enfermagem da UFMT,
2018.
Estratégias

Utilização
n
%

Cursos de pequena duração online
Não utilizo / Não é potente
13
Utilizo muito / Muito potente
30
Utilizo pouco / Pouco potente
38
Cursos de pequena duração presenciais
Não utilizo / Não é potente
14
Utilizo muito / Muito potente
16
Utilizo pouco / Pouco potente
52
Eventos científicos internacionais
Não utilizo / Não é potente
25
Utilizo muito / Muito potente
12
Utilizo pouco / Pouco potente
45
Eventos científicos nacionais
Não utilizo / Não é potente
6
Utilizo muito / Muito potente
35
Utilizo pouco / Pouco potente
41
Eventos científicos regionais
Não utilizo / Não é potente
4
Utilizo muito / Muito potente
36
Utilizo pouco / Pouco potente
41
Eventos científicos locais
Não utilizo / Não é potente
4
Utilizo muito / Muito potente
48
Utilizo pouco / Pouco potente
29
Desenvolve práticas de cuidado durante a supervisão de alunos
Não utilizo / Não é potente
6
Utilizo muito / Muito potente
65
Utilizo pouco / Pouco potente
10
Realiza plantões em instituições assistenciais
Não utilizo / Não é potente
60
Utilizo muito / Muito potente
16
Utilizo pouco / Pouco potente
5

Potencialidade
n
%

16,0
37,0
46,9

31
6
45

37,8
7,3
54,9

17,1
19,5
63,4

46
4
32

56,1
4,9
39,0

30,5
14,6
54,9

65
2
15

79,3
2,4
18,3

7,3
42,7
50,0

67
0
15

81,7
0,0
18,3

4,9
44,4
50,6

49
1
31

60,5
1,2
38,3

4,9
59,3
35,8

37
5
40

45,1
6,1
48,8

7,4
80,2
12,3

74
0
8

90,2
0,0
9,8

74,1
19,8
6,2

56
13
13

68,3
15,9
15,9
(Continua)

95

Tabela 8 – Estratégias, grau de utilização e de potencialidade para adquirir, desenvolver,
manter e aprimorar a competência clínica, utilizadas por docentes de enfermagem da
UFMT, 2018.
(Continuação)
Estratégias

Utilização
n
%

Acessa artigos científicos como fonte de informações
Não utilizo / Não é potente
0
Utilizo muito / Muito potente
81
Utilizo pouco / Pouco potente
1

Potencialidade
n
%

0,0
98,8
1,2

0
79
3

0
96,3
3,7

Fonte: Dados obtidos por meio de questionário eletrônico elaborado pelas autoras, 2018

Sobre a participação em capacitações relacionadas ao desenvolvimento da
competência clínica no último ano, muitos docentes (40,2%) participaram de até dois cursos
teóricos relacionados ao cuidado de enfermagem, mas em relação às capacitações de cursos
com atividades práticas, a maior parte (46,3%) não participou de nenhuma.
Ajani e Moez (2011) afirmam que para manter o equilíbrio adequado entre teoria e
prática, o enfermeiro precisa atualizar-se quanto aos novos conhecimentos, mas também,
necessita praticá-los em campo, pois existem incongruências entre a prática e a teoria, o que
torna enfermeiros proficientes em conhecimento, ou seja, docentes de enfermagem, os
melhores enfermeiros para escrever planos de cuidados, discutir fisiopatologia, etc., mas que
‘pecam’ numa luta constante com a realidade prática dos serviços. Para esses autores, a
ausência de prática clínica entre os educadores de enfermagem está elencada entre os sete
fatores que ampliam a lacuna entre a teoria e a prática na enfermagem.
Essa lacuna também é elencada por Santana et al., (2018) como uma das maiores
dificuldades para a implementação do processo de enfermagem, sendo marcada pela
incapacidade de inter-relacionar as etapas do processo com a realidade, ou pela deficiência
de conhecimentos teóricos sobre o próprio processo. Tais autores ainda afirmam que a falta
de estímulo e incentivos institucionais à qualificação teórico-prática favorecem a
vulnerabilidade do profissional tornar-se refém da não superação da dicotomia teóricoprática.
Merino et al., (2018) demostram a necessidade de se reforçar aspectos que envolvem
a relação teórico-prática também na pós-graduação, uma vez que classificam a formação
recebida durante o período de graduação como insuficiente para o ensino das teorias de
enfermagem e suas respectivas aplicabilidades práticas, sendo esse nível acadêmico propício
para formação docente, e oportuno para complementar o ensino do processo de enfermagem,
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uma vez que ele sustenta e norteia as ações do enfermeiro, respaldando a relação entre teoria
e prática.
Tabela 9 - Participação em capacitações teóricas e práticas relacionadas ao cuidado de
enfermagem por docentes da UFMT, 2018.
Características
Quantidade de capacitações relacionadas ao cuidado de enfermagem
participou no último ano
Capacitações teóricas
Até 2
3a9
Nenhuma
Capacitações práticas
Até 2
3a9
Nenhuma

n

%

33
31
18

40,2
37,5
22,0

33
11
38

40,2
13,4
46,3

Fonte: Dados obtidos por meio de questionário eletrônico elaborado pelas autoras, 2018.

Questionados sobre o desenvolvimento de projetos articulados com serviços de
assistência à saúde, mais da metade dos respondentes (56,5%) afirmou não realizar projetos
de extensão com essa articulação. Em contrapartida, 60% dos participantes disseram realizar
projetos de pesquisa vinculados aos serviços de assistência à saúde, conforme tabela 10.
Segundo De Paula et al., (2019, p. 2) “a integração entre o ensino, a pesquisa e a
extensão transcendem as noções sistêmicas, técnicas e biologicistas”. Nesse cenário de
integração, a competência e o desempenho profissional passam a ser baseados numa forma
de conhecimento multidimensional e conectado, no qual “por meio de um olhar crítico e
clínico, o profissional consiga contextualizar, sistematizar e empreender o conhecimento
possibilitando a transformação social”. Essa reconexão fomenta a “formação profissional
que ultrapassa aspectos técnicos, instrumentais ou teóricos, trazendo, a partir de uma ampla
visão, a fusão de aspectos técnico-científicos, éticos, políticos, econômicos e sócioculturais”.

Tabela 10 - Desenvolvimento de projetos de extensão e pesquisa articulados com serviços de
saúde por docentes de enfermagem da UFMT, 2018.
Características
Desenvolve projetos articulados com serviços de assistência à saúde?
Projetos de extensão
Sim
Não
Projetos de pesquisa
Sim
Não
Fonte: Dados obtidos por meio de questionário eletrônico elaborado pelas autoras, 2018.

n

%

37
48

43,5
56,5

51
34

60,0
40,0
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Na universidade, ensino, pesquisa e extensão compõem o tripé que sustenta o fazer
acadêmico. Esta tríade implicou, até o momento, uma intencionalidade interdependente e a
sua ‘não a articulação’ coloca em crise a fragmentação existente entre os termos, uma vez
que a ligação entre os mesmos é mais importante que a autonomia dos termos que ainda
coexistem separadamente. Essa tríade é traduzida inclusive em termos constitucionais em seu
artigo 207 que atribui a universidade autonomia didático-científica, administrativa e de
gestão financeira e patrimonial, e obedecendo ao princípio de indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão (BRASIL, 1988).
Para Siqueira e Binotto, (2014, p. 731), essa conexão na tríade do trabalho
universitário tende a compor a complexidade da atuação docente, uma vez que “o ensino sem
a pesquisa rapidamente torna-se obsoleto e a extensão sem pesquisa configura-se em
voluntarismo, assim como não existe pesquisa que em sua aplicação não responda, em algum
momento, às demandas do ensino e da extensão”
Reflexões acerca da representação dessa interconexão, demostram que a realização
de pesquisas relacionadas aos cenários dos serviços de saúde promovem a contextualização
da produção do conhecimento de forma mais objetiva e real. Dadgaram, Parvizy e Peyrovi
(2012) afirmam que a teoria, por vezes, é descontextualizada da realidade, dificultando que
os alunos reconheçam os momentos em que seria apropriado aplicá-la em prática, assim,
infere-se que a realização de pesquisas e extensões universitárias na realidade dos serviços
de saúde ampliariam as chances de aprendizado dos alunos, diminuindo consequentemente a
lacuna entre teoria e prática.

4.2.2.3 Representatividade da pós-graduação no desenvolvimento da CC do docente de
enfermagem - Panorama de investimento ANTES de se tornar docente na UFMT.

É percebido grande investimento em especialização lato sensu por parte dos docentes.
Um total de 65 sujeitos (76,5%) cursou esse nível de pós-graduação antes do ingresso na
docência na UFMT. Quanto aos programas de residência, apenas 7,1% (n=6) dos
participantes afirmaram ter cursado esse nível de pós-graduação antes de se tornarem
docentes na UFMT.
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Tabela 11 – Categorias de pós-graduação cursadas por docentes de enfermagem
ANTES de ingressarem na UFMT, 2018.
Característica
n
%
Cursou pós-graduação lato sensu?
Sim
Não
Cursou residência?
Sim
Não
Cursou pós-graduação stricto
sensu?
Sim
Não

65
20

76,5
23,5

6
79

7,1
92,9

45
40

52,9
47,1

Fonte: Dados obtidos por meio de questionário eletrônico elaborado pelas autoras, 2018.

Na pós-graduação stricto sensu, 52,9% participantes afirmaram ter obtido alguma
titulação acadêmica anteriormente ao exercício da docência na UFMT, sendo que destes,
50,6% obtiveram titulação em nível de mestrado, e somente 7,1% em nível de doutorado
(vide tabela 11 e 12).

Tabela 12 - Titulações Stricto Sensu em nível de Mestrado e Doutorado obtidos por
professores de enfermagem ANTES da docência na UFMT, 2018.
Características
Mestrado obtido antes do ingresso na docência UFMT?
Sim
Não
Doutorado obtido antes do ingresso na docência UFMT?
Sim
Não

n

%

43
42

50,6
49,4

6
79

7,1
92,9

Fonte: Dados obtidos por meio de questionário eletrônico elaborado pelas autoras, 2018.

Ao que tange a motivação para estudar pós-graduação Lato Sensu antes de ingressar
como docente na UFMT, a inserção neste tipo de curso foi muito motivada pela obtenção da
titulação para realização de concursos (64,6%), pela ausência de formação específica no setor
em que atua (53,8%), na busca por atualização na área (62,1%), para desenvolver habilidades
técnicas (54,5%) e adquirir segurança na realização do trabalho de enfermagem (63,7%).
A pós-graduação em nível lato sensu, segundo Silva et al., (2018) contribui a vida do
profissional de enfermagem ampliando o seu conhecimento, a sua competência, o raciocínio
crítico, a melhoria na resolução de problemas e na tomada de decisão, principalmente para
questões voltadas à assistência de cuidados direta ao paciente.
Constatou-se, entretanto, que os estágios e práticas desse nível educacional não foram
apontados como variáveis estimulantes para a decisão de ingressar no curso (42,2%). Os
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docentes também avaliaram a pós-graduação lato sensu como forma de capacitação
profissional capaz de ampliar as oportunidades de trabalho na enfermagem (86,2%), bem
como auxiliar na formação e no desenvolvimento pedagógico para a educação em
enfermagem (54,7%).
Mas como vantagem no que se refere à progressão funcional e aumento de salário
(43,1%), na criação de rede de relacionamentos (network) (44,6%) e para a publicação
científica (50,8%), a inserção na pós-graduação lato sensu não foi referida de forma positiva
e motivadora.
A pós-graduação lato sensu logo após o período de graduação é mencionada como
forma de conseguir uma vaga no serviço público por meio da titulação de especialista, assim
como possibilitar formação específica para alguma área na qual já se conseguiu o emprego,
mas há ausência de conhecimentos especializados. Sua característica voltada para a
complementação da formação em enfermagem é clara ao apresentar-se como estratégia para
a aquisição de habilidades técnicas e de segurança para a realização do trabalho profissional.
O ingresso na pós-graduação como Residência Profissional e /ou Multiprofissional,
verificou-se que todos os quesitos foram relevantes e motivadores, exceto a criação de rede
de relacionamentos (network), publicações científicas e a formação pedagógica para a
docência, que obtiveram percentuais de 50% para a opção não motivou. Entretanto cabe dar
destaque que entre os fatores motivadores com maiores percentuais estiveram as variáveis:
adquirir segurança para realizar os serviços de enfermagem (83,3%) e desenvolver
habilidades técnicas (83,3%), quesitos estes, relacionados à aspectos da prática de
enfermagem.
Sobre o ingresso na pós-graduação stricto sensu os aspectos que motivaram muito a
busca por esse nível acadêmico foram: obter titulação para realização de concursos (70,8%),
ampliar oportunidades de emprego (87,5%) e obter a formação pedagógica para docência
(79,2%). Também foram motivações significantes com percentuais contabilizados acima de
50%, a busca por atualização na área que atua (62,5%), progressão na carreira com
consequente aumento remuneratório (56,3%), aquisição de segurança para realizar o trabalho
inerente ao enfermeiro em determinada área (52,1%) e publicações derivadas das pesquisas
desenvolvidas nos cursos (62,5%). O provimento de bolsa mensal (58,3%) foi considerado
como fator pouco motivador para o ingresso nesse nível acadêmico (ver dados na tabela 13).
A pós-graduação stricto sensu foi visualizada como forma de ampliar as
oportunidades no mercado de trabalho, seja no setor público ou privado, configurando-se
também como forma de desenvolver competências pedagógicas para a docência, bem como
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garantir atualização e segurança para realizar o trabalho de enfermagem em determinada área.
Cabe destaque ao envolvimento com a pesquisa científica, que é mais intenso nesse nível
acadêmico.
Tabela 13 – Fatores motivadores para cursar pós-graduação ANTES de se tonar docente
na UFMT: lato sensu, residência e stricto-sensu, 2018.
Fatores motivadores

Lato Sensu
n
%

Bolsa mensal
Motivou muito
4
Motivou pouco
3
Não motivou
58
Titulação para concursos
Motivou muito
42
Motivou pouco
12
Não motivou
11
Ausência de formação específica
Motivou muito
35
Motivou pouco
18
Não motivou
12
Atualização na área de atuação
Motivou muito
41
Motivou pouco
14
Não motivou
11
Progressão na carreira e aumento salarial
Motivou muito
19
Motivou pouco
18
Não motivou
28
Vivência na área
Motivou muito
20
Motivou pouco
17
Não motivou
27
Segurança para executar o trabalho
Motivou muito
44
Motivou pouco
15
Não motivou
7
Desenvolver habilidades técnicas
Motivou muito
36
Motivou pouco
17
Não motivou
13
Redes de relacionamento (network)
Motivou muito
17
Motivou pouco
19
Não motivou
29
Ampliar oportunidades de emprego
Motivou muito
56
Motivou pouco
5
Não motivou
4

n

Residência
%

Stricto Sensu
n
%

6,2
4,6
89,2

4
0
2

66,7
0
33,3

11
9
28

22,9
18,8
58,3

64,6
18,5
16,9

4
0
2

66,7
0
33,3

34
5
9

70,8
10,4
18,8

53,8
27,7
18,5

3
0
3

50,0
0
50,0

22
14
12

45,8
29,2
25,0

62,1
21,2
16,7

4
0
2

66,7
0
33,3

30
9
9

62,5
18,8
18,8

29,2
27,7
43,1

3
1
2

50,0
16,7
33,3

27
15
6

56,3
31,3
12,5

31,3
26,6
42,2

4
0
2

66,7
0
33,3

20
12
16

41,7
25,0
33,3

66,7
22,7
10,6

5
0
1

83,3
0
16,7

25
9
14

52,1
18,8
29,2

54,5
25,8
19,7

5
0
1

83,3
0
16,7

22
11
15

45,8
22,9
31,3

26,2
29,2
44,6

1
2
3

16,7
33,3
50,0

17
16
14

36,2
34,0
29,8

86,2
7,7
6,2

4
0
2

66,7
0
33,3

42
4
2

87,5
8,3
4,2
(Continua)
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Tabela 13 – Fatores motivadores para cursar pós-graduação ANTES de se tonar docente
na UFMT: lato sensu, residência e stricto-sensu, 2018.
(Continuação)
Fatores motivadores

Lato Sensu
n
%

Publicação científica
Motivou muito
12
Motivou pouco
20
Não motivou
33
Formação pedagógica para docência
Motivou muito
35
Motivou pouco
6
Não motivou
23

Residência
n
%

Stricto Sensu
n
%

18,5
30,8
50,8

1
2
3

16,7
33,3
50,0

30
9
9

62,5
18,8
18,8

54,7
9,4
35,9

2
1
3

33,3
16,7
50,0

38
4
6

79,2
8,3
12,5

Fonte: Dados obtidos por meio de questionário eletrônico elaborado pelas autoras, 2018

4.2.2.4 Representatividade da pós-graduação no desenvolvimento da CC do docente de
enfermagem - Panorama de investimento DEPOIS de se tornar docente na UFMT.

Após ingressarem na UFMT, os docentes continuam buscando, por meio da
especialização lato sensu aprimorar seus conhecimentos. Haja vista que 29,4% dos docentes
afirmam ter cursado alguma especialização após ingressar na UFMT e 11,8% afirmam estar
cursando no momento, enquanto 58,8% dos docentes não cursaram especializações após
ingressar na UFMT.
Quanto ao ingresso em cursos de pós-graduação stricto sensu após tornar-se servidor
da UFMT (vide tabela 14), muitos docentes cursaram (43,5%) ou estão cursando (20%) em
algum programa de pós-graduação, sendo em cursos de mestrado um total de 32,4%, em
cursos de doutorado 67,7% e pós-doutorado 3,9%.

Tabela 14 - Ingresso em cursos de pós-graduação stricto sensu DEPOIS de se tonar
docente na UFMT, 2018.
Características
Cursou pós-graduação lato-sensu após ingressar na UFMT?
Sim
Não
Estou cursando
Cursou pós-graduação stricto-sensu após ingressar na UFMT?
Sim
Não
Estou cursando
Tipo de pós-graduação stricto-sensu realizada após ingresso na UFMT
Mestrado
Doutorado
Pós-doutorado
Fonte: Dados obtidos por meio de questionário eletrônico elaborado pelas autoras, 2018

n

%

25
50
10

29,4
58,8
11,8

37
31
17

43,5
36,5
20,0

16
33
2

31,4
64,7
3,9
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Para os que cursaram e ainda cursam pós-graduação lato sensu, os principais fatores
que contribuíram na motivação para o ingresso nesse nível de estudo foram sequencialmente
- a atualização na área em que atua (74,3%), pretensão de desenvolver habilidades técnicas
(61,8%), a necessidade de formação pedagógica também aparece com 55, 9%, por fim aos
destaques, vem a necessidade de desenvolver segurança para realizar o trabalho de
enfermagem com 52,9% de indicações como ‘muito motivador’.
Entre elementos que não foram considerados motivacionais destaca-se a licença
remunerada (93,9%); o provimento de bolsa mensal (84,8%); e a obtenção de titulação para
fazer outros concursos (57,6%).
Tais números demostram que a pós-graduação em nível de especializações continua
a ser visualizada como uma forma de aprimoramento técnico-científico e pedagógico ainda
utilizado na carreira docente, esse nível de titulação não está incluído nas políticas de
capacitação profissional com consequente liberação remunerada e não contribui de forma
considerável para progressão na carreira do docente. O fato de não se caracterizar como meta
na ambição de novos concursos e cargos, demostra que a pós latu sensu é almejada e
usufruída para melhoria da própria prática docente, seja pedagógica e /ou técnica científica.
A pós-graduação em formato de residência não foi considerada, nesta etapa do estudo,
visto que exige dedicação exclusiva e choca integralmente com os horários dos docentes de
enfermagem da UFMT, não sendo contemplada pelas políticas de liberação e afastamento da
universidade.
Os elementos considerados motivadores para o ingresso em cursos de pós-graduação
stricto sensu que receberam mais de 50% de indicações foram: progressão na carreira e
aumento de salário (82,4%); atualização na área de atuação (71,2%); formação pedagógica
para docência em enfermagem (71,7%); e as publicações científicas (69,8%).
Dentre os aspectos pouco motivadores destaca-se o provimento de bolsa mensal
(64,7%) e a licença remunerada (73,1%) visto que não são garantias ao docente em exercício.
Assim como a obtenção de titulação para prestar outros concursos (70%) não está no rol de
motivações para os docentes da UFMT.
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Tabela 15 – Fatores motivadores para cursar pós-graduação DEPOIS de se tonar docente na UFMT: lato
sensu e stricto-sensu, 2018.
Fatores motivadores
Lato sensu
Stricto sensu
n
%
n
%
Bolsa mensal
Motivou muito
16
48,5
7
13,7
Motivou pouco
6
18,2
11
21,6
Não motivou
11
33,3
33
64,7
Titulação para concursos
Motivou muito
2
6,1
9
18,0
Motivou pouco
3
9,1
6
12,0
Não motivou
28
84,8
35
70,0
Ausência de formação específica
Motivou muito
1
3,0
15
30,6
Motivou pouco
1
3,0
12
24,5
Não motivou
31
93,9
22
44,9
Atualização na área de atuação
Motivou muito
10
30,3
37
71,2
Motivou pouco
4
12,1
9
17,3
Não motivou
19
57,6
6
11,5
Progressão na carreira e aumento salarial
Motivou muito
16
45,7
42
82,4
Motivou pouco
6
17,1
7
13,7
Não motivou
13
37,1
2
3,9
Vivência na área
Motivou muito
26
74,3
15
30,0
Motivou pouco
5
14,3
11
22,0
Não motivou
4
11,4
24
48,0
Segurança para executar o trabalho
Motivou muito
19
55,9
17
34,0
Motivou pouco
6
17,6
18
36,0
Não motivou
9
26,5
15
30,0
Desenvolver habilidades técnicas
Motivou muito
12
36,4
13
26,0
Motivou pouco
7
21,2
18
36,0
Não motivou
14
42,4
19
38,0
Redes de relacionamento
Motivou muito
13
39,4
23
46,0
Motivou pouco
6
18,2
14
28,0
Não motivou
14
42,4
13
26,0
Publicação científica
Motivou muito
21
61,8
37
69,8
Motivou pouco
3
8,8
13
24,5
Não motivou
10
29,4
3
5,7
Formação pedagógica para docência
Motivou muito
11
32,4
38
71,7
Motivou pouco
8
23,5
6
11,3
Não motivou
15
44,1
9
17,0
Licença remunerada
Motivou muito
12
23,1
Motivou pouco
2
3,8
Não motivou
38
73,1
Ampliar oportunidades de emprego
Motivou muito
18
52,9
Motivou pouco
8
23,5
Não motivou
8
23,5
Fonte: Dados obtidos por meio de questionário eletrônico elaborado pelas autoras, 2018
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Percebe-se que a pós-graduação stricto sensu é visualizada primeiramente como
ferramenta de progressão funcional na carreira ao mesmo tempo em que é entendida como
forma de se atualizar na área em que atua, bem como obter formação pedagógica na docência.
O programa de formação continuada e de desenvolvimento profissional para além de
se constituir em valioso recurso para que o professor cumpra as expectativas da profissão
docente e da sociedade, são fundamentais para auxiliar na melhoria da qualidade do trabalho
desenvolvido pelo professor, com impacto nas práticas docentes, o que concorre para melhor
responder às necessidades de aprendizagem dos estudantes.
A pós-graduação brasileira segundo Zamprogna et al., (2019, p. e0343) define-se em
duas modalidades: “lato e stricto sensu, a primeira sendo voltada para a especialização, com
vistas a atuar no setor técnico e de serviços, e a segunda visando ao estímulo à pesquisa
científica e formação docente qualificada, sobretudo, para o ensino superior”.
Ferreira et al., (2015) afirmam que é durante o período de graduação que ocorre maior
influência na decisão do estudante por ingressar ou não em cursos de pós-graduação stricto
sensu, o que justificaria seu vislumbre apenas como aceleração da promoção na carreira após
o profissional tornar-se docente.
Costa et al., (2014, p. 1473) relata que a princípio, “a pós-graduação stricto sensu
tinha por objetivo formar professores com vistas a atender com qualidade à expansão do
ensino superior e, consequentemente, para o posterior desenvolvimento da pesquisa
científica”. Hoje se percebe que esse cenário encontra-se diversificado e dinâmico, visto que
diferentes enfoques e níveis acadêmicos são disponibilizados pelos sistemas público e
privado de ensino no Brasil.
Em seu estudo sobre fatores que motivam o profissional de enfermagem a ingressar
em cursos de pós-graduação stricto sensu, Ferreira et al., (2015) apontam entre os principais
fatores motivadores o aumento de salário e a diminuição de carga horária de trabalho, a
realização do curso de mestrado ou doutorado como desafio profissional resultando em
realização pessoal associado à valorização da carreira, ou até mesmo como busca a fim de
atualizar conhecimentos e habilidades, e assim, aumentar a sua credibilidade no mercado de
trabalho nacional. Já o pouco conhecimento dos enfermeiros sobre o Programa de PósGraduação stricto sensu, e a escassa divulgação de informações sobre os mesmos, é um dos
principais fatores desmotivadores para o profissional a ingressar em um curso de mestrado e
doutorado.
Já para as motivações de docentes de enfermagem, se evidenciou tendência dos
professores universitários a construir a identidade profissional com base na produção
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científica, nas atividades que geram mérito acadêmico e que podem beneficiar
economicamente e profissionalmente sua carreira docente, por isso, buscam com maior
intensidade a pós-graduação stricto sensu (RIBEIRO e CUNHA, 2010).
Para os autores Costa et al., (2014, p. 1479) “apesar da pós-graduação stricto sensu
ter como princípio e objetivo principal a formação para atuação na vida acadêmica, ela é
também considerada como oportunidade de transformação e de grande contribuição ao
aprimoramento profissional”, configurando-se como meio de melhorar a atividade
profissional técnico-científica, principalmente na área da saúde ao possibilitar a criação de
novos modelos assistenciais e organizacionais dos sistemas de atendimento e formas de
cuidado.
Sobre motivações que incitam o ingresso de enfermeiros em cursos de pós-graduação
stricto sensu, foi explicitado por Ferreira et al., (2015) que o desconhecimento ou pouco
conhecimento dos profissionais com relação aos programas que oferecem tais cursos se
configura como fator não motivacional, outra questão está relacionada ao contato com a
pesquisa ainda durante o período de graduação, fato que endossa o preparo do futuro docente
pesquisador em programas de iniciação científica.
Como os resultados deste estudo, os achados de Ferreira et al., (2015) e de Costa et
al., (2014) revelam que há contribuição da pós-graduação stricto sensu para alteração das
práticas profissionais, sendo também visualizada, como possibilidade de aprimoramento
profissional e pessoal. Tais fatos tendem a acrescentar benefícios para o bem da sociedade,
uma vez que se expande a atuação do pesquisador para áreas além da academia, podendo
este, incluir-se também nos ambientes de serviços assistenciais.

4.2.3 Considerações sobre esse nível de aproximação com o objeto

Conhecer sobre a vida dos docentes de enfermagem dos campi da UFMT auxiliou na
compreensão acerca da trajetória desses profissionais antes e depois do ingresso na carreira,
possibilitando captar alguns indícios de experiência clínica, vínculos empregatícios
institucionais, estratégias para o desenvolvimento da competência clínica, atividades
inerentes aos encargos didáticos, investimentos educacionais, bem como sobre os formatos
de inserção e de manutenção na carreira acadêmica. A figura 7 abaixo ilustra este nível de
aproximação do objeto.
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Figura 8 – Movimento do segundo nível de aproximação com o objeto e principais dados
obtidos.

Fonte: Elaborado pelas autoras, ano 2019.

É possível perceber pequena diferença do perfil dos docentes da UFMT em relação
ao perfil da força de trabalho em enfermagem no Brasil. Docentes possuem maior tempo de
formação e em grande parte, são advindos do ensino público superior, fato que amplia a
oportunidade do contato com a pesquisa ainda no período de graduação pelos programas de
iniciação científica, que já traçam desde o início seu destino à carreira acadêmica, fato este
também representativo entre os resultados apresentados.
Embora grande parte destes docentes tenham ingressado no mundo do trabalho em
enfermagem pela área assistencial, é significante o percentual daqueles que tiveram como
primeira oportunidade de emprego a própria docência, possuindo grande relevância nesse
cenário, o ensino superior público, nível de formação que exige deste professor um rol de
competências que se amplia para além das adquiridas durante o processo de graduação pelo
qual passou.
Depois de empossados e já atuantes nos cursos de enfermagem, as principais
estratégias pelas quais buscam desenvolver e aprimorar sua competência clínica ao longo da
carreira não compactuam com as que acreditam possuir maior potencialidade e eficácia. Para
tanto, nesse quesito a única alternativa declarada como ‘muito utilizada’ e ao mesmo tempo
‘muito potente’ é o acesso e consumo de artigos científicos. Isso abre reflexões maiores sobre
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o que de fato é buscado / realizado por esses docentes e até que ponto a influência e o apoio
institucional são definidores nesse processo.
Os dados revelam que o preparo teórico é priorizado entre o docentes e que a
realização de cursos voltados para a prática são mais escassos. Esse fator nos leva a refletir
e pensar sobre dificuldades que tendem a perdurar com a dicotomia entre teoria e prática que
não chega a ser superada nem na formação do próprio docente, quiçá no curso onde leciona.
Na proposta de CC em Benner é necessário tornar hibrida a atuação teórica e prática para
assim a CC evoluir em seus diferentes níveis.
O panorama da pós-graduação na formação do docente para além do perfil de
titulações obtidas antes e depois de ingressar na docência na UFMT, revela aspirações
importantes sobre as motivações que instigam à busca pela pós-graduação lato e stricto sensu
pelos docentes de enfermagem, que antes da docência se configuram como forma de ampliar
oportunidades e emprego e requisitos para realização de concursos públicos, sanar ausência
de formação específica em determinada área, desenvolver habilidades técnicas, adquirir
segurança no serviço de enfermagem e desenvolver competência pedagógica para o ensino.
E depois como formas mais comuns se traduzem como metas para a progressão funcional na
carreira, atualização na área de formação e preparo pedagógico.
Este recorte quantitativo auxiliou na construção das novas etapas da tese apontando
sobre temas que necessitariam ser mais aprofundados na parte qualitativa, principalmente no
que se refere às estratégias utilizadas para o desenvolvimento da competência clínica do
docente de enfermagem e como esse processo é administrado pela instituição.
Esta etapa embora quantitativa, não objetivou a realização de testes que revelassem
cruzamentos entre os dados com possíveis significâncias estatísticas, portanto, encerramos
essa parte inicial ao mesmo tempo em que abrimos a possibilidades de continuidade ao
trabalho com o imenso banco de dados derivado desta fase da pesquisa.
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4.3

TERCEIRO

NÍVEL

DE

APROXIMAÇÃO

COM

O

OBJETO:

O

DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA CLÍNICA DE ENFERMAGEM NA
PERCEPÇÃO DE DOCENTES E GESTORES DA UFMT

Este capítulo discorre sobre aspectos relacionados à percepção de docentes e gestores
de enfermagem acerca da competência clínica e seu desenvolvimento durante a carreira
docente na UFMT. Esse nível de aproximação com o objeto tende a complementar parte da
pergunta de pesquisa ‘Como docentes de enfermagem desenvolvem sua competência clínica
para o ensino do cuidado?’ atribuindo-lhe um enfoque qualitativo.
Para esta etapa da pesquisa, foram eleitos como cenários de investigação dois campi
da UFMT aos quais pertencem as duas pesquisadoras que formulam o presente trabalho –
Cuiabá e Araguaia – respaldadas assim pela bricolagem que busca inserir o investigador no
cenário de pesquisa de modo a compô-lo e consequentemente compreendê-lo. Soma-se a isso
o fato de serem cursos de enfermagem da UFMT com realidades extremamente discrepantes
quanto a - quantitativo de servidores docentes, existência de pós-graduação, infraestrutura
física e material, consolidação histórica, formato organizacional do trabalho e de gestão.
Essas diferenças permitem visualizar possíveis congruências e incongruências entre os
aspectos que envolvem o desenvolvimento da competência clínica dos docentes dos
respectivos campi.
O curso de enfermagem estabelecido no campus do Araguaia teve início no ano de
2006, lançando sua primeira turma com 30 vagas. Na época, o curso de enfermagem era
atrelado ao Instituto de Ciências e Letras do Médio Araguaia – ICLMA, e mais tarde passou
a compor parte do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde – ICBS, ao qual continua
vinculado até os dias atuais.
Criado pelo processo de expansão universitária do Governo Federal, o curso de
enfermagem teve sua aula inaugural ainda sem estrutura física consolidada e corpo docente
específico efetivo, contando apenas com uma docente enfermeira em regime de contrato
temporário. A gestão do curso iniciou seus trabalhos estando a cargo de docentes efetivos de
outros cursos de saúde, finalizando os primeiros dois anos representados por gestores com
formação em farmácia bioquímica e biomedicina.
Logo se iniciaram os primeiros concursos para recrutamento de recursos humanos na
área específica, entretanto a demanda de servidores qualificados para pleitear as vagas era
escassa na região, sendo assim, os primeiros docentes efetivos vieram de outros estados do
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Brasil, muitas vezes, com realidades de saúde bem diferentes das encontradas na região do
médio Araguaia.
Atualmente, com treze anos de história e pioneirismo na região, o curso de
enfermagem encontra-se inserido na unidade da UFMT nomeada como Campus
Universitário do Araguaia – CUA, situado na cidade de Barra do Garças – MT, município
conveniado com a Universidade que disponibiliza os espaços dos serviços de saúde públicos
como campo para aulas práticas e estágios, tanto para a UFMT quanto para cursos de
enfermagem de instituições privadas, e também cursos técnicos de enfermagem, uma vez que
o CUA não possui hospital universitário.
Como relatado e demonstrado anteriormente, o curso de enfermagem do CUA é o que
possui menor quantitativo de docentes efetivos no quadro de servidores, se comparado a
todos os outros cursos dos diferentes campi (Rondonópolis, Sinop e Cuiabá). Disponibiliza
apenas o curso de graduação e sua grade curricular é constituída por quatro mil horas alocadas
entre oito semestres (4 anos), composto por aulas teóricas e práticas organizadas em
diferentes momentos do curso.
O gerenciamento do curso é realizado pelo coordenador que conta com auxílio das
instâncias colegiadas, da direção do instituto e da congregação. O coordenador do curso
também fica responsável pela distribuição dos encargos didáticos dos docentes e pelas
questões acadêmicas que envolvem o corpo discente. O Projeto Pedagógico do Curso – PPC,
atualmente se encontra em processo de reformulação, sendo que sua última versão
homologada encontra-se em vigor desde 2009.
Já o curso de enfermagem no campus de Cuiabá foi criado no ano de 1975 e marcou
o pioneirismo na formação em enfermagem no estado. Incialmente integrado ao Centro de
Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS, em seguida desmembrado e ligado à Faculdade de
Enfermagem e Nutrição – FEN, atualmente apresenta-se como uma faculdade independente
capaz de gerir sua própria unidade por meio da direção da Faculdade de Enfermagem –
FAEN.
Com quarenta e quatro anos de existência e gozando do maior quantitativo de
docentes enfermeiros vinculados, a FAEN hoje disponibiliza além do curso de graduação em
enfermagem - bacharelado, os cursos de pós-graduação stricto sensu em nível de mestrado e
doutorado, bem como participa do programa lato sensu de residência multiprofissional do
Hospital Universitário Júlio Müller, sendo que cada modalidade de curso ofertada possui sua
própria coordenação e demais instâncias colegiadas.
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Como único campus da UFMT a desfrutar de unidade hospitalar escola, a FAEN
utiliza também como campo de práticas e estágios os cenários dos serviços de saúde públicos
ofertados pelo município de Cuiabá, locais estes, concorridos por outras instituições de
ensino de enfermagem em nível superior e técnico existente na cidade.
Pensar sobre essas discrepâncias, que apesar de impactantes são totalmente
justificáveis devido aos seus diferentes processos históricos, os dois cursos de enfermagem
possuem formas de conceber e administrar a capacitação de seus docentes vinculados, que
vão ao encontro das diretrizes e normativas gerais determinadas pelas instâncias gerenciais
superiores da UFMT, como exemplo, a Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP, além de ser
complacente sobre as particularidades e necessidades características de suas realidades
individuais.
Buscou-se nesse sentido, iniciar uma bricolagem interpretativa tecendo percepções
de docentes e gestores desses dois campi/cursos, assim como documentos legais pertinentes
aos mesmos, ampliando possibilidades de aproximação e compreensão de novas nuances do
objeto de pesquisa.

4.3.1 Percurso trilhado
Tomando por base as ‘pistas’ que a etapa quantitativa proporcionou sobre as formas
com as quais os docentes buscam desenvolver sua competência clínica de enfermagem, assim
como o que os incentiva nesse processo, esta etapa traduz-se no momento qualitativo da
pesquisa, no qual foram entrevistados oito gestores de diferentes setores administrativos da
UFMT e dos respectivos cursos de enfermagem, bem como quatorze docentes enfermeiros
lotados nos dois campi (Araguaia e Cuiabá), totalizando, portanto, vinte e dois participantes.
Inicialmente foram construídos os roteiros semiestruturados, na tentativa de adquirir
informações por meio da interação intersubjetiva entre pesquisadoras e participantes. A
entrevista semiestruturada foi eleita nesse processo por proporcionar a possibilidade de
captar “ideias, crenças, maneiras de atuar, condutas, projeções para o futuro, razões
conscientes ou inconscientes sobre determinadas atitudes e comportamentos” (MINAYO,
2015, p. 262).
Assim, foram confeccionados três diferentes roteiros com vistas a contemplar
questões pertinentes aos gestores dos níveis de reitoria, pró-reitoria, comissão de educação
permanente, gestores dos cursos e aos docentes. Os roteiros foram organizados sob a
perspectiva metodológica de Minayo (2015, p. 265) “obedecendo a uma sequência clara de
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questões, como forma de garantir que a temática envolvida nos pressupostos fosse coberta
durante a conversa”. Desta forma, o roteiro dos docentes (APÊNDICE 3) formulou-se com
um total de 12 perguntas, dos gestores das reitoria (APÊNDICE 4) com 4 e o dos gestores
dos cursos (APÊNDICE 5) com 12.
A seleção dos participantes para essa fase não se deu de forma aleatória.
Primeiramente, em análise das diferentes construções curriculares e estruturas
administrativas de cada curso, para o grupo de docentes foram convidados pelo menos um
representante de cada grande disciplina com atividades práticas dos dois cursos, totalizando
14 docentes. Entre os participantes gestores, elegeu-se representantes da administração da
UFMT em nível de reitoria, pró-reitoria, coordenação de desenvolvimento profissional
(educação permanente) totalizando 3 participantes, e da gestão dos cursos - as direções,
departamentos e coordenações, totalizando 5 gestores. De modo a atender aos objetivos das
entrevistas, foram confeccionados também termos de consentimento livre e esclarecido
diferenciados para cada modalidade de participação, sendo que todos os entrevistados
assinaram e concederam sua permissão para uso dos áudios.
As entrevistas iniciaram-se no mês de setembro de 2018, e foram decorrendo em
ordem aleatória de acordo com a disponibilidade dos participantes. Em cada entrevista, a
transcrição na íntegra seguida pela audição e checagem de segurança provocaram certa
“familiaridade” com os dados. Tal movimento, complementado pelo próprio ato de realizar
as entrevistas, possibilitou a primeira etapa de análise do material qualitativo, intitulado nesta
pesquisa como ‘primeiras impressões das pesquisadoras bricoleurs’.
A bricolagem possibilita novas criações a partir de objetos, conhecimentos, conceitos,
técnicas, interpretações já existentes, e desta forma, com base em etapas inter-retroativas já
descritas, e utilizadas no meio acadêmico, criou-se um processo próprio de análise. O
pesquisador bricoleur é caracterizado como aquele que consegue - e pode - adaptar,
desmontar e recompor, e propor procedimentos executáveis em sua pesquisa, desde que
registre todas as decisões e mantenha o rigor científico na condução metodológica (NUNES,
2014).
O processo de análise na bricolagem é etapa exigente, pois demanda fortes
argumentos e bases teóricas concisas, fazendo com que o investigador necessariamente esteja
munido de “informação intelectual com ampla leitura de paradigmas interpretativos” para
proceder à análise dos múltiplos dados surgidos (NUNES, 2014; KINCHELOE e BARRY,
2007).

112

A análise deu-se de forma artesanal e seguiu caminho próprio, o qual adquiriu sentido
aos poucos por meio dos processos de ‘ir e vir’ entre os diferentes POETAs, que inicialmente
definiram-se pelo material bruto derivado das entrevistas e pelo aparato legal selecionado
(PPCs; Lei APH; Resolução CD 12/2016), que durante o processo de análise, à medida que
foram manipulados deram origem à criação de novos POETAs. Essas transformações podem
ou não, serem previstas no processo de análise, e se for o caso, revistas a critério do
pesquisador bricoleur. No caso desta pesquisa, ao passo em que o processo de análise
avançava, os POETAs gerados tendiam a transformar-se em materiais que refletiam
interconexões entre os POETAs iniciais, apresentando-se por meio de textos e representações
gráficas com o intuito de facilitar a ampla visualização dos dados para as pesquisadoras.
Como o caminho na bricolagem pode perfeitamente ser intuitivo, às vezes, o
pesquisador necessita parar sua atividade atual e revisitar com certa frequência o ‘ponto de
partida’, seja na fase de análise ou em qualquer outra em que estiver, o que não significa erro,
ausência de rigor, atraso ou retrocesso, mas sim a oportunidade de desenvolver o olhar mais
apurado, recriar noções, ampliar interpretações, e consequentemente adquirir maior
maturidade relacional na interação com o objeto de pesquisa (KICHELOE; BARRY, 2007).
Sendo assim, as primeiras impressões das pesquisadoras bricoleurs descritas e
apresentadas no processo de qualificação desta tese, após o processo de análise em
profundidade, permaneceram e, foram acrescidas e complementadas com informações mais
detalhadas, compondo dessa forma, parte dos temas que compreendem as aproximações da
realidade referente à pergunta de pesquisa deste estudo.
A análise foi resultada de forma processual e criativa, descrita em distintos momentos
de imersão, sendo cada um composto por diferentes atividades integrantes, gerando então
novos POETAs. As descrições e terminologias adotadas durante o processo representam
alusões a termos e / ou procedimentos artísticos com as quais a bricolagem possui afinidades,
sendo essa nossa forma criativa de explicar as decisões metodológicas adimplidas durante a
análise.
No primeiro momento referido como Objet Trouvé6 recolheu-se os materiais
resultantes da produção dos dados (entrevistas de docentes e gestores) e buscou-se captar

6

O Objet Trouvé, francês para ‘objeto encontrado’, trata-se de um objeto qualquer encontrado pelo artista,
retirado de seu contexto e transformado em obra de arte. O que destaca o objet trouvé entre outros objetos iguais
é sua singularidade, o olhar interpretativo derivado do inconsciente do artista que lhe incorpora novas funções.
No caso desta pesquisa, compreende-se todo o material derivado da fase de entrevista como o ‘objeto
encontrado’, atribuindo-lhe novas significações a partir das singularidades identificadas nos primeiros
momentos da análise e da interpretação das pesquisadoras (LODDI, 2010).
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tanto a base comum entre os mesmos quanto às singularidades de cada entrevista. A
manipulação do material fez-se em folhas de papel A4 com as impressões das entrevistas
antepostas à colagem de outra folha em branco à frente com o intuito de possibilitar espaço
para anotações. Iniciou-se então a atividade de “destaque de falas” em que se grifou com
realces de cores, frases e orações que remetiam importância à compreensão do objeto no
discurso do participante. Em seguida procedeu-se a “vazão de significados” que basicamente
buscou reproduzir textualmente uma versão resumida da fala destacada, tão logo “a
interpretação das pesquisadoras” deu voz para que as bricoleurs pudessem então relatar a
(re)interpretação da interpretação das falas no contexto da pesquisa.
O segundo momento referido como Découpage7 traduziu-se por meio das atividades
de recortes de papéis e colagens manuais. Após as interpretações obterem formato digital, e
serem também impressas em folhas A4, estas, foram recortadas em parágrafos, organizadas
e coladas por assuntos afins / relacionados – muitas vezes, direcionados pelo enunciado
semiestruturado das entrevistas. Nesse caso específico, os assuntos foram organizados em
formatos de colunas, sendo em seguida, submetidos a destaque de notas, pelas quais se captou
as essencialidades dos temas tratados em cada coluna. Desta forma, foram criadas duas
colagens - uma derivada das interpretações das narrativas docentes, e a outra de gestores,
sendo cada uma, considerada um novo POETA.
O terceiro momento compreendeu a confecção de Infográficos 8 nos quais se
desenvolveu em folhas de cartolina, textos organizados por esquemas complementados por
desenhos, compilando os assuntos destacados em notas tratados por gestores e docentes nos
POETAs originados pelas découpage. Cada infográfico também tornou-se um novo POETA,
e a partir de seus conteúdos constituintes, foram selecionados assuntos pertinentes a compor
as temáticas, o que proporcionou aproximações com as percepções e o contexto sobre a

7

O termo Découpage é francês - découpage, derivado do verbo découper, recortar - e significa o ato de recortar
dando forma. Além de conhecida como uma técnica de produção de arte artesanal, o termo também “é
comumente usado no cinema e televisão significando a divisão de um roteiro em cenas, sequências e planos
numerados para tornar o trabalho de filmagem ou de gravação mais fácil, originando a listagem das cenas
filmadas para facilitar a escolha da imagem mais adequada à edição. No teatro, a apreensão deste termo também
designa divisão, sequenciamento, objetiva a “limpeza” do movimento, visando à precisão e a clareza dos
gestos”. Nesta pesquisa, foram criadas duas grandes colagens (Docentes e Gestores) derivadas do recorte de
todo o material extraído do primeiro movimento interpretativo da análise (objet trouvé) (BRESSIANI, 2017, p.
26).
8
Infografia significa informação gráfica, o termo “info” remete a informação, e “grafia” denota escrita ou
registro geralmente é representado por imagens acompanhadas de texto. Nesta pesquisa optou-se por essa
nomenclatura uma vez que foi o formato simplificado elegido pelas pesquisadoras, para unir interpretações das
diferentes colagens de forma sucinta e esquemática (CARVALHO e ARAGÃO, 2012).
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pergunta de pesquisa traçada. Esses passos estão registrados no processo de análise por meio
da figura abaixo.
Figura 9 – Esquema representativo dos movimentos de análise dos dados qualitativos, 2019

Fonte: Elaborado pela autoras, 2019

Assim sendo, de cada folha de cartolina, elencaram-se dados relacionados aos
objetivos da pesquisa, que após a impressão de olhar teórico, são apresentados como forma
de resultados discutidos à luz dos referenciais teóricos adotados.

4.3.2 Resultados e Discussão

4.3.2.1 Primeiro Tema - A concepção de Competência Clínica sob a óptica dos docentes de
enfermagem da UFMT: uma análise quantiqualitativa

A compreensão sobre CC partilhada entre os participantes fez-se necessária para que
elementos considerados relevantes na construção da pesquisa fossem aprofundados na fase
qualitativa. Sendo assim, combinamos nesse tema, resultados parciais da fase quantitativa descrita metodologicamente no segundo nível de aproximação com o objeto, sobre os
domínios componentes da noção CC segundo na teoria de Benner, bem como a expressão
desses elementos combinados durante a fase qualitativa e seus significados para a atuação do
docente de enfermagem na percepção dos participantes.
Em relação aos domínios da competência clínica de enfermagem na visão da teoria
de Patrícia Benner, conforme descrito na tabela 16, fora apresentado aos participantes a
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descrição resumida referente a cada domínio, sendo que os mesmos poderiam conhecer ou
não a teoria, conforme pode ser visualizado no apêndice 3, página 193.
A intencionalidade desta etapa foi identificar quais elementos, conforme expresso nas
descrições dos domínios, os participantes consideravam relacionar-se ou não ao
desenvolvimento da competência clínica do enfermeiro.
Todos os domínios listados possuem relação substancial com o desenvolvimento da
competência clínica do enfermeiro, segundo a avaliação dos docentes. Destaca-se que para
pouco mais de 30% dos respondentes, os domínios ‘papel de ajuda’ (34,1%) o e o ‘formato
organizacional do trabalho’ (30,6%) não foram considerados relacionados à competência
clínica do enfermeiro. Já o destaque para os domínios mais apontados como relacionados ao
desenvolvimento da CC foram o ‘diagnóstico e monitoramento’ (89,4%) e ‘administração e
monitoramento de intervenções terapêuticas’ (87,1%), conforme pode ser visualizado na
tabela abaixo.
Tabela 16 – Domínios de Benner relacionados à competência clínica segundo a avaliação de
docentes de enfermagem da UFMT, 2018.
Características
Domínios que estão relacionados ao desenvolvimento da competência
clínica do enfermeiro
Papel de ajuda
Sim
Não
Ensino e treinamento
Sim
Não
Diagnóstico e monitoramento
Sim
Não
Gestão em situações de mudança repentina
Sim
Não
Administração e monitoramento de intervenções terapêuticas
Sim
Não
Garantia de qualidade das práticas de saúde
Sim
Não
Formato organizacional do trabalho
Sim
Não

n

%

56
29

65,9
34,1

72
13

84,7
15,3

76
9

89,4
10,6

69
16

81,2
18,8

74
11

87,1
12,9

69
16

81,2
18,8

59
26

69,4
30,6

Fonte: Dados obtidos por meio de questionário eletrônico elaborado pelas autoras, 2018.

Esses resultados permitem entrever a compreensão de CC pelos professores,
englobando os 7 domínios propostos por Benner (1984) – alguns em maior e outros em menor
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percentual de relação – incluindo portanto ações de cuidado, gestão do cuidado, garantia de
qualidade e ensino e treinamento. Guedes, Figueredo e Apostolo (2016) fazendo analogia ao
modelo proposto por Benner (1984), entretanto aplicando o referencial de competências
elegido pela Ordem dos Enfermeiros de Portugal, evidenciaram que os enfermeiros de
cuidados de saúde primários compreendem a CC de forma ampliada e englobando aspectos
de prestação e gestão do cuidado, ética e direitos, entretanto ao serem questionados sobre a
concretização na prática, a prestação e a gestão do cuidado tornam-se menos evidentes,
alcançando maior relevância na execução de ações éticas e de garantia de direitos dos
pacientes. Assim também se observa na avaliação dos docentes, os domínios que envolvem
o papel de ajuda do enfermeiro e o formato organizacional do trabalho são os menos
associados às questões práticas e ao desenvolvimento da CC.
Sobre o grau de importância de cada domínio para o desenvolvimento da competência
clínica do enfermeiro, os destaques para os domínios indicados com maiores percentuais de
importância foram ‘diagnóstico e monitoramento’ (97,5%) e ‘administração e
monitoramento de intervenções terapêuticas’ (90,2%) e sendo os domínios mais indicados
como “pouco importante” o ‘papel de ajuda’ (27,2%) e ‘formato organizacional do trabalho’
(27,5%), conforme tabela 17.
Tabela 17 – Grau de importância dos domínios de Benner para o desenvolvimento da
competência clínica segundo a avaliação de docentes de enfermagem da UFMT, 2018.
Características
Grau de importância dos domínios para o desenvolvimento da
competência clínica do enfermeiro
Papel de ajuda
Muito importante
Não é importante
Pouco importante
Ensino e treinamento
Muito importante
Não é importante
Pouco importante
Diagnóstico e monitoramento
Muito importante
Não é importante
Pouco importante
Gestão em situações de mudança repentina
Muito importante
Não é importante
Pouco importante

n

%

57
2
22

70,4
2,5
27,2

71
1
9

87,7
1,2
11,1

78
1
1

97,5
1,3
1,3

73
1
7

90,1
1,2
8,6
(Continua)
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Tabela 17 – Grau de importância dos domínios de Benner para o desenvolvimento da
competência clínica segundo a avaliação de docentes de enfermagem da UFMT, 2018.
(Continuação)
Características
Administração e monitoramento de intervenções terapêuticas
Muito importante
Não é importante
Pouco importante
Garantia de qualidade das práticas de saúde
Muito importante
Não é importante
Pouco importante
Formato organizacional do trabalho
Muito importante
Não é importante
Pouco importante

n

%

74
0
8

90,2
0,0
9,8

69
0
10

87,3
0,0
12,7

54
4
22

67,5
5,0
27,5

Fonte: Dados obtidos por meio de questionário eletrônico elaborado pelas autoras, 2018.

Sobre os dados representados nas tabelas 16 e 17, podemos inferir que os docentes
além de listar com mais veemência as atividades de ‘diagnóstico e monitoramento’ e
‘administração / monitoramento de intervenções terapêuticas’ como os domínios mais
relacionados ao desenvolvimento da competência clínica de enfermagem, ainda os elegeram
como os domínios com maior grau de importância para o desenvolvimento da mesma.
Consequentemente, os domínios que tiveram os menores percentuais de relação direta
com o desenvolvimento da competência clínica de enfermagem, também receberam os
menores percentuais que atribuíam ‘muita importância’ aos mesmos, sendo estes os domínios
do ‘papel de ajuda’ e o ‘formato organizacional do trabalho’.
Basicamente, isso nos dá a primeira interpretação de que os docentes em alguma
medida, enfatizam como relevantes os aspectos clínicos procedimentais e biológicos
implicados no desenvolvimento da CC.
Bezerril et al., (2018) afirmam que essa construção perceptiva sobre a formação em
enfermagem ainda é comum nos tempos atuais, visto que trata-se de um movimento histórico
que ainda perpassa por processo de mudanças e consolidação pós-moderna. Segundo Morin
(2010a), a autonomia do sujeito é formulada por suas crenças, valores e percepções sobre o
mundo, sendo cada sujeito um ser construído pela história e cultura que o rodeia. Desta
forma, destaca-se nesse sentido, a necessidade de orientações formais por meio de políticas
institucionais, que motivem e monitorem o acompanhamento dos docentes perante as
inovações educacionais na formação em enfermagem que tem reconstruído os novos rumos
pedagógicos inerentes ao enfermeiro docente, uma vez que as orientações que respaldam a
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atuação do professor podem impactar significativamente na (co)construção da identidade do
aluno formando na UFMT.
Mussi e Melo (2018, p. e25732) referem que o modelo de formação pautado na lógica
biomédica assistencialista gera “descuidado” aos usuários do Sistema Único de Saúde, uma
vez “que privilegia o corpo como objeto de trabalho, fragmenta o processo de trabalho em
saúde, exigindo prestação de serviços em larga escala, com contenção de custos, não
garantindo acesso ao atendimento universal, integral e igualitário”. E ainda complementam
que a reformulação das práticas em enfermagem necessita assumir o cuidado como cerne da
formação e da prática profissional, sendo este, realizado em uma perspectiva
multidimensional.
Compreende-se, segundo a complexidade Moriniana, que essa autonomia cabível à
atuação do docente de enfermagem é regida não só por sua vontade própria e auto-ética, mas
sim, por múltiplas dependências que podem considerar em seu jogo complexo, normativas e
flexibilidade institucional. A autonomia docente precisa necessariamente ser estimulada,
desenvolvida e (co)construída no âmbito da universidade, no sentido de ressignificar e
homogeneizar as perspectivas compartilhadas sobre a noção de CC, de forma a tornar cada
vez mais claro e objetivo o perfil profissional almejado ao egresso do curso.
Seguida pela fase qualitativa da pesquisa, da análise realizada, conforme descrito
metodologicamente no início do terceiro nível de aproximação com o objeto, verificou-se
como aspecto relevante nos relatos, tanto de professores iniciantes sem experiência clínica
prévia, quanto de profissionais que já possuíam alguma ou vasta experiência clínica,
independente do caso, que embora a experiência clínica prévia à docência traduza-se como
elemento importante para o desenvolvimento da CC do professor de enfermagem, eles não a
compreendem como algo necessariamente ‘definidor’ para o desempenho do docente, pois o
mesmo tem inúmeras oportunidades de melhorar sua atuação ao viver o dia-a-dia da
profissão, dependendo de sua pró-atividade, na busca por estratégias de auxílio ao
desenvolvimento de sua competência clínica ao longo da carreira.
Ou seja, mesmo que apresentem inicialmente maior dificuldade nos campos de
ensino clínico consideram que é totalmente possível adquirir as primeiras experiências já na
condição de docente, durante o próprio ato da supervisão em atividades práticas, utilizando
para isso, estratégias de auxílio na aquisição de experiência e consequente desenvolvimento
de sua competência clínica.
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Ter vivenciado a prática de enfermagem é um ponto importante, mas não é imprescindível!
[...] hoje a faculdade tem professores que não tiveram prática e que são ótimos professores
e têm professores que tiveram muita prática e que não são tão bons quanto aqueles que não
tiveram, então, não dá para dizer que quem tem prática no serviço é melhor do que quem
não tem, ele tem uma experiência diferente e isso pode contribuir ou não (GCD).

[...] eu poderia ter feito o caminho inverso de entrar na assistência e depois ser docente, mas
também poderia ter feito uma assistência sem um direcionamento, poderia trabalhar
conforme o serviço [...] Eu poderia não exigir nada de mim! Em contrapartida, fazendo de
maneira inversa, entrando na docência, eu consigo enxergar caminhos de como eu tenho
que desenvolver (referindo-se à assistência). [...] então o ser docente exigiu de mim muito
mais, uma preparação... vou com um outro olhar para a clínica... com um olhar crítico do
que realmente acontece (D4).

Destaca-se que a pró-atividade do professor, ou seja, o exercício de sua autonomia,
foi consenso percebido entre os participantes a respeito do desenvolvimento de sua
competência clínica, considerando essa atitude movimentada por um processo auto ético,
crucial ao professor ao longo de sua carreira acadêmica.
“A competência clínica uns conseguem alcançar outros não, porque vai do interesse
individual... de você querer mudar para o novo, ir atrás daquilo que você não conhece, já
outros querem ficar na sua zona de conforto né”. (GC1)
“[...] a instituição não propõe nada para a gente, para esse aprimoramento assim no sentido
que promova o aprimoramento profissional. Não tem! Tudo parte, tem que partir da gente.
[...] se eu quero aprimorar a minha capacidade clínica, eu tenho que ir atrás”. (D6)
“Então acho que é possível, depende muito da capacidade, das oportunidades que as pessoas
criam. Porque a oportunidade é você que cria, então... tem gente que espera as coisas
acontecerem, mas tem que correr atrás! [...] Então você tem que correr atrás, tem que ter
uma postura proativa mesmo. Ir sempre em direção a querer ser um bom professor, e para
ser um bom professor antes de mais nada ter competência clínica é essencial [...]”. (D11)

A competência dos professores de ciências da saúde é fenômeno multidimensional e
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tem estado em constante debate nos últimos anos. A formação de professores de ciências da
saúde varia internacionalmente e não há consenso sobre a qualificação e experiência mínimas
necessárias, sendo assim, a essencialidade profissional exigida aos docentes da saúde são
compreendidas de diferentes maneiras em diferentes países (MIKONEM, 2018, p. 4).
Alguns estudos tem se dedicado a compreender quais competências os jovens
acadêmicos de enfermagem anseiam encontrar em seus professores, sendo que nesse sentido,
os alunos consideram a experiência e a antiguidade clínica, como características desejáveis
nos docentes (SHAHSAVARI et al., 2014; GRAY, COZAR e LEFROY, 2017; SADEGHI,
OSHVANDI e MORADI, 2019). Naeem et al., (2018) apresentam em termos de habilidades
de ensino, tanto teórico quanto prático, que professores mais antigos na profissão avaliam-se
positivamente e mais confiantes sobre suas habilidades educacionais e clínicas na carreira
acadêmica.
Em 2016 houve a elaboração e a validação de Competências Essenciais ao Educador
em Enfermagem publicada pela Organização Mundial da Saúde (WHO, 2016), esse
documento reforçou que os futuros profissionais de saúde necessitam de conhecimento de
alta qualidade, habilidades de aprendizagem auto direcionadas e de resolução de problemas
do cotidiano profissional, e para tanto estipulou domínios que também transitam entre
diferentes competências, numa perspectiva multidimensional. Assim, apresenta na sua
proposta como terceiro domínio, a prática de enfermagem como essencialidade da profissão,
revelando-a em conjunto com a necessidade de manter o conhecimento sempre atualizado,
bem como as habilidades teórico-práticas, baseadas na melhor evidencia científica
disponível.
Segundo a teoria da complexidade o princípio recursivo rompe o entendimento da
causalidade linear e o sentido direcional causa – efeito. Nessa perspectiva, as proposições
sobre a necessidade do docente de enfermagem atuar como enfermeiro para se consagrar na
carreira, quando analisadas à luz da recursividade, possibilita enxergar novas possibilidades
ao perceber que o docente de enfermagem pode ser produto e produtor de si mesmo no
cenário profissional acadêmico.
Morin (2003, p. 35) afirma que “a causa age sobre o efeito, mas também o efeito
retroage sobre a causa”, sendo que as retroações negativas tendem a reduzir os desvios e as
positivas rompem com regulamentações, atraindo situações novas e incertas, gerando desta
forma oportunidades para (re)criação. Nesse sentido, acredita-se que o docente que ingressa
na universidade com pouco ou diminuto conhecimento clínico, recria formas de sanar
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possíveis lacunas de conhecimento, oportunizando-se em novos cenários, novas situações,
novas experiências.
A abertura ao novo não é tarefa fácil, mas pela complexidade acredita-se ser
necessário estar sempre a postos para lidar com o ‘desconhecido’. A função egocêntrica como
sujeito tende a nos manter fechados perante novas aspirações do cotidiano profissional,
entretanto, a abertura altruísta que envolve a preocupação sobre a qualidade da formação que
é ofertada, sobre a inserção na carreira de enfermagem por outro profissional, a importância
de sua consequente capacitação, remetem acesso à ética interna, que influenciada pela
cultura, crenças e responsabilidades, pode estimular o docente na busca pelo que considera
ser necessário, mesmo que esteja em ambiente desconhecido.
Morin (2005a, p. 19) reforça que mesmo o sujeito em pleno gozo de sua autonomia é
cem por cento (100%) cultural. Ainda que em sua unicidade e singularidade, grande parte de
suas escolhas e decisões são representadas por um ‘todo social’, formulado pela cultura, a
qual desenvolve em seus indivíduos normalizações e imprinting, ou seja, ideias que vão
sendo elaboradas, processadas e difundidas em conformidade com crenças, valores e padrões
de comportamento que o circundam desde o nascimento.
Um imprinting formulado socialmente e muito difundido em âmbito acadêmico,
como exemplo, diz respeito à máxima ‘que o professor é detentor do conhecimento’.
Mantendo essa crença e como forma de alimentá-la para manter a vaidade, engrandece seu
empenho em demonstrar que possui o conhecimento clínico necessário para ser docente, e
prontifica-se na busca por estratégias.
Assim, somos formadores e simultaneamente formados pelo nosso meio, e baseandonos nessa assertiva da recursividade complexa, podemos conceber a formalização do
‘enfermeiro docente’ à medida que se constrói o ‘ser enfermeiro’ e / no mesmo tempo em
que também se executa as atividades laborais do ‘ser docente’, uma vez que nenhum deles
nascem prontos, fazem-se na e durante sua própria história, (co)construindo
simultaneamente sua ética e estética.
O reconhecimento do docente de enfermagem como uma construção identitária está
atrelado ao processo de desenvolvimento da maturidade profissional do mesmo. Fernandes e
Souza (2017) afirmam que com os anos de experiência, aumenta-se também a segurança
identitária que é capaz de acompanhar momentos de maior ou menor aproximação /
satisfação com a profissão, ou seja, maior segurança para lidar com o processo de
metamorfose, uma vez que existem distintas fases no ciclo de vida profissional, que geram
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consigo, dilemas profissionais que passam a ser melhor geridos à medida em que o docente
se sente seguro e autônomo perante seu desenvolvimento profissional.
Morin relata que vivemos tempos de individualismo no qual as éticas integradas, ou
seja, aquelas representadas pela “religião, família, sociedade, cobertas por solidariedade,
hospitalidade e honra” diminuíram e provocaram certo “enfraquecimento do superego
cívico”, sendo grande parte da sociedade emancipada da “regra primitiva do dever”, de zelar
pelos bons costumes, passando a ter como referência a responsabilidade de seus atos por si
mesma, por sua auto-ética (MORIN 2005a, p. 91-92).
A auto-ética é conformada pela autonomia individual e passa por processos de
consciência pessoal, reflexão e decisão. É antes de tudo, uma ética de si para si, que se
reconstrói numa ética para o outro. A responsabilidade, parte integrante da auto-ética,
necessita ser irrigada por sentimentos de solidariedade e de pertencimento a uma
comunidade, assim, toda conduta ética refletida para a sociedade parte ‘de dentro para fora’
(MORIN 2005a).
Somos sim seres auto-éticos, entretanto nossas ações éticas podem ter suas finalidades
desviadas pelo princípio Moriniano complexo da Ecologia da Ação, ou seja, ser alterada de
acordo com as condições do meio, podendo ser levadas a interpretações deturpadas com
consequências indesejáveis sobre a intenção inicial, ou até mesmo, ser aprimoradas e
potencializadas para além do que se esperava. Isso remete à incerteza da ética, contudo,
mesmo convivendo com uma ética incerta, o sujeito autônomo não perde a responsabilidade
sobre seus atos (MORIN, 2005a, p. 100).
Essa explanação complexa sobre a noção de ética é correlata ao sentimento de
responsabilidade perante o papel de professor, de instrutor, pois existe nesse movimento
atitudes de autoanálise e autocrítica diante da responsabilidade de formar novos profissionais
para o mundo do trabalho. O docente de enfermagem possui consciência sobre sua
responsabilidade na difusão de novos profissionais para a região e/ou país, sendo assim,
instigado por sua auto-ética, busca por diferentes formas de sanar possíveis limitações
perante o conhecimento prático profissional, ou seja, criam por meio de suas ações éticas o
que nos referimos neste trabalho como estratégias, apresentadas e discutidas neste capítulo
mais adiante (terceiro tema).
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4.3.2.2 Segundo Tema - Significados e Sentidos atribuídos a experiência clínica prévia à
carreira docente

Assim como apresentado no primeiro tema, entre os docentes de enfermagem da
referida instituição há profissionais que iniciaram a carreira acadêmica com muita ou alguma
experiência anterior em serviços de enfermagem, assim como há docentes que ingressaram
sem nenhum tipo de experiência, neste sentido destaca-se a importância que é dada pelos
participantes sobre os benefícios de possuir experiência clínica anteriormente à docência,
uma vez que associam a esse fato diferentes sentimentos que se configuram como cruciais
para um desempenho docente qualificado durante o ensino do cuidado. Neste tema,
detalharemos com maior densidade os sentidos e os significados que a experiência clínica
prévia à carreira docente obteve nos resultados derivados da pesquisa.
Maior ênfase é dada ao sentimento de ‘segurança’, seja tanto em aulas práticas
laboratoriais e / ou em campos clínicos, quanto em aulas teóricas. Segundo os participantes,
a segurança projeta outros sentimentos e sensações que ampliam a autoconfiança, e o fato do
sujeito já ter vivido situações semelhantes em ambientes de atendimento e realização de
cuidados, faz com que ele acredite estar menos exposto às situações de incertezas,
resguardado pelo seu conhecimento prévio.
A tranquilidade também é associada nesse sentido, sendo relatada como sensação
preponderante diante de situações não previstas no transcorrer das aulas práticas. É referida
como parte do exercício da própria autonomia no decorrer do ensino clínico, ou seja, traduzse em uma sensação necessária ao docente em aula prática.

[...] eu tenho propriedade para falar de situações porque eu vivenciei essas situações. Eu
sou professora de disciplina prática, para mim é muito mais seguro, eu me sinto segura de
ir com o aluno para o hospital, porque antes de ir com o aluno eu fiz sozinha como
enfermeira, então isso para mim me traz segurança (D10).

Olha, contribui bastante! Por estar atuando na atenção básica me deu bastante
tranquilidade, que eu gosto, acho até mais seguro para falar, me deu tranquilidade para
trabalhar temas [...] a organização de programas de saúde, de hanseníase, de tuberculose,
a questão do pré-natal [...] então como eu tive uma experiência [...] fazer e conduzir as
condutas e consultas acabou me dando mais tranquilidade [...] (D5).
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De acordo com proposta teórica de Benner (1984) a aquisição de experiência em
cenários reais de prática está estritamente ligada ao processo de desenvolvimento da
competência clínica do profissional e sua consequente evolução. Papi (2014) assevera que a
experiência pode ser compreendida como resposta mental e emocional de um ou mais
indivíduos a muitos acontecimentos inter-relacionados e / ou muitas vezes repetitivos e
comuns.
Benner (1984) ainda diz que a experiência clínica se desenvolve quando o sujeito em
ambiente propício tem a possibilidade de testar proposições, hipóteses e expectativas
baseadas em princípios do cuidado em situações reais de prática, resultando assim, quando
suas noções e expectativas preconcebidas são desafiadas. Desta forma, basicamente se define
pela interação do conhecimento prévio do sujeito aprendiz e a situação clínica apresentada
que oportunizará a experiência, ou seja, é o processo que permite o aprimoramento ou a
(re)construção de seus pré-conceitos e conhecimento prévio sobre determinada situação.
Na perspectiva pós-moderna, a produção de conhecimento “não se limita ao
processamento de informações oriundas de um mundo alheio à experiência do observador”,
nesse sentido, entende-se que o conhecimento demanda trocas entre sujeitos e o meio onde
se inserem, envolvendo aspectos objetivos e subjetivos. Assim sendo, viver o próprio
conhecimento é crucial para que o mesmo se configure como algo significativo. Desta forma,
a experiência no mundo de trabalho anteriormente ao exercício da docência em enfermagem
configura-se em fonte de oportunidades para a construção de conhecimentos sobre a
profissão a qual se leciona (MATURANA e VARELA, 2001, p. 14).
Ao mesmo tempo, na percepção dos participantes, saber sobre o que se ensina e
possuir conhecimento e domínio teórico-prático atribui maior liderança na condução das
atividades e proporciona melhoramento da autoimagem, inspirando positividade sobre o
alcance de critérios de desempenhos por si mesmo, demonstrando assim, autoafirmação,
capacidade e confiança do docente no exercício profissional.
Percebe-se que existe uma relação estabelecida pelos professores entre os aspectos
que entrelaçam a atuação de um BOM ENFERMEIRO com a do BOM PROFESSOR e viceversa, destacando que algumas vezes sejam reconhecidas como atividades distintas – ser
enfermeiro assistencial e ser docente – o desempenho de um bom docente, na perspectiva
dos participantes, está diretamente ligada à sua capacitação profissional como enfermeiro e
competência clínica.
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Eu acho que essa experiência foi fundamental! Foi tudo para minha atuação como docente
[...] essa vivência é fundamental para o professor poder fazer uma boa docência [...] eu acho
que é quase impossível ser um bom professor sem ter experiência clínica (D1).

Almeida (2018, p. 49) evidencia em seu trabalho de maneira unânime entre seus
participantes a importância atribuída à experiência prática na assistência de enfermagem para
o exercício da atividade docente, bem como também considera importante que o docente
saiba claramente relacionar teoria e prática de enfermagem durante o processo de ensino e
aprendizagem.
Viver experiências nos serviços de enfermagem estimula no docente a criação de
iniciativas amparadas por competências gerais e específicas que permitem a administração
eficaz de situações inesperadas diante dos alunos e equipe multiprofissional no ambiente
clínico de ensino (KAVANAGH e SZWEDA, 2017).
Fernandes e Souza (2017, p. e64495) afirmam que o ingresso e a trajetória desenhada
pelo docente no magistério superior podem fornecer diferentes subsídios para a construção
de práticas efetivas na carreira acadêmica, pois as condições vividas por cada indivíduo
podem ser multivariadas, e nesse sentido, como exemplo citam casos de “docentes iniciantes
que possuem uma larga experiência na assistência de enfermagem”, assim como há também
docentes com “ampla formação acadêmica, como mestres e doutores, mas sem experiência
profissional na assistência em enfermagem”, reforçando que “em ambas condições haverá
sempre o enfrentamento de dilemas durante seus desempenhos como professores” entretanto,
nenhuma das situações define o sucesso ou declínio de nenhum indivíduo na carreira.
Werle et al (2014) refere que docentes oriundos de cursos de bacharelado, como é o
caso da enfermagem, são formados para exercerem profissões liberais e que é muito comum
evidenciar entre esses profissionais a valorização de conhecimentos específicos da área de
atuação em detrimento ao preparo pedagógico para ser docente, o que indicam como uma
proposição educacional equivocada - a ideia de quem sabe fazer, necessariamente sabe
ensinar.
Entretanto, esses mesmos autores consideram que os docentes da área da saúde
possuem uma dinâmica peculiar, uma vez que além de atuarem com alunos em sala de aula,
também realizam atendimentos e procedimentos de saúde e cuidados em campos de prática,
e que nesses momentos, o que lhes proporcionam segurança e conforto à sua performance é
a experiência profissional anterior à carreira docente que possuem.
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A inexperiência clínica, de acordo com os participantes pode restringir
oportunidades de aprendizagem para o aluno de enfermagem desenvolver sua CC e os
motivos podem ser diversos. Muitas vezes, esses docentes não possuem competência para
instruir habilidades clínicas com precisão, outrora, não possuem autoconfiança suficiente
para realizar e / ou orientar cuidado aos pacientes, pois sentem medo e ansiedade diante da
possibilidade de errar, ou até mesmo, de ocorrer algum incidente.

[...] quem tem essa experiência prática antes de vir para a docência tem uma habilidade
maior de conseguir dar exemplos e compreender talvez a dificuldade do aluno em
determinadas situações do que quem nunca passou por essa experiência prática (D15).

Outro fator de destaque na análise realizada, direciona à importância da experiência
anteriormente à docência, está atrelado aos relatos que referem tornar as aulas teóricas mais
contextualizadas, e consequentemente, mais atrativas aos discentes. A exemplificação de
situações da realidade concreta faz com que as aulas tenham mais ‘sentido’ para os discentes,
tornando-os mais participativos e envolvidos no processo educacional. Facilita a expressão
das reais funções do enfermeiro no cenário assistencial, incluindo a capacidade de
demonstração de determinados cuidados e/ou procedimentos aos alunos, fato que segundo os
professores, indica ‘transferência’ de maior segurança à aprendizagem discente.

Eu dou aula de prática, então todos os exemplos que eu dou são baseados na minha vida, na
minha vida profissional anterior (D9).

[...] eu acredito que ajudou a minha performance em sala de aula [...] frequentemente eu
trago essa vivências para a teoria, que eu acredito que isso dá uma fundamentação melhor
para os alunos (D8).

Na minha opinião contribui muito, principalmente para as disciplinas que dou, que são
disciplinas clínicas que você tem que fazer com que o aluno enxergue o que é o ser
enfermeiro [...]. A prática do docente na clínica é muito rica porque você consegue trazer a
sua vivência para dentro da sala de aula, você consegue correlacionar aquilo que está lá no
livro com aquilo que realmente acontece dentro da prática, [...] em muitos aspectos de
quando eu estou dando aula eu consigo recordar situações que eu vivenciei enquanto
enfermeira e consigo trazer esses exemplos de uma forma mais clara para o aluno, consigo
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fazer com que ele entenda [...] quando ele vê isso em forma de um exemplo que aconteceu,
exemplo real, então eu acho que isso traz muita riqueza para aprendizagem dele (D10).

Assim também foi representado no estudo de Werle et al (2014) no qual afirmam as
trajetórias pessoais e profissionais prévias à carreira docente contribuem de forma grandiosa
para o exercício da docência, à medida em que possibilita que o professor possa exemplificar
e contextualizar o ensino e a prática dos conteúdos trabalhados durante as aulas, tanto teóricas
quanto práticas.
Nesse sentido, cabe ressaltar também achados de Sadeghi; Oshvandi; Moradi (2019,
p. 1667) revelam que a experiência clínica em ambientes de trabalho de enfermagem é muito
relevante e reconhecida pelos estudantes, sendo considerada como importante requisito para
a atuação como docente supervisor de práticas. Quando o docente não possui essa
experiência, pode acabar subjugando a importância do ensino clínico, não empreendendo
tempo nem dedicação suficientes para o mesmo.
A lógica da contextualização das aulas, no pensamento complexo é bem representada
pelo operador hologramático, uma vez que possibilita maior consciência do docente sobre o
sistema de saúde, incitando-o em suas explicações por meio de situações reais gerais e
específicas, ao religar diferentes conhecimentos na forma de um simples exemplo, com a
capacidade de conjecturar o fenômeno em seu aspecto global, sem descartar as singularidades
observáveis entre as partes, tornando possível ao aluno, “identificar as conexões entre os
elementos, assuntos e as diferentes áreas” (MARIOTTI, 2010, p. 267).
Os participantes referem que a experiência prévia em serviços de saúde também
auxilia na melhor compreensão sobre o funcionamento da rede de atenção à saúde. Afirmam
que o trabalho em setores de atendimento tanto privado quanto público, os auxiliaram a
compreender melhor os sistemas que compõem os níveis de atenção primário, secundário e
terciário, referência e contra referência, incluindo a ampliação de conhecimentos sobre
políticas públicas - suas potencialidades e fragilidades representadas nos serviços de saúde.

[...] a gente aprende muito com o fazer, então este tempo de 3 anos, mais ou menos de
prática, me deu muita base para discutir redes de saúde, para discutir protocolos, discutir o
ir e vir do usuário. Para discutir tanto problemas, fragilidades quanto potencialidades do
serviço de saúde público e privado, então... me embasou bastante para conhecer o serviço
de saúde (D3).
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Outra potencialidade da experiência profissional em enfermagem antes da docência
relaciona-se ao desenvolvimento de competências gerais que são aproveitadas para além da
atuação em campos de práticas, as quais regem também condutas dos docentes sobre as
formas como se relacionam e se comunicam no âmbito da própria universidade, quer seja
com colegas de profissão, alunos, comunidade, equipe multiprofissional, pacientes e
familiares, e / ou também, sobre como administram a resolução de conflitos, tomam decisões
e constituem seu perfil de liderança perante situações comuns do dia-a-dia, ou até mesmo,
inusitadas. Ou seja, são aprendizados que interferem não só no desempenho em cenários
clínicos de ensino, mas que preparam esses profissionais para os demais momentos nos quais
também exercem outras funções como docente de enfermagem.

Eu consegui estabelecer, ter uma autonomia enquanto profissional e estabelecer essa
relação, saber como lidar, o que falar, como falar, lidar com situações de conflito, enfim,
que hoje reflete é claro no local onde trabalho, desde as minhas relações como professora
com outros colegas, tanto quanto outros alunos (D3).

[...] acredito fielmente que a experiência que eu tive [...] me ajudou muito para que eu seja
o professor que eu sou hoje, [...] me ajudou na relação de docente com os enfermeiros ou
com a equipe de enfermagem e com os pacientes, essa vivência de acompanhar tanto o
paciente quanto o acompanhante, a questão da humanização também no serviço de saúde...
(D8).

Os significados e sentidos atribuídos pelos participantes a experiência clínica anterior
à docência, estão relacionados ao exercício da própria autonomia enquanto sujeitos.
Compreende-se, conforme argumentam Maturana e Varela (2001, p. 14), que "os seres vivos
são autônomos, isto é, autoprodutores - capazes de produzir seus próprios componentes ao
interagir com o meio: viver no conhecimento e conhecer no viver", portanto, o ser humano
para conhecer / aprender, precisa necessariamente exercer sua autonomia.
A autonomia como noção Moriniana engendra dialogicamente situações de
dependências, formulando assim o princípio da auto-eco-organização. A autonomia e
dependência sendo inseparáveis uma da outra são tecidas a partir das relações do sujeito com
o meio no qual está inserido. Ou seja, o enfermeiro professor elabora suas estruturas
comportamentais à medida que estabelece relações nos ambientes clínicos em que atua, e
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assim, constrói sua história e experiência ao viver situações de jogo nas quais suas escolhas
são ditadas pelas múltiplas dependências do meio.
Esse conhecimento incorporado à prática docente demonstra maior compreensão
entre o todo e as partes no que se refere o sistema de atendimento à saúde, que facilita
explicações sobre a formação de redes de atenção em um formato complexo e
multidimensional, seja em qualquer área de especialidade que docente atue no ensino de
enfermagem. Nesse sentido, o princípio Moriniano hologramático é um recurso utilizado por
docentes durante as aulas mesmo que de forma inconsciente, ao estabelecer conexões entre
situações específicas vivenciadas e fundamentos científicos gerais que regem a enfermagem
como disciplina científica.
Morin (2011, p. 34) afirma que a educação da era planetária necessita refazer junções,
resgatar “o contexto, o global, o multidimensional e o complexo”, pois o conhecimento
tratado de forma compartimentalizada tende a gerar desconhecimentos acerca das interações
entre as partes e o todo.
Ao tomar o serviço de enfermagem e suas variantes formas de cuidado, visualizamos
que “a realidade não está somente nas partes nem apenas no todo: está no relacionamento
entre as partes e o todo”. Assim sendo, ao viver experiências nos serviços de enfermagem,
seja na área de atenção básica ou em serviços dos níveis de atenção secundária e terciária, os
conhecimentos (re)formulados pelo sujeito cognoscente imbuem-se de sentido a partir da
experiência, ou seja, de suas ações profissionais executadas e os resultados obtidos na
realidade (MARIOTTI, 2010, p. 159).
Assim, a complexidade revela que todo conhecimento comporta ação. Baseada na
intenção do sujeito, a ação parte um movimento inicial de busca, perpassando por sinapses
cerebrais que lhe configuram sentido e utilidade, não se configurando como fenômeno linear,
antes a produção de conhecimento é contínua e altamente dependente de influências internas
e externas ao sujeito (MORIN, 2005a).

Todo progresso do conhecimento beneficia a ação; todo progresso da ação
beneficia o conhecimento. Mais profundamente, toda estratégia de ação comporta
computações, isto é, uma dimensão cognitiva, e todo conhecimento comporta uma
atividade estratégica. Assim, a ação e o conhecimento estão ao mesmo tempo
subentendidos um no outro, ligados um ao outro, embora distintos (MORIN,
2005a, p. 63).

Desta forma, o contexto necessita ser considerado com a finalidade de dar sentido à
informação, o global reúne partes diversificadas as quais derivam os diferentes contextos que
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ao mesmo tempo que se diferenciam, inter-retro-agem um sobre o outro, sendo o aspecto
multidimensional capaz de captar todas as dimensões a serem consideradas, enfrentando
assim, a complexidade dos elementos da realidade que são “tecidos juntos”.
Segundo Mikonen et al., (2018) as competências que os profissionais docentes
desempenham no ensino superior incluem e transitam entre: planejamento, implementação e
avaliação de currículo; possuir conhecimentos teóricos e práticos substanciais e as
habilidades relevantes para a vida profissional; criar e aplicar conhecimento baseado em
evidências; gestão e liderança de pessoas e recursos organizacionais; competência
pedagógica em teorias da educação, aprendizagem e avaliação; competência digital em
ambientes variados de ensino; habilidades genéricas, incluindo pensamento crítico,
comunicação, colaboração e tomada de decisão; conduta profissional ética; e
desenvolvimento profissional contínuo.
O desenvolvimento dessas competências, segundo Rocha et al (2019) é importante
aos docentes uma vez que necessitam atender a competências gerais e específicas relevantes
em diversos momentos do curso, atribuindo-lhes essencialidade à formação dos discentes.
São processos simultâneos, de modo que ao mesmo tempo em que aprimora a interação entre
os atores no cenário educacional também os habilitam para a prática profissional,
favorecendo a tomada de decisão e o desenvolvimento do raciocínio clínico.
Há indícios que tais competências necessitam ser claramente definidas, incluindo a
identificação dos principais requisitos que poderiam estabelecer um caminho de
desenvolvimento profissional e até a certificação de professores na área da saúde no futuro
uma vez que existe “grande variabilidade na maneira como a supervisão clínica e o ensino
ocorrem nos diferentes locais, o que pode levar a experiências desiguais e impactar o
desempenho dos alunos” (MIKONEN, 2018, p. 6). Contribuem para essa variação fatores
como a "responsabilidade pelo atendimento ao paciente, o contexto, múltiplos compromissos
do docente, nível de competência clínica e pedagógica professor, qualidade do ambiente de
ensino, oportunidades de desenvolvimento do corpo docente e pressões financeiras”
(NAEEN et al., 2018, p. 369)
Tais reflexões demonstram que os saberes necessários para a prática profissional
acadêmica não são construídos apenas no âmbito acadêmico, pois enquanto sujeitos, os
docentes podem ou não trazer consigo experiências importantes não só para estabelecer a
inter-relação entre os conteúdos estudados, mas também, sobre como desenvolver suas
interações com os demais sujeitos envolvidos no seu ambiente de trabalho, como alunos,
outros professores, chefias, instituições de saúde, preceptores, pacientes e familiares.
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Os processos interacionais são considerados na complexidade a partir da noção de
sujeito. Para Morin (2005a) a condição egocêntrica do ser humano o define como sujeito,
com suas singularidades e características individuais, não havendo formas de existir sujeitos
iguais. Cada ser é um sujeito único, entretanto, essa unicidade é o aspecto mais comum
existente entre todos os indivíduos, e dialogicamente, ao mesmo tempo em que somos únicos
somos também semelhantes. Nesse sentido, para que um ser humano se reconheça como
sujeito, é necessária a existência de outrem e isso estabelecerá suas formas de interação.
Ao mesmo tempo em que o sujeito em sua unicidade busca preencher anseios e
desejos, ou seja, assume sua condição egocêntrica / egoísta, este, pode ser também altruísta,
capaz de abnegar de suas vontades e entregar sua vida por outro ser. Assim dizendo, Morin
(2005a) afirma que o sujeito possui um sistema aberto e fechado mantido por uma dinâmica
dialógica que define sua interação com o outro, por meio de ganhos e perdas, estabelece suas
trocas com o outro, com o meio, com o conhecimento, etc.
Essas trocas se refletem diretamente sobre o desenvolvimento da CC do docente.
Quando Benner (1984) identifica os sete diferentes domínios que compõem a CC, que
percorrem desde o papel de ajuda a ser desempenhado pelo enfermeiro; sua capacidade de
comunicar-se e garantir instruções de ensino e treinamento aos pacientes e familiares sobre
a condição enferma e o tratamento; as formas de monitoramento dos quadros de saúde e
garantia das boas práticas durante todo o transcorrer da prestação de serviço; a agilidade em
situações de urgência e emergência tomando as melhores decisões de forma autônoma e
rápida, incluindo debates com demais integrantes da equipe multiprofissional; até a forma
como o enfermeiro lidera e organiza o formato de trabalho, gerindo a distribuição de tarefas
entre a equipe de enfermagem de forma a contemplar todas as necessidades de cuidados que
emergirem durante o período de serviço. Benner desta forma demonstra toda a necessidade
de troca e interações que regem um turno de serviço clínico, o qual não demanda apenas
competência e habilidade técnica, mas sim, um aparato de conhecimentos, atitudes, dotes,
cultura, crenças, autonomia, espiritualidade, profissionalismo, etc., que conformam a
multidimensionalidade do sujeito. Sendo assim, utiliza-se de estratégias para alcançar metas
e (co)construir-se durante a carreira acadêmica.
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4.3.2.3 Terceiro tema - Estratégias utilizadas por docentes de enfermagem para o
desenvolvimento da Competência Clínica

Nota-se que desenvolver experiência clínica para o docente de enfermagem envolve
diretamente diferentes formas de aquisição, manutenção e aprimoramento de sua
competência clínica de enfermagem ao longo da carreira, ou seja, como sujeito inacabado e
imperfeito, estará de forma perene apreendendo, compartilhando, resignificando seu
desenvolvimento profissional e pessoal.
Na apresentação deste tema, destaca-se as diferentes estratégias, que segundo os
participantes, os auxiliam na aquisição de experiência e no consequente desenvolvimento de
sua competência clínica ao longo da carreira, tais como a participação em eventos científicos,
congressos, mini-cursos, consumo de produção científica, pós-graduação latu sensu, atuar
initerruptamente em disciplinas práticas, o aprimoramento clínico em campo prático por
meio de atividades voluntárias e o exercício do Adicional de Plantão Hospitalar (APH), sendo
as três primeiras citadas as mais comumente utilizadas.
Apesar de reconhecer que o desenvolvimento da competência clínica ao longo da
carreira se estabelece por meio de movimento teórico-prático, os participantes afirmam com
clara convicção que investimentos que priorizam o lado teórico na qualificação são mais
intensos entre a comunidade acadêmica, destacando o consumo de produção científica por
meio de livros, artigos, cursos online, vídeos temáticos e vídeo aulas.
A pós-graduação lato-sensu também aparece nesse quesito sendo citada como uma
estratégia de intensificar os estudos teóricos em determinada área clínica especializada,
ocorrendo tanto por meio virtual e/ou semipresencial. Vale relembrar que parte desses dados
destacaram-se na fase quantitativa deste estudo, apresentando que a forma de participação
em eventos científicos locais fora apontada como a mais investida por parte dos docentes
(59,3%). Sobre as modalidades de cursos, o investimento teórico foi maior que o prático,
sendo que 40,2% dos docentes respondentes participaram de até dois cursos teóricos
relacionados ao cuidado de enfermagem no último ano, e em relação aos cursos
caracterizados por atividades práticas 46,3% afirmaram não participar de nenhum no último
ano.
No que se refere à busca de cursos de pós-graduação lato-sensu como estratégia para
o desenvolvimento da CC, dentre os elementos que ‘motivam muito’ o ingresso nesse nível
acadêmico cabe destaque para a ‘necessidade de atualização na área em que atua’ (74,3%), a
‘pretensão de desenvolver habilidades técnicas’ (61,8%), e por fim, a ‘necessidade de
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desenvolver segurança na realização do trabalho de enfermagem’ (52,9%). Percebe-se nesse
sentido que a pós-graduação em nível de especialização vem sendo visualizada como
estratégia para corrigir lacunas de conhecimentos teóricos e práticos clínicos voltados à
atuação do docente de enfermagem.
Claramente, os docentes de enfermagem têm buscado para si capacitações que se dão
por meios teóricos e / ou práticos, entretanto, é comum afirmar que o estudo teórico é
ricamente potencializado quando realizado em conjunto com a prática, sendo assim, faz-se
importante explorar o conceito que traduz a ‘lacuna teoria e prática’ e assim ampliar
investimentos educacionais que favoreçam essa integração, uma vez que geram maior
segurança à atuação profissional em enfermagem (GREENWAY, BUTT, WALTHALL,
2019).
Outra estratégia indicada como forma de aprimoramento contínuo da CC é a inserção
ininterrupta em disciplinas com atividades práticas de enfermagem ao longo dos semestres.
Para os participantes, a característica prática de algumas disciplinas do curso faz com que o
docente não perca o vínculo com o campo. Estando sempre nesse local / espaço ele tem a
oportunidade de ter acesso facilitado e vivenciar novidades relacionadas ao cuidado, como
novos protocolos e manejos de atendimento, estabelecimento de rotinas, novas tecnologias
referente à materiais, aparelhagem diagnóstica, medicações, procedimentos, entre outros.
“O fato também de eu sempre ministrar disciplina prática, acaba que sempre me deixou em
contato [...] não teve nenhum ano desde que eu comecei dar aula que não tive contato com
o ambiente assistencial, e junto com isso também... tem cursos, porque eu sou membro da
associação de medicina intensiva, então todo ano tem congressos, tem eventos que são
grandes, e todos os anos tem cursos de atualização.” (D6)

Para os participantes, o vínculo do docente com o campo permite que sinta-se parte
da equipe, podendo ser incluído em modalidades de capacitação e treinamentos ofertados
apenas para o corpo profissional da unidade ou hospital. Às vezes, esse vínculo inicia-se por
meio de atividades voluntárias, reconhecida também como estratégia utilizada por docentes
sem experiência clínica que acabam sendo responsabilizados por disciplinas de cunho
prático.
A inserção voluntária em campo com antecedência ao início das aulas proporciona
além do ganho de conhecimento direto na realidade, a interação do docente com o meio, com
a equipe local e com o perfil dos clientes / demanda de serviço, o que lhe proporciona maior
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segurança para iniciar as atividades com os alunos, projetando a formação de parceria que
pode agregar valor na relação ensino-serviço, ampliando em alguns casos, o acesso do
docente ao campo até mesmo em horários extra docência.
Essas atividades voluntárias podem também se desenvolver por meio do
acompanhamento de outro docente durante aulas práticas, estratégia que traz o colega de
profissão como uma espécie de tutor a ser responsável pela integração do novo docente ao
campo de prática, apresentando-lhe o espaço físico, a equipe e a rotina local, ainda que de
forma superficial.

[...]então essa unidade foi onde eu apliquei, fiz minha pesquisa do mestrado, fiz o meu
voluntariado e ministrava aula enquanto docente. (D6)

Eu acredito que eu não fiquei tão apavorada porque assim, a primeira (referindo-se a
disciplina) foi em unidade básica, então já era um ambiente que eu estava um pouco
familiarizada, onde fiz voluntário, e eu fui para uma unidade onde tinha pessoas que eu
conhecia, então assim, isso facilitou minha vida. (D7)

Avalia-se que as citações acima favorecem em diferentes formas a integração ensinoserviço, muito apreciada pelos Ministérios da Saúde e da Educação. Segundo Argenton et al
(2018, p. 185) tal integração traduz-se em “importante estratégia para a formação de
profissionais que atendam aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS)”.
Envolve professores, alunos e servidores por meio do “trabalho coletivo, pactuado e
integrado” na finalidade de ofertar atenção de qualidade, na qual o docente “contribui na
identificação de problemas da assistência e propõe estratégias de superação; o profissional
da assistência fornece informações sobre a realidade em que atua”; e assim, ocorrem trocas.
Vendruscolo et al (2018) e apontam que estratégias como o compartilhamento de
experiências entre professores e entre professores e profissionais, somam pontos nas formas
de aprimoramento do conhecimento ao longo da carreira, assim como o desenvolvimento do
processo comunicativo entre professor e aluno. Já entre os fatores que provocam limitações
na carreira docente, a desarticulação entre teoria e prática, e principalmente, o distanciamento
da prática assistencial que passa a ser vivido pelo docente são apontados como verdadeiros
desafios a serem superados no dia-a-dia profissional.
Entre as estratégias pelas quais docentes de enfermagem relataram buscar o
desenvolvimento da CC, valer-se do direito do Adicional de Plantão hospitalar – APH obteve
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grande destaque entre as falas dos participantes do campus sede, por proporcionar aos
docentes, principalmente para aqueles que nunca haviam experimentado a vivência
profissional em enfermagem, a oportunidade de atuar como enfermeiro dentro de uma
unidade clínica hospitalar.
Os APHs foram instituídos pela Lei 11.907 de 2009, especificamente em seu capítulo
III, e definidos como:

I - Plantão Hospitalar aquele em que o servidor estiver no exercício das
atividades hospitalares, além da carga horária semanal de trabalho do seu
cargo efetivo, durante 12 (doze) horas ininterruptas ou mais; e
II - Plantão de Sobreaviso aquele em que o servidor titular de cargo de nível
superior estiver, além da carga horária semanal de trabalho do seu cargo
efetivo, fora da instituição hospitalar e disponível ao pronto atendimento
das necessidades essenciais de serviço, de acordo com a escala previamente
aprovada pela direção do hospital ou unidade hospitalar. (BRASIL, 2009)

Como especificidades aos servidores que podem fazer jus ao direito de realizar e
receber proventos advindos dos APHs, a lei inclui:

I - integrantes do Plano de Carreiras dos Cargos Técnico-Administrativos
em Educação, titulares de cargos efetivos da área de saúde;
II - integrantes da Carreira de Magistério Superior que desenvolvam
atividades acadêmicas nas unidades hospitalares;
III - ocupantes dos cargos de provimento efetivo em exercício nas unidades
hospitalares do Ministério da Saúde referidas no caput deste artigo.
IV - integrantes da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho de
cargos efetivos da área de saúde em exercício nas unidades hospitalares.
(BRASIL, 2009)

Sendo assim, cabe destaque ao item II referido acima que inclui docentes de
universidades federais previstos entre os servidores aptos a realizarem adicionais de plantões
hospitalares. Entretanto, no segundo semestre do ano de 2018, os APHs foram suspensos
pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para docentes da UFMT com vínculo
de dedicação exclusiva.
Mesmo se tratando de uma lei federal, os APHs nunca foram idealizados como
política para o desenvolvimento e manutenção da competência clínica de docentes, embora
seja esse o resultado principal relatado pelos participantes do estudo. Pensado legalmente
como forma de preencher lacunas e suprir possíveis faltas de profissionais nas unidades
hospitalares, os APHs na realidade do Hospital Universitário (HU) da UFMT traduziu-se
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como potente estratégia pela qual docentes experientes e inexperientes acumulavam e
desenvolviam conhecimento prático sobre a profissão, ampliando oportunidades de
desenvolvimento da competência clínica.
Marques (2019, p. 16) refere que essa medida, além de suprir necessidades de
recursos humanos sobre os atendimentos do sistema de saúde, tiveram por característica
“garantir o melhor acompanhamento dos acadêmicos pelos docentes e preceptores nas
atividades desenvolvidas pelos alunos no estágio curricular obrigatório dos cursos da área da
saúde”.
Já para Souza et al., (2015, p. 651) o APH “surgiu como solução para a discrepância
na força de trabalho, e a princípio funcionou desta forma”, entretanto seus achados apontam
que a proposta do APH acaba por para “explorar a força de trabalho empregada”, vindo a
sanar necessidades pontuais de forma contínua sem ir ao fundo da causa, evitando a discussão
sobre temas como a falta de profissionais e as sobrecargas dos servidores submetidos às
condições de trabalho vigentes, que acarretam o “desgaste físico e, consequentemente,
emocional” dos profissionais envolvidos.
Entre seus ‘prós e contras’, mesmo com os benefícios reconhecidos pelo corpo
docente da UFMT, a decisão sobre quem fazia ou não o APH não possuía nenhum tipo de
articulação entre a gestão da faculdade de enfermagem e do próprio HU, ou seja, prontificarse a fazer o APH dependia totalmente da própria vontade do profissional docente em prestar
serviços em horários extraordinários.
A gestão da faculdade é bem enfática ao detalhar sobre a autonomia do docente
perante a administração de seu próprio nível de competência clínica ao longo da carreira.
Sendo assim, retrata que grande parte dos estímulos à participação dos docentes, fosse em
atividades de APH ou capacitação em cursos do próprio HU, eram sempre realizados em tom
de sugestão / recomendação, uma vez que as unidades hierárquicas não possuem autoridade
para obrigar o docente a capacitar-se.
“[...] não é bem um incentivo da UFMT, é uma deficiência do hospital universitário em
relação a profissionais e que aí a gente é solicitado para, vamos assim dizer, compor aquela
equipe. Mas não é um incentivo! Não vou dizer assim que é discutido com a UFMT e HU,
não se discute: olha a importância do professor fazer o adicional de plantão para estar em
contato com a clínica e tudo... isso não é um incentivo, a iniciativa é do professor, e da
necessidade do hospital universitário”. (D3)
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“[...] outra situação também que eu acho que eu superei meu medo, aquela insegurança de
nunca ter sido enfermeira foi por meio das APHs concedidas aos docentes. Pelo HU, então
nós docentes até Agosto deste ano podíamos fazer APH, hoje tá suspensa, não podemos
mais”. (D4)
“Nós não temos domínio sobre isso, a APH é uma iniciativa do professor, não é assim: tem
que fazer!” (GC1)
“Como que a faculdade faz gestão disso? Ela não faz gestão disso! Então, a gente não tem
muito controle sobre quem faz ou quem não faz APH, isso é um controle do HU”. (GCD)

Os APHs na interpretação complexa representam fielmente o relacionamento
dialógico existente entre o programa e a estratégia. Como lei, o APH denota uma estrutura a
qual molda e define sua finalidade, potenciais participantes e regras de execução. Já a
realidade preponderou esse programa (APH) e criou estratégias, estabelecendo uma
finalidade diferente, ou seja, adquirindo reformulações na vida real, demonstrando que a
autonomia do indivíduo como sujeito baseada no intuito principal de suas ações pode
(re)construir sua própria realidade de acordo com o princípio complexo Moriniano da autoeco-organização.
Nem toda lei se executa de forma ideal na realidade, ter consciência desse jogo,
apostar, aceitar com abertura que vivemos cotidianamente situações que transitam entre
programas e estratégias atribui maior leveza à vida, nos inspira a lidar com mais tranquilidade
diante da realidade da incerteza.
Então mesmo não sendo o intuito inicial, de forma geral, os APHs foram percebidos
como estratégia que agregou muitos benefícios ao curso / ensino de enfermagem, tanto para
docentes iniciantes por meio do ganho de experiência, aprendizado e aquisição de segurança,
quanto para docentes já com vasta experiência e que pretendiam manter a integração docenteassistencial, ou seja, mesmo sendo docentes, ainda trabalhavam como profissionais de
enfermagem assistencialistas, e recebendo a importância que nunca lhe fora designada, os
APHs foram e são vistos como saída na recriação do vínculo do docente com o serviço de
enfermagem, permitindo-lhe o aprimoramento contínuo da CC ao longo da carreira.
“Eu acredito que o fato de a gente estar em contato com os adicionais de plantões
hospitalares que [...] que o HU proporciona é essencial para eu estar em constante
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percepção das mudanças, desde mudança de procedimento, atualização de procedimento,
quanto eu estar refletindo sobre minha prática clínica também. Então esses plantões
adicionais que a gente faz fora do horário de serviço do docente possibilitam reflexões para
não ficar estagnado também [...] nestes momentos de adicional de plantão isso é possível.
(D3)

Os APHs eram valorizados para além de seu benefício em retorno financeiro, como
também pelo fato do docente não ser mais visto como mero instrutor / orientador de seus
alunos dentro do hospital, mas também como profissional, que poderia trocar ideias com
outros profissionais sobre atividades inerentes ao serviço, sem constrangimento, medo ou
receio, que apesar de ser um educador também busca e aprende com o serviço do dia-a-dia.
“As APHs, além de auxiliar financeiramente o docente, para mim, fortalecem o vínculo com
a equipe, com o local de estágio, e a prática clínica para minha segurança, inclusive como
profissional e docente. Eu percebi, eu percebo né... e percebia na época dos APHs que a
inserção do aluno, o desenvolvimento do aluno, a inserção do docente no setor, a
reciprocidade da equipe, o respeito da equipe pela academia, pelo que a gente desenvolve
na unidade, é muito maior! E muito maior do que quando o docente vem com o aluno
esporadicamente para atuar naquela clínica”. (D12)
“[...] ele (referindo-se ao docente em APH) é visto como um... técnico, como um enfermeiro,
não é visto como docente lá dentro. Eu não era vista como docente lá dentro, quando eu
dava plantão na médica eu era enfermeira fulana e pronto! Tanto que eu nem usava crachá
e jaleco de professora, era jaleco de enfermeira, ali eu sou enfermeira! Eu estou cobrindo o
cargo de um setor que não tem ninguém”. (GCD)
Entre os maiores benefícios relatados pelos docentes estão a criação de vínculo com
o local e a equipe onde desenvolviam também atividades práticas com os alunos, gerando
assim, maior autonomia do docente intra campo e o desenvolvimento do raciocínio clínico /
aprendizado com a evolução dos quadros de saúde, aumentando a experiência e
complementando o conhecimento teórico por meio da prática em cenários reais.
Os atendimentos de enfermagem e os cuidados prestados ampliaram as percepções
sobre a noção de clínica, desenvolvendo olhar cada vez mais multidimensional e
transdisciplinar, além de possibilitar treinamento de habilidades psicomotoras por meio da
prática repetitiva. Havia também o ganho cognitivo através de estudos de casos reais,
complexos e com oportunidades de planejar e aplicar a Sistematização da Assistência de
Enfermagem.
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“[...] eu sinto, às vezes, resistência ou distanciamento com o preceptor, mas mesmo assim
eu tento chegar, discutir, falar... isso nas clínicas que eu não fazia o APH [...] nos outros
setores já não! (Referindo-se onde fazia APH) Me tratavam como se eu fosse parte da
equipe e eu acho isso uma delícia (risos)”. (D12)
“Então os professores quando entraram agora no concurso eu recomendei que eles fizessem
APH, para conhecer o Hospital no qual eles iam trabalhar antes de ir para a prática, para
conhecer os procedimentos do hospital, qual o perfil do hospital e pra aqueles que não
tinham domínio clínico, de fato, conseguirem alguma coisa nesse período. Então eu
recomendei sim que eles fossem, entretanto, quando eles iam acabou a APH”. (GCD)
“[...] fizeram alguns plantões em clínica médica com outro enfermeiro mas até esses
plantões em clínica médica melhoraram a competência clínica delas na área pediátrica,
porque o raciocínio clínico, o corpo é um só, existem algumas especificidades [...] mas a
lógica da fisiologia é uma só”. (GCD)

Benner (1984) endossa com vigor a necessidade de estar continuamente presente em
cenários de atuação clínica para a evolução da CC. As diferentes situações, casos clínicos,
oportunidades de interação e comunicação com pacientes e familiares, formas de gestão do
cuidado e do trabalho de enfermagem, as tomadas de decisões com julgamento e raciocínio
clínico, só se concretizam a partir da e na prática em cenários reais.
O ambiente clínico por si só traduz-se em contexto complexo permeado por
incertezas, e o enfermeiro docente atuante in loco necessita desenvolver seu raciocínio clínico
que é influenciado por “conhecimentos técnico-científicos, habilidades de pensar / raciocinar,
experiência clínica, valores, crenças e aspectos relativos ao ambiente de trabalho”. Para tanto,
é necessário que o mesmo não se desvincule dos cenários clínicos utilizados pela IES.
No ensino de enfermagem com atividades práticas, o raciocínio clínico é elemento
extremamente relevante, pois “confere identidade, visibilidade e confiabilidade ao
profissional no âmbito da equipe multiprofissional de saúde.” A habilidade de raciocinar
clinicamente infere o processo crítico-reflexivo, “promove ruptura com a prática do cuidado
mecanizado, tornando-o algo pensado e sustentado pelo saber científico, de modo a garantir
uma assistência de qualidade, eficiente e segura” (QUARESMA; XAVIER; CÉSAR-VAZ,
2019. p. 3; 5).
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O reconhecimento do docente de enfermagem como componente de referência em
meio à equipe multiprofissional além de respaldar seus sentimentos de segurança,
tranquilidade e autoconfiança, os motivam na busca pela qualidade do ensino, demonstrando
que a união entre teoria e prática e um ensino contextualizado são fundamentais para a
formação de bons profissionais.
Sendo assim, o docente que vai facilitar o processo de aprendizagem de alunos sobre
determinado tema, necessita também possuir conhecimento sobre o mesmo. O educador
Paulo Freire (2011), de ideais educacionais convergentes ao pensamento complexo,
explicava que o fato de ‘ensinar alguém’ remetia consequentemente ao fato de ‘ensinar sobre
algo’ e esse ‘algo’ só faria sentido no ato educacional desde que fosse contextualizado e
significativo.
Desta forma, como o docente de enfermagem torna-se apto a ensinar sobre a prática
profissional se o mesmo desconhece essa realidade / contexto? E se conhece e possui aptidões
nos cenários clínicos, como mantê-las se o contexto é incerto e mutável? Há assertivas no
pensamento pós-moderno que retratam a nova construção educacional pela qual docentes e
alunos aprendem em conjunto, o aluno tende a tornar-se protagonista e responsável pelo seu
aprendizado, não sendo o docente detentor do conhecimento, da verdade. Entretanto, existem
no cenário do ensino de enfermagem singularidades e peculiaridades que formam um
imperativo ético profissional que envolve a responsabilização do docente por seus alunos e
por todo cuidado prestado durante as práticas. Essa responsabilização automaticamente leva
à capacitação contínua desse profissional, assim como Vendruscolo et al (2018, p. 96) afirma:
“no campo da educação, é preciso considerar que o ato de ensinar implica na transformação
permanente do conhecimento”.
Sendo o próprio conhecimento compreendido na complexidade como um movimento
em espiral, ou seja, está sempre evoluindo, sendo reconstruído à medida em que novas
informações são geradas por meio da relação dialógica entre a ciência e o senso comum, estar
constantemente em campo, com autonomia, exercendo interações fundamentais para o
exercício profissional, bem como a criação de vínculos com o local e equipe, explicam o
porquê os APHs tiveram importância tão relevante no desenvolvimento e aprimoramento da
CC de docentes de enfermagem.
Os relatos ainda acrescentam que a suspensão dos APHs derivou prejuízos ao ensino
em cursos de saúde, e que no caso específico para docentes de enfermagem, além de ser
retomado, também deveria ser ampliado à todos os docentes de disciplinas específicas como
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forma de incentivar e garantir a plena articulação entre a instituição de ensino e o local
utilizado como campo para aulas práticas e estágio.
“[...] agora cortaram as APHs e eu fico desesperada. (...) Porque eu preciso dessa vivência,
das coisas dentro da instituição de saúde, das práticas clínicas... as atualizações, elas
acontecem diariamente, então o docente fica na sala de aula ou na pesquisa, ele não dá
conta de se atualizar. Não da maneira que precisa para acompanhar o aluno lá fora da
faculdade, então eu acho extremamente relevante ao docente que acompanha a prática
clínica também estar junto, eu acho uma necessidade imprescindível que muitas vezes o
nosso... a nossa matriz curricular, nossa carga horária não viabiliza isso”. (D12)

O nível de articulação entre a faculdade de enfermagem e o HU trouxe à tona queixas
relacionadas ao novo modelo administrativo do HU, especificamente com gestão assumida
pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, onde a UFMT passou a ter
cada vez menos autonomia no âmbito clínico de ensino, sendo que toda e qualquer atividade
de ensino, incluindo a presença de docentes em campo necessitam ser projetadas, analisadas
e aprovadas pela gestão, sendo tudo previamente agendado e autorizado.
“Aqui quando eu entrei, quando eu era substituta eu sabia que cada professor no ensino
estava numa clínica, professor responsável pela médica, pela cirúrgica, a instituição estava
bem interligada nesse sentido. Com a EBSERH isso acabou, então ela tem que ser contratada
lá, não tem essa ligação direta [...] inclusive tudo que a gente vai fazer a gente tem que pedir
autorização lá, não é assim: eu vou lá e mexo em alguma coisa e no campo, [...] para por
meus alunos do quarto semestre lá eu tenho que pedir autorização para eles, eu falo o uso e
o período [...]” (GC1)

Flausino (2015, p. 111) analisou as relações de poder estabelecidas nas interações dos
sujeitos envolvidos no processo de implantação da EBSERH em um HU no triângulo
mineiro, e evidenciou que houve no contexto institucional um rearranjo dos atores, fato que
gerou novas relações de poder. Para este autor, a inserção da EBSERH com seus novos
contratados foi “encarada como uma invasão territorial, ora sendo expulsos, ora expulsando
profissionais em diferentes modalidades de setores e turnos. Eles eram reconhecidos como o
futuro do hospital, e possuíam o apoio da gestão” o que lhes conferia uma posição superior
aos demais servidores.
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Flausino (2015, p. 114) ainda reforça que “os servidores federais detinham
precedência na ocupação das posições de poder, e mesmo após a adesão à EBSERH,
mantiveram exclusividade na ocupação dos cargos de gestão e remuneração diferenciada
sobre os plantões”, assim, discursos que essa modalidade de servidores “eram avessos ao
trabalho pesado e que de certa forma eram privilegiados”, constituíram-se como estratégia
de poder estabelecido retroativamente sobre os mesmos, como forma de diminuí-los no
contexto institucional.
A suspensão dos APHs pode ter sido em parte prejudicial para o curso de
enfermagem, uma vez que diminuiu as chances de atuação em cenários reais de prática pelos
docentes. Os motivos subentendidos nesse processo relacionado à suspensão referem-se ao
enxugamento da máquina pública que se encontra com orçamentos / recursos escassos. Podese inferir que essas causas estão relacionadas à teia complexa do contexto brasileiro, com a
instabilidade político-econômica dos órgãos federativos retroagindo diretamente no poder
executivo a ponto de interferir na qualidade dos cursos ofertados pelo país.
O princípio da retroatividade permite a autonomia organizacional de um sistema, e
nele, vivemos constantemente “lutas entre forças de criação e destruição”, sendo assim, o
sistema de criação de estratégias pelos docentes reformula-se por novos formatos de
desenvolvimento da CC, que surgem ao mesmo momento em que outros formatos
desaparecem, e assim, essa dinâmica busca seu equilíbrio de forma auto-eco-organizável.
A criação de estratégias para o desenvolvimento contínuo da CC também é destacado
por Benner (1984), ao relatar que diferentes abordagens educacionais necessitam ser
direcionadas aos profissionais a depender do nível de CC vinculado ao mesmo. A forma
como profissionais enfermeiros novatos, iniciantes avançados, competentes, proficientes e
especialistas reagem à novos aprendizados, situações diversas, troca de experiências,
discussão de casos clínicos em equipe pode variar bruscamente, sendo necessário criar
alternativas diferenciadas e métodos de ensino para as variantes classificações de CC.
Da mesma forma como um enfermeiro novato apresentaria dificuldades ao
acompanhar um enfermeiro proficiente em estudos de casos clínicos, docentes de
enfermagem sem experiência clínica também podem apresentar dificuldades durante a
atuação e acompanhamento de outros servidores nos espaços clínicos utilizados para
atividades práticas. Pelo exposto entre os relatos, é perceptível que a utilização de estratégias
para o desenvolvimento inicial e contínuo da CC são adaptadas ao nível e à área de atuação
do professor, sendo assim, podemos afirmar que cada docente busca para si, desenvolver sua
estratégia em consonância às suas singularidades.
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A criação de estratégias como compreendidas na complexidade Moriniana são
apreciadas no cenário educacional, suas variantes formas citadas pelos docentes, seja pelo
empenho teórico por meio de minicursos ou até mesmo pela pós-graduação, através do
trabalho voluntário, entre outras, revelam a busca pela evolução, pelo novo, no sentido de
agregar valor positivo ao trabalho executado. Morin (2003, p. 29) descreve que “para
alcançar seus fins, a estratégia se desdobra em situações aleatórias, utiliza o risco, o
obstáculo, a diversidade, (...) tira proveito de seus erros e necessita deles, como também e a
todo momento, de coerência, iniciativa, decisão e reflexão.”
Sendo assim, o professor que busca por estratégias de desenvolvimento e
aprimoramento de sua CC são movidos pela auto-ética, analisam suas fragilidades,
incompetências e erros no cenário clínico e a partir de processo auto avaliativo contínuo,
traçam metas que os motivam e incentivam na busca por conhecimentos - teóricos e práticos
- que lhe auxiliarão na busca do conhecimento pertinente.
Vive-se em um modelo programático no qual se espera que o aluno aprenda com o
professor, que o enfermeiro docente possua CC, que esta se estabeleça progressivamente com
a evolução do conhecimento científico, que o egresso de enfermagem saiba atuar em uma
infinidade de situações clínicas ao ingressar no mundo do trabalho. Tais programas, que são
traçados culturalmente e almejados no cenário educativo, constituem-se em projeções de um
futuro moldado, pré-estabelecido, idealizado.
Entretanto, vive-se em um mundo real ou ideal? Novas teorias e propostas
educacionais demonstram que tanto aluno quanto professor aprendem por meio da interação,
que a expansão da comunicação e a internet abriu centenas de outras fontes de consultas e
pesquisas para o aluno, que uma simples mudança de contexto e/ou ambiente clínico pode
levar um enfermeiro especialista ao nível novato, que há inter e retro-ações nas causas e
efeitos, enfim, sendo o mundo um lugar complexo. Acredita-se que algumas normalizações
tidas como verdades tornam-se dogmas os quais tentamos seguir ‘programaticamente’,
permitindo-nos em diferentes momentos, valer-nos de estratégias uma vez que o inesperado
está sempre a nos surpreender, e por mais que se saiba que situações inusitadas podem
aparecer, nos agarramos às estruturas seguras sem saber o que virá pela frente. “Esperar o
inesperado… enfrentar as incertezas”... isso torna os seres humanos cada vez mais preparados
para atitudes estratégicas!
Assim, é comumente compreensível que docentes busquem outras formas de
desenvolvimento da CC para além das estipuladas e pré-concebidas em normas
institucionais, uma vez que os campos de estágios podem ser dialogicamente ambientes
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normalizados com atividades corriqueiras, mas passíveis de apresentar situações instáveis e
incertas, necessitando assim, a criação de estratégias.

4.3.2.4 Quarto Tema - A Competência Clínica e a vida funcional dos docentes de
enfermagem na UFMT

A criação da identidade profissional para o professor do magistério superior é
revestida por dualidades, principalmente quando se trata de docentes bacharéis em
enfermagem. Há a necessidade contínua de se reconhecer como profissional habilitado e
inscrito nas entidades regulamentadoras (COFEn; COREn) ao mesmo tempo em que também
é necessário desenvolver competências gerais e específicas voltadas para a docência, ou seja,
aptidões que proporcionam preparo pedagógico para o ensino profissional (SOUZA;
FERNANDES, 2017).
No Brasil, a Lei de diretrizes e Bases Educacionais (1996) deixa claro em seu corpo
textual que a formação e o preparo para docência estaria sob a responsabilidade dos cursos
de pós-graduação, encargo este, atendido principalmente por cursos lato sensu como o de
Docência no Ensino Superior e cursos stricto sensu em níveis de Mestrado e Doutorado em
diferentes Instituições de Ensino públicas e privadas no país (BRASIL, 1996).
As próprias DCNs aprovadas em 2001 não contemplam competências voltadas para
o magistério em enfermagem, sendo tópico semelhante, atualmente tratado pela
reestruturação e reformulação das novas diretrizes curriculares, trazendo por meio da
Resolução nº 574 de 31 de janeiro de 2018, no parecer técnico 28/2018, item IV, o preparo
para Docência na Educação Profissional Técnica de Nível Médio como área a ser
contemplada na formação profissional (BRASIL, 2001).
A preocupação das novas DCNs, que ainda tramitam em processo de promulgação,
acerca do preparo pedagógico, mesmo que voltado para o ensino de nível médio, abre portas
para o desenvolvimento da identidade mais integrada no processo de formação do enfermeiro
docente, com potencialidade de desvelar futuramente, formas exitosas de tornar híbrida a
capacitação técnico-científica profissional e a pedagógica em um único momento, ou seja,
atribuir novas inspirações para que esse processo de formação do enfermeiro docente se torne
cada vez menos fragmentado e compartimentalizado (BRASIL, 2017; BRASIL, 2018).
Sendo assim, o preparo para docência no magistério superior em cursos de
enfermagem ainda se encontra à cargo dos cursos de pós-graduação lato e stricto sensu, os
quais proporcionam titulações que nem sempre são exigidas nos editais que regem o ingresso
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na vida acadêmica. Em determinadas situações, professores selecionados para cargos efetivos
buscam por títulos stricto sensu após ingressarem na instituição, usufruindo de políticas
voltadas para a capacitação de Recursos Humanos que visam ampliar as titulações do corpo
docente lotado no curso de enfermagem e / ou instituto.
Moschkovich e Almeida (2015, p. 754-755) explicitam que para “compreender a
situação peculiar dos professores de universidades públicas no Brasil, é importante ter em
mente que a categoria ‘professor universitário’ é muito diversificada” no país, considerando
os tipos de instituições nas quais os profissionais “desenvolvem o seu trabalho e às condições
em que o exercem”.

As diferentes instituições de ensino que existem no país, apresentam
também diferentes formatos de vínculos empregatícios para os docentes.
Esses variam em função da maior ou menor estabilidade, da maior ou
menor remuneração e do maior ou menor tempo que pode e/ou deve ser
dedicado ao ensino e à pesquisa. Num dos extremos, há quem disponha de
um título de doutor e trabalhe em regime de dedicação exclusiva ao ensino
e à pesquisa, com estabilidade no emprego e boa remuneração, pelo menos
quando comparada à recebida por profissionais com a mesma formação. No
outro, há aqueles que apenas finalizaram a graduação e trabalham como
substitutos, horistas, com base em contratos temporários e remuneração
bastante reduzida se comparada aos demais (MOSCHKOVICH e
ALMEIDA, 2015, p. 755)

Como apontado pelos participantes nesta pesquisa, mesmo sendo considerada muito
importante para a atuação docente, a experiência em serviços de enfermagem (comprovada)
não se constitui como pré-requisito para ingresso na carreira. Neste mesmo contexto, há
também circunstâncias em que o docente selecionado além de não possuir experiência e CC,
também não apresenta titulação de doutor, mestre ou especialista, tendo somente como título
a graduação em enfermagem. Essas são situações que ocorrem comumente quando há a
necessidade de contratação de docentes temporários / substitutos, mas que a depender da
ocasião, pode estender-se a docentes efetivos, pois assim regulamenta a Resolução CD
12/2016 que estabelece as normas e demais procedimentos destinados à realização de
concursos públicos de provas e títulos para o ingresso na carreira do magistério superior para
servidores efetivos na UFMT, assim, traz no seu artigo 1, segundo parágrafo:

Poderá ser dispensada a exigência de título de doutor, substituindo-a pela
de título de mestre, de especialista ou por diploma de graduação, quando se
tratar de provimento para área de conhecimento ou em localidade com
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grave carência de detentores da titulação acadêmica de doutor, conforme
decisão fundamentada do Conselho Diretor (UFMT, 2016)

Reconhece-se pela complexidade que adaptações fazem parte de todo e qualquer
sistema, assim, eles podem se auto organizar baseados nas situações que ocorrem no meio,
ou seja, pela auto-eco-organização. Os sistemas que compõe a universidade são formulados
por ideais programáticos que se disseminam culturalmente, legalmente, profissionalmente,
economicamente, etc., assim se auto organizam e autorregeneram a partir de trocas com o
meio. Na interpretação complexa, o programa define que para o exercício do cargo de
docente em universidades públicas os docentes possuam para o exercício profissional vasto
conhecimento e titulações de doutor e / ou mestre, já as estratégias criam-se ao longo do
percurso e permitem que adaptações sejam articuladas para que o sistema continue fluindo.
Em muitas localidades do país como no caso do estado de Mato Grosso, os cursos de
enfermagem deram início com corpo docente incipiente e pouco provido de títulos de mestres
e doutores. Tais situações foram sendo ajustadas e sanadas ao passo e andamento dos próprios
cursos, à medida em que formavam novos profissionais de enfermagem para a região,
também oportunizavam a capacitação dos docentes já concursados.
Atualmente, o estado por meio da UFMT está por formar a primeira turma de doutores
em enfermagem pela rede pública de ensino, o que configura pioneirismo histórico na
capacitação de enfermeiros da região para o ensino e pesquisa. Afirma-se então, que é comum
ainda a abertura de concursos para docentes mestres e especialistas, e processos seletivos
para apenas graduados, com vistas a obter candidatos às vagas ofertadas. Dessa forma, o
sistema se autorregula a ponto de manter os cursos abertos viabilizando a formulação de
programas e estratégias que se definirão durante a capacitação desses docentes já efetivados
nos cursos.
Também se estipula na resolução supracitada orientações para escolha das áreas nas
unidades contempladas com os códigos de vagas docentes, assim, cabe destaques aos itens I
e IV:

I) Definição do perfil da vaga com Área de Conhecimento, Classe, Regime
de Trabalho, Requisitos Básicos/Titulação e temas a serem sorteados para
a prova didática, aprovado pelo Colegiado da Unidade Acadêmica e
homologado pela Congregação.
IV) Indicação do Colegiado da Unidade Acadêmica de seis professores
(três titulares e três suplentes) aptos a integrarem a Comissão para
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elaboração e avaliação da prova escrita e Comissão para avaliação da prova
didática (UFMT, 2016).

Os atuais formatos de seleção e recrutamento de docentes na UFMT são
rigorosamente observados e acompanhados pela Gerência de Exames e Concursos (GEC),
tal setor, é responsabilizado pela elaboração de editais que regem concursos da própria
instituição, quanto de concursos que são formulados à outras instituições contratados por
meio de concorrências licitatórias públicas.
Os concursos modulam o formato legal de ingresso na docência de universidades
públicas. O seguimento da carreira profissional, como toda e qualquer carreira do
funcionalismo público, é formulada por normas jurídicas impessoais de caráter universalista.
Geralmente, o concurso para docência é prestado voltado para uma disciplina ou área
específica do curso de graduação que pode estar vinculada a um ou mais departamentos
institucionais (MOSCHKOVICH e ALMEIDA, 2015)
A autonomia dos cursos na escolha das áreas e disciplinas contempladas com os novos
códigos de vaga docente é quesito importante a ser destacado e levado em consideração na
busca por atender as necessidades do curso. Geralmente, essa autonomia é maior quando se
trata de processos seletivos para professores substitutos. Os participantes deste estudo
esclarecem que as áreas de seleção são definidas pelos cursos / departamentos em acordo
com a necessidade dos mesmos por meio de decisões colegiadas e departamentais. Desta
forma, é possível afirmar que há a preocupação em contemplar áreas de expertise com a
disponibilização de vagas específicas a fim de atender a demanda de professores
especializados no processo de formação de enfermeiros.
Mas como garantir a seleção do melhor candidato? Segundo os participantes não há
controle do curso / departamento sobre todo o processo de seleção, tal fato faz-se positivo
por garantir idoneidade durante todas as fases de recrutamento, entretanto, também limita o
curso quanto à descrição exata do perfil que almeja encontrar para seu corpo docente, uma
vez que toda e qualquer excepcionalidade necessita ser justificada pelo curso e apreciada pela
GEC, que pode ou não, julgar parecer favorável.
“[...] a UFMT tem hoje todo um padrão pré-estabelecido para concurso público, então nós
não temos controle sobre pontuações, nós não temos controle de banca. Vem para nós: Vai
abrir concurso, qual será a área? (...) Levamos para o colegiado, discutimos e o colegiado
delibera e define o conteúdo temático, programático, que esse professor deve responder para
estar aqui dentro. Feito isso, vem para a congregação [...] aí a gente oferece para a CPVD
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que é Comissão Permanente de Vagas Docentes que faz a seleção para docente, nomes de
pessoas que podem participar desta banca, no entanto eu nunca vou saber quem é que vai
estar, por lei, hoje isso é uma alteração sigilosa, [...] nenhum de nós tem controle sobre nada
disso, para que? Para dar isenção ao processo!” (GD1)
Por meio da interpretação complexa podemos inferir que os concursos exigem a
assunção de postura ética, que remete à responsabilidade do curso para com a sociedade em
contratar docentes ‘competentes’ e assim lançar profissionais habilitados e capacitados ao
mundo do trabalho. Entretanto, no pensamento Moriniano a responsabilidade supõe
consequentemente a noção de liberdade e autonomia. Ser responsável exige olhar reflexivo
e autônomo, pois exercer a liberdade significa responsabilizar-se pelos próprios atos.
Podemos assim dizer que os cursos exercem em diferentes momentos do processo de
recrutamento, sua liberdade de escolha, conscientes que essa liberdade envolve
“subjetividades, possibilidades de invenção, de escolha, de decisão, de apropriação de acasos
e determinismos” e que “define-se pelo conjunto de conhecimento que os formulam” assim
como “pela possibilidade de ação em função desse conhecimento” (FORTIN, 2005, p. 96).
A seleção de docentes efetivos possui editais formulados com a finalidade de
responder às demandas especificadas pelo curso no que se refere à área e o nível de titulação
necessária. Geralmente, são interpostos por meio da abertura de novos códigos de vagas com
vistas a complementar áreas de ensino que possuem recurso humano incipiente e / ou manter
vagas que podem ser remanejadas por motivo de aposentadoria, exoneração ou transferência.
Apesar de indicarem a área de ensino a ser contemplada, a autonomia dos cursos está
sempre vinculada às múltiplas dependências, e isso pode ser evidenciado desde as fases
iniciais do processo até sua conclusão, pois eles indicam as áreas, requisitos, titulação e são
responsáveis por realizar uma listagem de servidores, segundo a área de expertise, que podem
potencialmente compor a banca como membros avaliadores, porém, a seleção final é decidida
única e exclusivamente pela GEC.
“O colegiado tem que definir as temáticas das provas, da prova didática e da prova escrita,
elas passam em colegiado e depois congregação, e a gente envia os nomes da banca para o
CPOCP, e a CPOCP escolhe daqueles 6 nomes que a gente indicou quem que vai completar
banca, então a gente nunca sabe muito bem quem é a banca, então... eu acho que é isso muito
bom porque deixa o processo mais lícito, mas a gente acaba não tendo como direcionar:
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olha, faz uma questão nesse sentido... faz uma questão de... a gente não pode e nem deve
fazer isso, então para a gente... o nosso único norte é a bibliografia.” (GCD)

Tornar-se professor em uma universidade pública exige necessariamente que o
candidato seja submetido a rigoroso processo de seleção. As universidades públicas
brasileiras publicam editais em seus sites convidando professores a se candidatarem aos
processos de seleção. Estes editais definem a posição que está disponível, os exames, os
critérios de avaliação para todos os exames e a lista de tópicos para o exame escrito.

Geralmente, o processo de seleção tem três exames: um exame escrito, uma
prova didática e uma avaliação curricular. Cada exame é eliminatório: O
candidato só é autorizado a fazer o exame seguinte se ele(a) for aprovado(a)
no anterior. O comitê de seleção é tipicamente formado por cinco
professores, um ou dois do departamento da universidade onde o cargo está
sendo oferecido, e os outros de diferentes universidades (AMARAL, 2017,
p. 21)

Composto por fases de provas escrita, didática e avaliação curricular, os participantes
afirmam que não há como garantir que a banca avaliadora possuirá total afinidade / domínio
sobre o ponto temático sorteado, e mesmo que possua, visualizam a atuação dos membros da
banca avaliadora como sendo muito restrita, a mercê de situações que podem nas formas mais
simplistas, configurar qualquer tipo de corrupção no processo, ou seja, acreditam que a banca
perde muitas oportunidades de estabelecer melhor avaliação, ao evitar aprofundamentos de
tópicos referentes à aula ministrada durante a arguição, com necessidade constante de manter
imparcialidade, sem demonstrar – emocional, física e verbalmente – convicções e
expectativas sobre os candidatos.
Segundo os princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade tais
orientações se projetam para atuação da banca avaliadora a fim de interpor total isenção e
imparcialidade dos membros das comissões examinadoras de concursos, no intuito de
proporcionar aos candidatos a efetiva igualdade de acesso ao cargo público pleiteado
(BRASIL, 1988).
“Nos concursos atuais a gente não pode, por exemplo: na hora que vai fazer a parte da
entrevista, a gente não pode sair fora do contexto do concurso, entendeu? Isso é uma norma
nos concursos agora, então você tem que ficar limitado dentro da... da área que foi escolhida
ou do assunto. (GD1)
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“Os concursos não tem parte prática [...] eu não posso perguntar para ele assim: e sua
experiência prática? Sabe, eu não posso fazer uma pergunta dessa, entendeu? Então aí isso
complica um pouquinho pra mim, porque vai ter que ficar em cima do que a pessoa escreve,
a análise em relação a concurso é isso, em cima do que foi escrito dentro da resposta da
questão que ele fez, você acaba sendo teórico!” (GCD)

Ao realizar estudo qualitativo com candidatos de concursos que se sentiram
prejudicados em diferentes processos seletivos para IES públicas, a análise de Amaral (2017,
p. 20) revelou como temas:

1) Os membros do comitê não seguiram os procedimentos do edital; 2) Os
membros do comitê agiram em favor de um candidato em detrimento dos
outros; 3) Houve conluio para corrigir os resultados; 4) A seleção dos
protegidos fazia parte de dinâmicas que envolviam luta pelo poder nas
universidades; 5) O organizador do exame tinha vínculos comerciais,
acadêmicos ou políticos com o candidato selecionado; 6) Os membros do
comitê não tinham formação e nem conhecimento da área de saber exigida
no exame; 7) Os candidatos prejudicados evitaram tomar ações legais
contra as pessoas responsáveis pela seleção por medo de retaliação futura.

Todos esses temas descritos por Amaral (2017) sucitam formas de múltiplas
dependências regidas pela realidade do fenômeno. Para que a liberdade aconteça, na
perspectiva Moriniana são necessárias quatro condições essenciais. Citamos primeiramente
a “situação de jogo”, ou seja, a inúmeras situações que podem surgir em função da
necessidade, representadas nesse contexto como forma de exemplo, pelas diferentes
possibilidades que envolvem a abertura de um concurso, como a proposição da área de
atuação e dos pontos temáticos a serem sorteados.
A segunda condição define-se pela “criação de alternativas”, momento no qual se
define formas e possibilidades de atuação a depender da situação definida, como exemplo a
listagem de diferentes servidores docentes para a composição da banca de avaliação, que
mesmo sendo algo aleatório, também pode ser direcionado. A terceira condição envolve a
“possibilidade de escolha e decisão”, como exemplo as refletidas, tomadas e deferidas pelos
componentes da banca acerca da performance dos candidatos, para assim, escolher entre as
possibilidades a melhor resposta à necessidade do curso, seja pela escolha do melhor
candidato, ou até mesmo, de nenhum.
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Por final e não menos importante, as “ações estratégicas transformadoras dos acasos
opositores à ação inicial” são representadas por atitudes que se definem à medida que surgem
situações inesperadas ou não previstas em sua totalidade, como exemplo a atuação da banca
em função de recursos interpostos pelos candidatos que questionam resultados nas diferentes
etapas do concurso. Todos esses elementos, podemos assim afirmar, formulam e fazem parte
da liberdade dos cursos na escolha dos novos profissionais ao quadro docente da UFMT
(FORTIN, 2005, p. 96).
Mas como ressaltado anteriormente, todo e qualquer exercício de liberdade está
condicionado à autonomia, e esta, vive em razão de suas múltiplas dependências. As
polidependências são exemplificadas por Morin na seguinte forma:

A autonomia biológica necessita de dependência ecológica; a autonomia
cerebral depende da dependência genética; a autonomia mental é
alimentada pela dependência cultural; a autonomia do comportamento é
nutrida pela cultura, que fornece técnicas e conhecimentos eficazes
(MORIN, 2005b, p. 280; 281)

Ou seja, liberdade, autonomia e dependências são simultaneamente interligadas e
interdependentes, sendo assim é cabível afirmar que a incerteza precede o princípio da
liberdade e que desta forma “tomamos decisões livres na incerteza e no risco” (MORIN,
2005b, p. 280).
Assim também se define a atuação dos cursos perante as aberturas de concursos e
processos seletivos para docentes, o mesmo reconhece as determinações ditadas pelo meio,
percebe sua liberdade, entretanto, se abdica do livre arbítrio, pois assumem para si suas
dependências e possessões, que podem ser determinadas por ideias, crenças, culturas,
conhecimentos, regras, normas legais e morais, entre outros.
Segundo Machado, Machado e Vieira (2011) poucas universidades públicas com
cursos voltados para área da saúde mantém coerência entre o formato de recrutamento dos
docentes com o perfil almejado pelo projeto pedagógico do curso, que tem apresentado como
tendência a formulação de currículos integrados com pedagogias problematizadoras.

Em meio à complexidade da condição do novo docente necessário, parece
indispensável assinalar a exigência de novas formas de seleção e
recrutamento de candidatos a ingresso no magistério de IES, tendo em vista
que os critérios atuais se mostram impotentes para revelar e sublinhar as
competências necessárias do novo professor frente à sua nova missão. A
falta de coerência entre a seleção e o posterior desempenho docente para a
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implementação dos processos de mudança pode pôr em risco as inovações
presentes nos novos cursos e a própria sobrevivência dos PPCs
(MACHADO, MACHADO E VIEIRA, 2011, p. 331)

É compreendido pelos participantes que a atual forma de seleção por meio de
concurso público não concorre para que sejam levados em consideração aspectos inerentes
ao nível de CC do candidato, mas há um movimento em nível de departamento que tem
refletido sobre essa questão e que desde o ano de 2013 vem tentando mudar esse cenário,
provocando alterações que vão de encontro à ampliação da clara necessidade de valorizar a
CC nos processos de recrutamento docente.
“De 2013 para cá nós mudamos esse entendimento [...] começamos a refletir que a gente
precisa de um outro perfil docente, a gente precisa sim de um docente que tenha
conhecimento teórico, que seja pesquisador... mas antes e acima de tudo, a gente precisa de
um professor que tenha conhecimento clínico para ser enfermeiro, ser enfermeiro não é só
gestão, ser enfermeiro é também fazer o cuidado direto, e em 2013 nós abrimos o nosso
primeiro concurso para enfermagem clínica”. (GD1)

Envolvida por subjetividade, a avaliação do candidato na fase didática busca captar
aspectos que se relacionam a CC, envolve reflexões individuais sobre o tema tratado,
maturidade crítica durante as argumentações, o processo criativo e metodológico da aula, a
articulação entre teoria e prática com a utilização de exemplos, a formulação da aula
indicando práticas baseadas em evidências, a qualidade e atualização das referências listadas
e a estrutura, organização e coerência do plano de aula.
Há também reflexões relacionadas à atuação dos candidatos durante a fase de
avaliação didática, visto que esse momento tão pontual é passível de ser ensaiado e treinado,
não sendo, portanto, garantia de bom desempenho contínuo desse candidato durante a vida e
carreira acadêmica, o que pode gerar uma forma de seleção falha.
“Numa seleção como nós computamos essa prática? Se ele mencionou através da sua fala
com relatos de exemplos de uma vivência prática, mas também uma reflexão sobre a sua
prática, uma crítica, uma análise do que ele faz. [...] As referências bibliográficas trazem
um pouco dessa análise, do potencial do candidato. [...] Um elemento que a gente analisa
também é a elaboração do plano de aula, a terminologia, os objetivos, o conteúdo,
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metodologia, referências bibliográficas, de maneira que ao final da aula eu contemple a
intencionalidade e tenha possibilidade de avaliar se o que foi feito, o indivíduo realmente
planejou e o aluno aprendeu [...] pela forma como os candidatos se apresentam [...]”
(GCEP)
“[...] quanto à competência técnica [...] ela é feita análise curricular. A pessoa pega seu
lattes, vê lá: já exerceu isso, já exerceu aquilo e tem algumas pontuações em relação a isso,
mas assim... no ato do ingresso eu não vejo mais questionamentos sobre a formação da
pessoa, [...] geralmente as provas são muito gerais, [...] e no aspecto didático várias vezes
nós temos nos enganados, porque a pessoa se prepara, às vezes fica não sei quanto tempo lá
preparando... já chega com as aulas todas preparadas, já treinou! [...] E essa parte técnica
também, às vezes vai acontecer como ela não é, você não tem geralmente provas práticas,
provas para medir essa habilidade técnica da pessoa, ela entra com a teoria, se depois ela
vai conseguir a prática na própria universidade [...]” (GPR)

A seleção de Recursos Humanos nos tempos atuais configura-se como processo
complexo haja vista que envolve critérios subjetivos, além dos objetivos presentes em
regulamentos e editais. Em se tratando da seleção para cargos públicos a situação não se faz
diferente, entretanto, “a rigidez dos processos públicos, determinados por leis e decretos,
tendem a provocar engessamento na sistemática de seleção”, tal fato pode limitar o rol de
“instrumentos utilizados para avaliar os candidatos, impedindo, talvez, que se observem suas
reais competências” (SIQUEIRA e BINOTTO, 2012, p. 726).
Tal situação, segundo Siqueira e Binotto, (2012, p. 734) tornou-se desafio ao que
tange a seleção de pessoas para docência no ensino público, visto que na grande parte dos
casos os critérios que determinam a inclusão são definidos por modelos pré-concebidos e,
que estejam consequentemente coerentes com a cultura da organização, o que inviabiliza a
expressão da diferença, ou seja, “a seleção corre o risco de constituir-se como reprodução do
existente, deixando poucas possibilidades para a inovação”. Assim também é entendido por
Binotto et al., (2014) ao referirem que o processo de seleção ainda encontra limitações no
que diz respeito a uma contratação com perfil estratégico, pois existe homogeneidade de
formação no perfil dos candidatos o que acaba por dificultar o acolhimento da diversidade.
Ao relatar sobre os processos de seleção e recrutamento para categoria de docentes
substitutos, os participantes reconhecem que o formato realizado tem sido considerado pouco
estratégico. A análise da própria realidade torna perceptível a constante falta de docentes
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efetivos em disciplinas específicas do curso, necessitando assim, continuamente de
profissionais que atendam a demanda de CH que não pode mais ser designada ao docente
efetivo por extrapolar suas 40 horas semanais de trabalho, fazendo com que docentes
substitutos não sejam contratados para substituir, mas sim, para preencher lacunas existentes
no quadro de servidores docentes.
Gomes et al., (2016) percebem a contratação demasiada de professores substitutos
como dificuldade a ser superada pelos candidatos no que se relaciona a construção do seu
projeto de carreira acadêmica, traduzindo-se como forma de desmotivação ao professor, uma
vez que as altas demandas por professores substitutos, em certa medida, bloqueiam ou
retardam a abertura de novos concursos públicos para docentes efetivos.
Curtas, rápidas e simplificadas, as seleções para professores substitutos possuem
contratação imediata, e por vezes, não há tempo suficiente para ampla divulgação do edital,
além de situações em que a necessidade de se preencher a vaga é tão eminente que não há
como a banca ser rigorosamente criteriosa, aprovando entre os candidatos, aquele que teria
maior chance de contribuir com o curso dentro de suas limitações, seja pela inexperiência
clínica em enfermagem e / ou na própria docência.
“Então eu acredito que em alguma medida a gente tenta avaliar a prática clínica, mas dentro
de um processo seletivo, tanto de substituto quanto de professor é... a gente não tem como
dizer que a gente faz isso 100%. [...] no substituto o que a gente coloca? A gente pede para
que eles tenham experiência profissional de no mínimo 1 ano e aí a gente deixa isso bem
amplo experiência profissional, então o que é experiência profissional? É ensino, pesquisa,
administração, e qual que é o outro pilar ali agora? É assistência! É os quatro, então acaba
que se o candidato ele consegue comprovar uma experiência nesses quatro âmbitos, [...] a
gente considera ele como apto a participar do processo seletivo, então por exemplo, se eu
tenho um mestrando da faculdade que ele nunca trabalhou, ele não vai dar conta de
participar desse seletivo (...)” (GCD)
“(...) nós sempre pesamos muito a mão no sentido de buscar professores substitutos que
tivessem experiência clínica (...) no sentido de que não seria tão difícil para ele se apropriar
de outros conhecimentos teóricos, então sempre a gente focou muito mais nessa coisa da
competência clínica, do conhecimento clínico no professor substituto (...)” (GD1)
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Claramente, a CC é requerida com maior veemência ao docente substituto, essa
categoria docente fica responsável por grande parte da CH das disciplinas práticas dos cursos,
ou seja, das atividades desenvolvidas em campo prático. Baseados nessa assertiva, algumas
iniciativas departamentais têm sido implementadas buscando estipular critérios relacionados
à comprovação de experiência de pelo menos um ano de serviço para fins de candidatura nos
processos seletivos, seja em serviços de gestão e assistência ou mesmo na docência, o que
modifica de certa forma o perfil dos candidatos avaliados.
Para aqueles docentes substitutos que ingressam sem nenhuma experiência clínica em
serviços de enfermagem, o desenvolvimento da CC acaba sendo estabelecido ao longo do
contrato de trabalho, durante as próprias atividades práticas junto aos alunos, porém todo
contrato de substituto é automaticamente rescindido ao final de dois anos - prazo suficiente
segundo Benner (1984) para o desenvolvimento da CC transitar entre os níveis de novato à
iniciante avançado - logo, o mesmo é desligado do quadro de servidores, fato que rompe com
a evolução profissional desse docente no curso fazendo com que a instituição inicie
novamente outro processo de seleção e contratação de novos docentes.
Em alguns casos, tais níveis de CC nem chegam a evoluir em determinada área de
conhecimento devido à alta rotatividade que perpassam os docentes substitutos, fato este, que
gera frustração e chateação a esses servidores, uma vez que desenvolvem a sensação de ‘não
pertencimento’ ao curso com valoração irrelevante de seus conhecimentos especializados. A
gestão acadêmica reconhece que o transitar contínuo entre áreas pelo professor substituto
pode prejudicar o andamento do trabalho que estava sendo realizado pelo mesmo, entretanto,
assegura que não são situações passíveis de prever, e quando ocorrem, utilizam-se estratégias
para conduzir tais situações da melhor forma possível.
“[...] principalmente o substituto! Porque ele vai transitar em tudo, então a gestão procura
claro colocar cada um na expertise que tem, mas infelizmente às vezes não dá. O substituto
ele pega muita carga horária, já o professor (referindo-se ao efetivo) quando ele entra, ele
já pega pesquisa e extensão e diminui a carga horária dele do ensino”. (GC1)
“Então, por exemplo: quando o substituto entra geralmente abre vaga clínica, vaga geral,
que eu posso aproveitar ele em qualquer área. [...] Então é meio que essa dança das
cadeiras, não é desprestigiar o professor substituto [...] eles tem um contrato temporário
para atender uma necessidade pontual da universidade. [...] Então essa dança da cadeira,
ela infelizmente pode acontecer e acontece, [...] e isso de fato impacta muito na graduação
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[...]. Então às vezes a necessidade de uma licença médica de um professor faz com que eu
tenha que deslocar um substituto de uma área que ele está trabalhando muito bem, para
onde ele nunca trabalhou, nem como enfermeiro e nem como professor, eu sei que isso é
ruim mas é uma medida que eu preciso fazer!” (GCD)

Percebe-se que na realidade estudada, a CC não é visualizada como produto nos
processos de seleção para o ingresso docente, mas sim, compreendida por movimentos
recursivos que possibilitam sua produção retroativamente durante o desenvolvimento das
aulas em campos de prática, ou seja, (co)produz-se ao mesmo tempo em que necessita existir.
Mais claramente nos processos de seleção para substitutos, a CC é uma exigência que
pode ser imposta no início do processo seletivo ou logo após sua finalização, já que as
contratações são na maior parte das vezes imediatas, com determinações mediadas pela
realidade circunscrita, seja sobre as necessidades do curso com mais de uma área defasada
de corpo docente, sobre as características dos setores e ambientes de práticas utilizados que
podem ser incompatíveis com o que o docente selecionado conhece, ou até mesmo, pelas
interações estabelecidas entre os atores sociais envolvidos - aluno; docente; preceptor; equipe
multiprofissional, ou seja, mesmo que a CC se configure como uma exigência nos editais, os
acasos que regem a realidade da vida acadêmica podem colocar esse mesmo docente em uma
área na qual não possui experiência, categorizando-o segundo Benner (1984) como um
profissional novato que irá desenvolver sua CC à medida em que vivenciar a realidade
profissional.
Em 2013 (p. 877), Campos e Ribeiro já constataram em estudo realizado em um curso
de enfermagem da UFMT que o número de professores substitutos se encontrava em grande
proporção e que o perfil dos contratados era em geral de “recém formados, com experiência
profissional restrita, com pouca dificuldade no desenvolvimento da docência, necessitando
ser acompanhados de perto pelos efetivos”. Ou seja, a realidade embora tenha se modificado
para a contratação de professores substitutos, ainda perduram certas dificuldades
relacionadas ao nível de CC dos recrutados.
Binotto et al., (2013; 2014) entendem a universidade como um espaço de atualização
constante, promovida pelos atores internos e externos, desta forma, reafirmam que o
recrutamento docente, seja ele efetivo ou substituto, é um processo complexo e pouco
explorado na produção científica brasileira devido às características peculiares que
diferenciam as instituições de ensino superior públicas das demais organizações no país.
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Sendo assim, endossam em seus estudos a necessidade de reflexões teóricas acerca desse
tema tão importante.
Essas reflexões levam a uma próxima questão que envolve a distribuição dos
encargos didáticos. O fato do docente selecionado e ingresso ao quadro de servidores possuir
CC em determinada área de ensino influi diretamente sobre a distribuição de seus encargos
didáticos, mas pela influência da realidade complexa, também sofre determinismos. Há por
parte da gestão, incluindo também do próprio docente, a vontade de otimizar o desempenho
desse professor inserindo-o em disciplinas de área correspondente à sua experiência,
entretanto nem sempre é possível garantir essa alocação.
“[...] a distribuição de encargos é feita dentro do quadro de docentes que você tem, [...] vou
dar o meu exemplo: eu entrei para química farmacêutica, mas eu cheguei aqui e não tinha
professor de farmacognosia, então agora depois de tantos anos eu sou professora de química
farmacêutica e farmacognosia [...] acaba que a parte prática, a experiência fica em segundo
plano” (GD2)
“Isso eu senti na pele, na minha experiência quando eu cheguei o meu concurso foi pra
estágio supervisionado, no entanto não tinha supervisionado 2 naquele semestre, eu tive que
pegar outras disciplinas que não são da minha área, por exemplo: eu tive que dar disciplina
de biossegurança [...], primeiros socorros na farmácia, [...] saúde ambiental, e outras
disciplinas para cumprir os encargos, se não conseguiria cumprir os encargos [...] aí eu
tive essa dificuldade e eu acredito que outros professores também tenham passado por isso.
Mas agora enquanto coordenador eu tento o máximo distribuir as disciplinas de acordo com
a afinidade dos professores [...]” (GC2)

O Plano Individual de Atividades (PIA) de cada docente necessita ser preenchido e
homologado pelas chefias departamentais do curso / instituto. A elaboração dos mesmos são
iniciadas com a distribuição dos encargos - divididos entre ensino, pesquisa e extensão primeiramente aos docentes efetivos, em seguida, as atividade de ensino (CH) que não cabem
mais aos PIAs já elaborados são designados aos docentes substitutos, que acabam assumindo
por vezes, mais de uma área que pode ou não possuir correlação à área de seleção prevista
em edital do processo seletivo.
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[...] aqui tem um... chama PIA, Plano Individual de Atividades, e tem que cumprir aquela
carga horária e as vezes você vê que o professor não tem e estou precisando do professor
lá, principalmente o substituto né, porque ele vai transitar tudo, então a gestão procura claro
colocar cada um na expertise que tem, mas infelizmente às vezes não dá. [...] Mas a ideia é
levar ele para a área que ele tem mais domínio, mas nem sempre é possível com a falta de
professor que hoje a instituição tem [...] (GC1)

Silva et al., (2018) ressaltam que as especialidades visam desenvolver competências
direcionadas e específicas da enfermagem voltada para atenção à saúde primária, secundária
e / ou terciária. Além de capacitar o enfermeiro com atuação baseada na evidencia científica,
ainda o ampara na finalidade de dar resposta às necessidades específicas de saúde de
determinada população, sendo elemento fundamental para o exercício da docência.
Neste contexto, cabe ressaltar a influência das especializações no âmbito acadêmico.
Na complexidade,

as

especializações

marcam

momentos

de individualismo

e

compartimentalização e isso gera danos pelo isolamento. Para Morin (2002; 2005a, p. 25) a
especialização simplifica, produz separação e ausência de diálogo entre os construtores do
saber, e “em todos os campos, o desenvolvimento das especializações (...) tende a encerrar
os indivíduos num domínio de competência parcial e fechado, de onde deriva a fragmentação
e a diluição da responsabilidade”.
É evidente que ao docente de enfermagem é exigido conhecimento mais amplo do
que o delimitado nos formatos de seleção, estes, traduzem-se em ‘meios’ que produzem
‘fins’, entretanto, os ‘fins’ apenas marcam o começo de uma atuação profissional complexa.
Morin (2011, p. 77) afirma que “os meios e os fins inter-retro-agem uns sobre os outros”, e
sendo assim, “não é absolutamente certo que os meios conduzam aos fins desejados”. No
contexto desta pesquisa, entende-se a realidade do serviço de enfermagem, principalmente
no que se refere ao desenvolvimento da CC, como contexto multifacetado, multidimensional.
Assim também é e necessita ser a atuação do docente de enfermagem, que embora dedicado
a certa especialidade de ensino, necessita estar consciente que todo conhecimento pertence à
amplitude de uma rede complexa, instável e infinita, que subsidia conhecimentos específicos
que são simultaneamente sustentados por conhecimentos de base geral, passíveis de refutação
e (re)construção.
Essa instabilidade do saber empírico e científico reforça cada vez mais a necessidade
de um conhecimento pela e para a vida, pois a ciência não é detentora de verdades, e a
detenção do saber em sua infinidade é impossível de ser alcançado, uma vez que a
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complexidade negocia com a incerteza, a tentativa de criar “pontes provisórias entre o serque-busca e o desconhecido” (MORIN, 2002, p. 18).
Entretanto, mesmo perante toda a crítica redutora e simplista do conhecimento, no
pensamento complexo há uma forma de aceitação, o reconhecimento de que diferentes
entidades vinculam e religam nosso pensamento, ou seja, não nega-se o simples, mas criticase a simplificação.
Isso explica, por exemplo, a forma como a enfermagem é concebida nos formatos
curriculares apresentados pelos cursos na UFMT: o fato de não serem currículos
‘integralizados’ não torna o fenômeno da formação de novos profissionais menos complexo.
Mesmo que ‘mutilem o saber’ formulando cascatas de conhecimentos reduzidos que só
adquirem sentido quando analisadas em um conjunto ‘global’, ou seja, uma disciplina só
adquire sentido baseada em uma subsequente e assim por diante, este formato simplificado
também pode ser compreendido como complexo, pois reafirma continuamente a necessidade
de religação. Assim, a complexidade não se encontra nas coisas como são, mas sim, como as
‘enxergamos’, uma vez que a “evolução da lógica clássica à complexa consiste em superar
as especializações estanques que distanciam as várias áreas e impedem a conexão essencial
entre campos aparentemente destinados ao isolamento” (MORIN, 2002, p. 15; 16).

4.3.2.5 Quinto Tema - A competência clínica do docente de enfermagem e as políticas
institucionais de incentivo

É importante reconhecer que muitos desafios são factíveis na realidade diária do
profissional docente, e que se faz importante que o mesmo saiba compreender e se posicionar
como sujeito autônomo e construtor de sua própria história. O homem cria-se e faz-se pelo
seu processo histórico, e o período em que se constrói como enfermeiro docente necessita ser
marcado pela complexidade e pela reforma do pensamento, para que de alguma forma, ocorra
rompimentos paradigmáticos intrínsecos na e pela própria prática profissional, seja pelo
reconhecimento de princípios complexos na educação e pela necessidade de religação dos
conhecimentos. Claramente, afirma-se que para estimular ‘algo’, é necessário, em alguma
medida também ‘sê-lo’.
O PPC (2011) do curso de enfermagem do campus sede reconhece essa afirmação ao
estipular a necessidade do docente possuir CC na área que leciona, assim estabelece na página
78, item F:
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Os professores devem possuir as competências que propuserem aos seus
alunos. No processo de desenvolvimento e avaliação de competências, o
professor precisa investir em suas próprias competências de forma
coerente com apoio institucional e capacitação pedagógica (UFMT, 2011).

Mas há incentivo institucional para que docentes da UFMT desenvolvam
continuamente sua CC ao longo da carreira? Institucionalmente a UFMT assegura alguns
direitos que podem ser utilizados para fins de capacitação, baseados em leis federais,
entretanto não garantem com veemência que tais políticas sejam especificamente utilizadas
para fins de desenvolvimento técnico-científico clínico na área de saúde e de enfermagem.
Tais benefícios são ditados pela lei do servidor federal nº 8.112 em seus respectivos
artigos 87; e 96-A ao explicitar:

Art 87 - Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no
interesse da Administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a
respectiva remuneração, por até três meses, para participar de curso de
capacitação profissional. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Art 96-A - O servidor poderá, no interesse da Administração, e desde que
a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo
ou mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo
efetivo, com a respectiva remuneração, para participar em programa de pósgraduação stricto sensu em instituição de ensino superior no País (Incluído
pela Lei nº 11.907, de 2009) (BRASIL, 1990)

Entretanto, os participantes percebem a existência dessas políticas como amplas e
voltadas para capacitação docente em âmbito geral, podendo ou não ser utilizadas para fins
de desenvolvimento de sua CC. Desta forma, acreditam haver algum tipo de apoio
institucional para capacitação, porém, este é falho e limitante por não proporcionar
especificidade e periodicidade regulamentada por resoluções internas, bem como não
garantir formas de financiamento mais claros e específicos para este fim.
Há também, como políticas institucionais reconhecidas pelos participantes, a
disposição de recursos financeiros destinados por meio de auxílio evento para participação
em congressos, assim como a previsão de pontuação sobre cursos e titulações no plano de
ascensão da carreira docente.
Outras formas de incentivo relatadas são promovidas internamente com a gestão dos
próprios cursos como: a flexibilização de encargos para participação em eventos e cursos; a
participação em comissões temáticas específicas em parceria com a rede de atenção, por
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exemplo: saúde da mulher e atenção ao parto; a participação em editais PET; acesso facilitado
à portais científicos; e a própria realização da tríade ensino-pesquisa-extensão.
Sendo assim, políticas de incentivo voltadas para capacitação docente são formuladas
para todos de forma geral, não havendo preocupação em específico para os cursos da área da
saúde / enfermagem, os quais são constituídos por docentes bacharéis que necessitam
aprimorar também seu conhecimento técnico-científico, para promover ensino de maior
qualidade.
“Agora no ponto de vista profissional, específico numa área de saúde como enfermagem,
medicina, [...] não vejo muita política na universidade no sentido de aprimorar o saber fazer
[...]. Muitas vezes, nós temos professores que tem um perfil de ter feito mestrado e doutorado
e não trabalhou no objeto da sua formação, seja na área clínica ou adjacências. Então ele
acaba não tendo aquela vivência, aquela experiência prática, então a competência, ela
acaba, vamos dizer assim, “mancando” e realmente eu não vejo hoje a universidade com
um programa, uma política definida, seja no CONSEPE [...] ou no CONSUNI [...] que
favoreça isso como política institucional direta. Agora como política departamentais, aí
cada departamento, cada instituto, cada faculdade tem a sua política de motivar o professor
a fazer projetos [...]” (GVR)

Sales et al., (2018) afirma que é inegável a importância para uma Instituição de
Ensino Superior que o seu corpo docente esteja alinhado com o perfil traçado pela Instituição,
e que esse perfil, determinado pelo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), não é
tarefa simples de ser planejado e executado.
Sobre a formulação do PDI tem-se:
O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, elaborado para um
período de 5 (cinco) anos, é o documento que identifica a Instituição de
Ensino Superior (IES), no que diz respeito à sua filosofia de trabalho, à
missão a que se propõe, às diretrizes pedagógicas que orientam suas ações,
à sua estrutura organizacional e às atividades acadêmicas que desenvolve
e/ou que pretende desenvolver (BRASIL, 2004, p. 2)

No tópico obrigatório que trata acerca da Gestão Institucional, mais precisamente em
sua descrição que abrange a organização e gestão de pessoal, trata-se a respeito do corpo
docente, plano e cronograma de expansão.
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Desta forma, o PDI institucional vigente (2019-2023) traz na página 138, que “o
quantitativo de docentes passou de 1.736 em 2014, para 1.823 em 2017, ou seja, houve um
acréscimo de 87 professores no período. Em 2017 mais de 90% do quadro docente possuíam
qualificação em nível stricto sensu”, entretanto não faz distinção se em nível de mestrado e
doutorado. Para o ano de 2019 em diante, a referida instituição possui um total de 230 vagas
residuais referente aos programas de expansão universitária, bem como de vagas
desocupadas nos últimos anos.
Tal documento não traz especificações de capacitação voltadas para os cursos da
saúde em especial, ou faz qualquer tipo de menção à necessidade de formação técnicocientifica contínua de enfermeiros e profissionais da saúde, apenas trata sobre os tópicos que
regulamentam as normas de afastamento para capacitação, trazendo:

A Gerência de Capacitação e Qualificação realiza anualmente o
levantamento de necessidade de capacitação em duas etapas, sendo elas: 1
– Relatório da demanda de capacitação extraído através da Avaliação de
Desempenho dos servidores técnicos-administrativos realizado durante o
período de outubro a novembro. 2 – Levantamento de Necessidade de
Capacitação (LNC) Junto aos gestores acadêmicos e administrativos
durante o período de dezembro a janeiro. O LNC tem como objetivo
consolidar e adequar as demandas de capacitação aos objetivos
institucionais, a fim de nortear o planejamento das ações voltadas para o
contínuo aperfeiçoamento dos servidores da UFMT. O Levantamento de
necessidade de capacitação incentivou o diálogo entre os gestores e sua
equipe técnica, visando contribuir para a consolidação das metas
institucionais, a fim de iniciar as devidas modificações para o andamento
dos trabalhos da gestão por competências nos cursos de capacitação a serem
oferecidos no Plano Anual de Capacitação – PACDH. Os Programas de
Capacitação servirão como norteadores dos projetos de capacitação que
serão ofertadas à comunidade universitária. (UFMT, 2019)

Entretanto, situações limitantes são interpostas pelos próprios regimentos e políticas
institucionais e minimizam as oportunidades para que docentes de enfermagem gozem de
determinados direitos para desenvolver sua CC ao longo da carreira. O destaque é atribuído
ao regime de Dedicação Exclusiva (DE), estabelecido em lei e estipulado em editais de
seleção docente, proíbe que o docente exerça qualquer outra atividade profissional além de
única e exclusivamente a docência. Muitos professores relatam que o distanciamento de
atividades profissionais como a assistência em enfermagem acaba deixando-os inseguros
para o ensino prático, sendo o momento de supervisão, o único contato com o serviço de
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enfermagem que passa a ser vivido pelo docente e que não se configura como suficiente para
manutenção e evolução de sua CC.
“[...] muitas vezes a gente vê alguns movimentos valorizando a atividade do DE. E aí quando
você é DE você está abrindo mão de um direito constitucional que você tem de desenvolver
outra atividade profissional, [...] acabo, vamos dizer assim, escolhendo a carreira docente
sem ter a oportunidade de desenvolver a minha atividade profissional, no objeto, na área da
qual eu me formei, então isso acaba sendo complexo [...] então não só para área de saúde
mas, para outras áreas que a prática do ensino-aprendizado, isso acaba ficando uma
discussão que a gente (referindo-se a UFMT) não faz, então como política da universidade,
definindo diretrizes para essa questão... eu acho que a gente falha nesse processo”. (GVR)
“Eu sinto muita falta, por exemplo: Eu já tive vários convites e não posso porque o
trabalho... o regime de trabalho é de dedicação exclusiva e você não pode assumir essa
função. Então nesse ponto aí eu acho que é algo que deixa a desejar”. (D6)

Segundo Ameida (2018) o regime de dedicação exclusiva oportuniza aos docentes da
rede pública maiores oportunidades de qualificação e empenho nos estudos que docentes
atuantes do setor privado de ensino, entretanto esse não configura-se como o único fator que
auxilia nesse processo, também são vantagens do servidor público o plano de carreira e a
retribuição por titulação obtida.
A gestão dos cursos também podem estipular prioridades de capacitação por meio de
políticas departamentais descritas em seu próprio PDI e esclarecidas no corpo textual do PPC
vigente ao curso. Como exemplo, podemos citar o PPC (2011) do curso de enfermagem do
campus sede que atribuiu como meta alavancar o percentual de professores doutores em seu
corpo docente para 65% até o ano de 2014. E o PPC (2009) do curso de enfermagem do CUA
que almejou estender a contratação de docentes efetivos para o número de 23 servidores até
o ano de 2010 (UFMT, 2011, p. 94; UFMT, 2009, p. 65). Mas como garantir que tais
expectativas sejam atendidas?
Estratégias podem ser promovidas pela própria gestão do curso, como a articulação
com outras instituições de ensino com vistas a disponibilizar cursos de Minter e Dinter;
solicitação de mais códigos de vagas à reitoria demonstrando a real necessidade de mais
professores para operacionalização do curso; Promoção de cursos in loco com a
recomendação de participação todos os docentes, a fim de estimular a cultura da atualização
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sobre temáticas clínicas, com atividades teórico-práticas; entre outras, mas todo esse
movimento, articulação e criação de estratégias possuem diversos outros fatores
influenciadores que podem ou não permitir o sucesso de tais objetivos.
A exemplo de política institucional bem estabelecida podemos citar o Plano Anual de
Capacitação Docente, compreendido pelos participantes como um instrumento que auxilia o
preparo e a titulação dos servidores docentes em nível de pós-graduação, mas que entretanto,
não garante que envolva o desenvolvimento da CC do docente, uma vez que as propostas de
pesquisa não necessitam se voltar para áreas clínicas. Neste sentido, o preparo almejado é
voltado para as competências do docente enquanto pesquisador, produtor de ciência, para
que assim, possa ser alavancado em conjunto aos cursos, Programas de Pós-Graduação. Por
não incluir cursos de pós-graduação lato-sensu, na percepção dos participantes, o Plano
Anual de Capacitação Docente pouco contribui para os investimentos na CC, uma vez que
os mesmos reconhecem a pós em nível de especialização como a melhor forma de
desenvolver sua CC.
Outro aspecto muito claro na relação entre as metas dos cursos, departamentos,
institutos, pró-reitorias e as demais instâncias institucionais é a interdependência política e
econômica da universidade com a esfera federal. O ano de 2019 tem sido marcado pela crise
de recursos na educação amplamente ‘sentida’ nas Universidades Federais, que apresentam
no atual cenário, incertezas sobre sua continuidade. Contingenciamento, cortes,
congelamentos, reduções… essas terminologias tem circulado com maior frequência no
âmbito da educação pública e as Universidades têm passado por verdadeiras crises
financeiras.
Entretanto, as crises não são negadas pelo pensamento complexo. Agravadas pelas
incertezas, elas podem tanto “estimular a busca por novas soluções” e / ou “provocar reações
patológicas” como exemplo, buscar a definição de um fator de culpa unicausal. As situações
de crise são multicausais e tendem a ser sempre ambivalentes, ou seja, formulam-se por
aspectos diferentes e de valores contrários - trazendo em si o melhor e o pior que tem a
oferecer, que podem vir a tornar-se.
O jogo do vir a ser é de uma prodigiosa complexidade. A história inova,
deriva, desorganiza-se. [...] A evolução é deriva, transgressão, criação; é
feita de rupturas, perturbações, crises. [...] Nenhum fator pode ser
considerado como duramente estável, constante, isolável na averiguação
concreta do vir a ser e, deste fato, nada pode ser predito categoricamente;
tudo deve ser conjecturado condicionalmente” (MORIN, 2010b, p. 17;18).
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Morin (2013, p. 12; 15) refere que perante as crises, é necessário possuir sensibilidade
para compreender como se firmam as oposições, e assim “assumir e transcender as
contradições”, desenvolver uma visão dialógica. Para Morin (2011, p. 82) a compreensão
humana extrapola a pura explicação do saber, exige trocas subjetivas, “empatia, abertura,
simpatia e generosidade”. Muitos são os fatores que podem prejudicar a compreensão
humana, sendo assim, faz-se importante também pensar como se dá a incompreensão, que se
traduz pelos obstáculos da própria compreensão como a indiferença, o erro, individualismo,
egocentrismo, etnocentrismo / sociocentrismo, possessão, ideias, medo, e claro, o espírito
redutor. A compreensão humana primeiramente necessita ser ética, “e a ética da compreensão
pede para que se compreenda a incompreensão”, ou seja, “pensar bem” e saber reconhecer
“os erros, desvios, ideologias, as derivas, saber compreender antes mesmo de condenar, abre
caminho para a humanização das relações humanas”. Então, então sob essa perspectiva
complexa, a compreensão “pode nos revelar o melhor, o pior, ou ambos, fazendo-nos
enfrentar constantemente o paradoxo da responsabilidade / irresponsabilidade sobre nossas
ações”.
Sendo assim, viver em tempos de crise remete-nos ao ato de “bem pensar” que busca
a religação das coisas e saber lidar com o inesperado. É necessário notar o fechamento de um
ciclo e as desordens que são desencadeadas, pois o novo traz consigo o improvável, assim,
estar atentos a complexidade da realidade pode nos fazer enxergar uma nova vida
visualizando o lado positivo que uma crise também pode proporcionar, e em um mundo tão
incerto, isso se trata de basicamente elaborar estratégias e fazer apostas com a plena
consciência da ecologia da ação.

Toda ação, uma vez lançada, entra em um jogo de interações e retroações
no meio em que se dá, e esse jogo pode desviá-la de seus fins e até mesmo
levar a um resultado oposto ao que se esperava. [...] As derradeiras
consequências da ação dependem não só das intenções do ator, mas
também das condições próprias do meio em que se desenrola” (MORIN,
2013, p. 24).

Sendo assim, os efeitos percebidos atualmente nos cursos de enfermagem da UFMT
podem não ser os programados há anos atrás nos PPCs, pois se faz impossível contemplar
em um meio histórico-social a totalidade das inter-retro-ações impelidas pelos sujeitos, mas
isso não quer dizer que avanços não foram registrados, resultados parciais sobre as metas
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traçadas são positivamente comemorados pelos cursos que dão continuidade à formação de
novos profissionais, valendo-se até mesmo sem saber, de estratégias.
Opostamente ao programa, o estabelecimento de estratégias - que também possui
objetivos e hipóteses de ação - a depender das informações disponibilizadas pelo meio e
adquiridas ao acaso, pode muito bem (re)formular intenções, sempre consciente da incerteza,
vindo a configurar-se também como uma aposta. Para Morin (2013) estar consciente dos
riscos incertos advindos com a situação de crise, consequentemente estimula a proposição de
defesas, ou seja, as crises nos transformam em seres mais estratégicos.

4.3.3 Considerações sobre esse nível de aproximação com o objeto.

Essa fase da tese oportunizou a aproximação com o objeto por meio da compreensão
de sentidos subjetivos e sentimentos associados ao desenvolvimento da CC dos docentes de
enfermagem. De fato, o desenvolvimento da competência clínica é um processo complexo, e
apresentou entre os resultados esclarecimentos que ressaltam a importância da mesma para a
docência em enfermagem. Nessa perspectiva, não é intenção sintetizar interpretações tão
densas e complexas, mas expressar os elementos constitutivos considerados definidores da
percepção de docentes e gestores acerca do fenômeno (ver Figura 9).
Inicialmente, faz-se importante destacar a noção de CC propagada pelos participantes,
muito embora reconheçam e reafirmem em seus relatos a necessidade de realizar e repetir
intensa e continuamente procedimentos técnicos vinculados aos cuidados de enfermagem
para o desenvolvimento da competência clínica, não a resumem somente a esse quesito, uma
vez que o “olhar clínico” voltado ao paciente necessita atender diferentes necessidades
básicas de saúde enquanto ser humano e sujeito singular, ou seja, a CC não se resume somente
aos procedimentos e técnicas de enfermagem relacionadas ao cuidado, vai além, pois visa
abranger as multidimensões do sujeito.
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Figura 10 – Movimento do terceiro nível de aproximação com o objeto e principais dados
obtidos.

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2019.

A noção de CC dos docentes concorre com o processo de mudança paradigmática que
por meio de movimentos sociais, políticos, culturais, etc., formulam novas concepções sobre
o processo de saúde-doença e o que é saúde, conceitos estes, que hoje superam o
conhecimento disseminado na era moderna, vindo em encontro a uma lógica cada vez mais
dinâmica, provisória, multidimensional e complexa. Assim, podemos afirmar que a
compreensão dos docentes sobre as multivariedades que compõe a noção de clínica e de
competência clínica de enfermagem, compactua com a visão explicitada por Patrícia Benner.
Outro registo trata sobre a experiência clínica prévia à docência. Sobre esse quesito,
salientamos que o mesmo não é considerado pré-requisito para o ingresso na docência, seja
por meio de concursos públicos ou seletivos para contratos temporários, assim sendo, temos
na UFMT docentes que ingressam com e sem experiência clínica em serviços de enfermagem
anteriormente.
Para aqueles docentes que ingressam na UFMT sem nenhuma experiência na
assistência de enfermagem, embora apresentem maior dificuldade em campos de ensino
clínico, é possível desenvolver sua CC enquanto docentes, utilizando para isso, estratégias
que envolvem diretamente o auxílio dos enfermeiros do serviço, a dedicação em atividades
extras à sua carga horária como voluntariado assistencial em instituições de saúde,
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acompanhamento de outros docentes durante as aulas práticas como um sistema de tutoria,
valer-se do direito do Adicional de Plantão Hospitalar – APH, participar de eventos e
congressos locais, realizar cursos de capacitação, bem como apropriar-se da teoria por meio
de estudos e consumo de artigos científicos.
Já para os docentes que ingressam na UFMT com certa experiência em serviços
assistenciais de enfermagem, os relatos enfatizam sobre a importância deste conhecimento
antes do exercício da docência em enfermagem, destacando haver maior segurança para a
realização de aulas tanto práticas quanto teóricas, pois há a possibilidade de articular teoria e
prática em seus exemplos e demonstrações, tornando as aulas mais atrativas e estimulantes
aos alunos.
Nesse aspecto, destaca-se a importância da autoconfiança, autoafirmação,
empoderamento, autonomia, capacidade de lidar com situações de incerteza e a competência
para o exercício profissional que são estimuladas ao docente de enfermagem por meio da
experiência clínica prévia. Entretanto, mesmo destacando a importância deste quesito ao
início da carreira como professor, os participantes não a compreendem como algo “definidor”
para o sucesso docente, pois o mesmo tem inúmeras oportunidades de desenvolver a
competência clínica no transcurso da carreira docente, enfatizando a necessidade que o
mesmo possui de agir em prol de suas necessidades e deficiências para o ensino, dependendo
dele a busca por estratégias de auxílio para e sobre o desenvolvimento de sua competência
clínica.
Já os docentes de longa carreira, que ingressaram com vasta experiência em
atividades clínico-hospitalares, ou que faziam parte do antigo sistema de articulação docenteassistencial do HUJM, no qual os docentes eram concursados e alocados como responsáveis
por diferentes setores do hospital. Para estes, em alguns momentos, acreditam que houve de
alguma forma distanciamento das atividades práticas, sendo os dias atuais, fase ressentida
pela estagnação ou até mesmo o declínio de sua competência clínica, afirmando terem
“perdido a mão” para realizar certos procedimentos ou quanto à atualização sobre os
protocolos de atendimento às diversas formas de cuidado, imbuídas de novas tecnologias e
materiais.
Para os três casos detectados na vivência profissional do docente de enfermagem na
UFMT, o iniciante sem experiência clínica, o que já possuía alguma experiência clínica e
para o que ingressou com vasta experiência clínica, o consenso percebido tanto entre os
docentes quanto entre os gestores, é que a pró-atividade do professor sobre a necessidade do
desenvolvimento de sua competência clínica é crucial para o mesmo na carreira.
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Institucionalmente a UFMT assegura alguns direitos que podem ser utilizados para
fins de capacitação, entretanto não garantem com veemência que tais políticas sejam
especificamente utilizadas para fins de desenvolvimento técnico-científico clínico na área de
saúde e de enfermagem. Sendo assim, para os participantes a determinação e iniciativa do
próprio docente em buscar este tipo de conhecimento e aprimoramento, este sim, é o fator
mais influente sobre sucesso profissional na carreira, o qual eles se referem utilizando a
expressão “ser um bom professor”.
Assim, a busca por cursos teóricos e práticos, especializações lato sensu, participação
em eventos e congressos em áreas especificas, todas essas atividades ficam à cargo da
disposição e financiamento do próprio docente, sendo este, muitas vezes limitado pelo
vínculo empregatício que exige dedicação exclusiva, pelas inúmeras atividades de docência
e gestão que são atribuídos a esses servidores, bem como pela recente proibição dos APH no
hospital universitário local aos docentes com DE. Desta forma, os participantes acreditam
haver algum tipo de apoio institucional, porém, este é falho e limitante por não proporcionar
uma periodicidade regulamentada, bem como não garantir formas de financiamento mais
claras e específicas para este fim.
A UFMT propõe políticas gerais de capacitação para seus docentes servidores, mas
os institutos e faculdades possuem autonomia para administrar de forma descentralizada
políticas departamentais em seus projetos de desenvolvimento institucional. Entretanto,
ressaltamos que tal autonomia é determinada por múltiplas dependências que podem ou não
favorecer a valoração da CC nos processos de recrutamento de efetivos e substitutos,
administração e divisão de encargos didáticos, e manutenção da qualidade dos cursos
ofertados.
No recrutamento para docentes efetivos, embora a CC seja pontuada no processo de
análise curricular, o formato pelo qual são desenvolvidos os concursos de forma a garantir
idoneidade, transparência e imparcialidade, não concorre para que a CC obtenha destaque
entre os candidatos. Geralmente, a CC é mais requisitada em seletivos para docentes
substitutos, nos quais as faculdades e institutos possuem maior autonomia, sendo que esta
categoria docente assume maior carga horária no ensino, com aulas teóricas e práticas, além
de transitar com maior grau de rotatividade entre as diferentes áreas de disciplinas nos cursos.
Desta forma, a distribuição dos encargos didáticos, seja para docentes efetivos e / ou
substitutos, segue a preferência pela área em que o docente já tenha desenvolvido alguma
CC, entretanto nem sempre é possível garantir esse tipo de acordo, devido à instabilidade da
realidade complexa, na qual muitas vezes, ocorre ausência e / ou remanejamento de
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profissionais entre as áreas, surgimentos de turmas especiais, falta de disciplina no semestre,
e assim, vão ocorrendo negociações entre a gestão, chefias imediatas e docentes, para que
possam cumprir seus contratos de 40 horas semanais de serviços.
A forma como a instituição administra a qualidade de seus cursos variou em acordo
à estrutura de gestão acadêmica que possui. No campus sede esse acompanhamento é feito
em grande parte pelos gestores e líderes dos grupos de trabalho, bem como pela atuação das
estruturas de colegiado de curso e núcleo docente estruturante. Já no campus do Araguaia,
houve também o relato de grande contribuição do colegiado de curso, por meio da análise e
acompanhamento dos planos disciplinares, e a descrição de reuniões mensais entre docentes,
gestor de curso e discentes para discussão de demandas advindas tanto de sala de aula quanto
dos campos de práticas. Embora os cursos utilizem tais estruturas para o auxílio no
acompanhamento da qualidade dos cursos, ambos descrevem com ênfase que a reclamação
do discente traduz-se na principal ponte que liga à gestão do curso ao que realmente acontece
em sala e em campos de ensino clínico, nesse sentido, destacamos a importância do
desenvolvimento do pensamento crítico e da capacidade de reflexão dos alunos para com o
desenvolvimento de seu processo de formação e a parcela de (co)responsabilidade de cada
ator nesse processo.
Enfatiza-se que a metodologia trilhada nesse nível de aproximação com o objeto
possibilitou a construção de volumoso banco de dados acerca do tema, e que devido ao
processo de análise artesanal do material qualitativo ter despendido grande tempo de
manipulação, como limitação, ressalta-se que entre os resultados obtidos, foram apresentados
os que melhor atendem aos objetivos da pesquisa, sendo o restante do material arquivado
para posterior tratamento e publicação de artigos científicos.
Como contribuições para o cenário investigativo em saúde e enfermagem, ressalta-se
o processo de análise criado neste nível de aproximação com o objeto, demostrando que a
bricolagem inspira o pesquisador a buscar, criar e propor seus próprios métodos e formas de
pesquisa, ampliando horizontes antes ‘presos em caixinhas’ metodológicas, demostrando
criatividade e inovação no cenário de investigação científica.
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5

TECITURA ENTRE OS NÍVEIS DE APROXIMAÇÃO DO OBJETO
Este capítulo empenha-se em articular considerações acerca do inter-relacionamento

dos dados referentes aos temas tratados no corpus da tese, em especial, sobre os três níveis
de aproximação com objeto detalhados ao longo do estudo.
Esclarece-se que não é pretensão aqui apresentada esgotar sobre a temática abordada,
pois assim como o pensamento complexo e a bricolagem explicitam, não há proposições de
verdades ou saberes findáveis e imutáveis obtidos por meio das pesquisas, antes elas
proporcionam aproximações e compreensões parciais e temporais do pesquisador, da
realidade multidimensional, em meio a inúmeras outras que possam vir a existir. Assim
sendo, o pesquisador bricoleur rejeita a simplificação da realidade e a busca de um padrão
social, sabendo que a realidade não pode ser encapsulada em um recorte de verdade acerca
de determinado fenômeno (RAMPAZO e ICHIKAWA, 2009).
De caráter inacabado em vista da riqueza de nuances que emergiram dos movimentos
estratégicos na produção dos dados, e dos que ainda poderiam vir a emergir, a
intencionalidade deste capítulo repousa na promoção de reflexões que possibilitem maior
compreensão acerca do desenvolvimento da CC de docentes de enfermagem, bem como
desenvolver no âmbito da comunidade acadêmica institucional, maior sensibilidade quanto à
importância da CC ao longo da carreira docente.
Percebe-se desde o início da leitura do presente trabalho, a forte conexão que é
assumida entre o objeto as pesquisadoras. A bricolagem e o propósito de conectar pesquisa
e pesquisador amplia possibilidades interpretativas, bem como permite analisar fatos,
inquietações e transformar em problemas de pesquisa, situações vividas no dia-a-dia que
compõe parte do nosso cotidiano, por isso, a UFMT foi o cenário elencado como campo
investigativo.
A necessidade de desvelar os referenciais teórico e metodológico fez-se presente, até
mesmo para respaldar a decisão sobre o uso da bricolagem e formalizar a construção do
projeto junto ao comitê de ética em pesquisa, esclarecendo o amparo inovador metodológico
da pesquisa, e como método e teoria convergem para a formulação de um trabalho coerente
e com afinidade epistemológica.
A delimitação do objeto pode-se afirmar, foi constituindo-se aos poucos no decorrer
da investigação. Problematizar o fenômeno a ser estudado trouxe a necessidade de maiores
esclarecimentos, que consequentemente auxiliaram na formulação das primeiras assertivas e
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pressupostos teóricos elencados na pesquisa. Entre eles, o resgate histórico sobre a evolução
das práticas de cuidado ao longo dos tempos, trouxe a compreensão de como a clínica fora
se estabelecendo no cenário de atenção e formação em saúde, e assim, o contato com a noção
de competência clínica de Patrícia Benner que auxiliou a definir a compreensão de CC que
seria denotada na investigação.
Assim, como tudo se inicia por um ponto de partida, o findar do processo de
doutoramento trouxe a necessidade de um ponto final, e até chegar nessa fase de
encerramento do estudo, conseguiu-se desenvolver ao longo do trabalho, três movimentos do
que denominamos como ‘níveis de aproximação com o objeto’, que proporcionaram
compreensões acerca de diferentes dimensões envolvidas no fenômeno, conforme mostra a
Figura 10 abaixo, com destaque para os processos percorridos.
Figura 11 – Espiral representativa da estrutura de apresentação do trabalho acadêmico, 2019

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2019.

Entretanto, o primeiro nível de aproximação com o objeto não necessariamente
buscou informações e / ou dados sobre os docentes de enfermagem da UFMT. Incialmente
ateve-se em conhecer quais temáticas estariam envolvidas nas publicações acerca da prática
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do docente em cenários clínicos de ensino. Iniciada no ano de 2017, a busca de material
bibliográfico por meio da metodologia da Revisão Integrativa possibilitou reconhecer parte
da importância do aspecto clínico na formação em enfermagem; a representatividade do
papel docente nesse contexto; bem como sentimentos vividos pelos docentes derivados do
trabalho nos campos de prática clínica.
Esses primeiros dados esclareceram que o propósito do docente em cenários de
atuação clínica é universal, ressaltando inclusive que o ensino clínico é componente
obrigatório em todo currículo de enfermagem, independente do país. Sendo assim, o docente
de enfermagem traduz-se em figura importante na formação, atuando como (co)responsável
pelo desenvolvimento da CC do aluno de enfermagem, sendo esse papel, claramente
esperado e cobrado pelos discentes e preceptores. Outra forma importante de atuação docente
refere-se à assunção de que funciona como eixo articulador entre o ensino e o serviço,
viabilizando oportunidades de ensinamentos acadêmicos em cenários reais de atendimento à
saúde, e justamente esse ícone articulador teoria-prática causa-lhe sofrimento devido a
dualidade entre os ensinamentos acadêmicos e a realidade dos serviços.
Destaque nessa fase é dado aos sentimentos derivados da atuação do professor em
cenários clínicos. Medo, insegurança, angústia, constrangimentos são identificados entre os
docentes, sendo que muitos sentem dificuldades em realizar o trabalho inerente à
enfermagem em âmbito clínico com consequente indisposição para criação de vínculo com
o campo, visto que sua presença in loco é temporária. Parte desses sentimentos é agravada
pela responsabilização que os docentes sentem perante a necessária manutenção dos campos
de práticas conveniados à IES, visto que ocorre nesse sentido, certa concorrência dos espaços
físicos dos serviços de saúde com outras instituições de ensino.
Os primeiros achados remetem ao movimento hologramático correspondente às
formas de interação dos docentes com os alunos; com o campo; com a profissão de
enfermagem; com demais profissionais da instituição de saúde; demostrando que as partes
estão contidas no todo, assim como o todo contido nas partes (MORIN, 2005a). A interação
permeia o cotidiano do trabalho docente, sendo que essas interações ocorrem tanto em níveis
individuais, quanto coletivo. O reconhecimento dessa assertiva leva-nos a inferir que o
docente necessita desenvolver para atuar em cenários clínicos de ensino, competências que
se ampliam para além das que envolvem o ensinar, o saber fazer e a execução de
procedimentos técnicos, corroborando com a noção de competência clínica disseminada por
Benner (1984), que a aplica como uma competência multidimensional, multideterminada e
certamente complexa.
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O segundo nível aproximação com o objeto apresenta informações acerca de ‘quem
é o docente que atua na UFMT’, com destaque para os resultados que demostram as
principais formas de inserção desses docentes no mundo do trabalho em enfermagem, sendo
que grande parte tiveram como primeiro emprego a área assistencial com predominância em
ambientes hospitalares, seguido pela inserção direta na docência em enfermagem, com
predominância de ingresso diretamente no ensino superior.
Outro resultado de destaque é revelado nas estratégias pelas quais docentes de
enfermagem buscam desenvolver e aprimorar sua CC ao longo da carreira, sendo que a única
estratégia referida como ‘muito utilizada’ e ao mesmo tempo ‘muito potente’ foi o acesso e
consumo de artigos científicos, o que demostra que outras estratégias como a participação
em eventos científicos locais, realização de cuidados durante a supervisão de práticas de
alunos, embora sejam apontadas como ‘muito utilizadas’ não possuem credibilidade junto
aos docentes no que se refere ao grau de potencialidade para desenvolvimento e
aprimoramento da CC.
Dentre as formas de capacitação relacionadas ao cuidado de enfermagem, as de cunho
teórico são priorizadas pelos docentes, visto que muitos buscam até mesmo a pós-graduação
como estratégia para desenvolver e aprimorar sua CC indicando-a como motivação para
ampliar oportunidades de emprego, sanar ausência de formação específica em determinado
setor de atuação, desenvolver habilidades técnicas e segurança para o trabalho de
enfermagem, e obter progressão funcional na carreira, além de também contribuir para o
desenvolvimento do preparo pedagógico docente.
O segundo nível de aproximação com o objeto demostra contradições vivenciadas
pelos docentes em exercício profissional na UFMT. Cabe neste momento refletirmos sobre
como se constitui o ‘ser enfermeiro docente’, visto que muitos ingressam na docência como
a oportunidade do primeiro emprego, sem a chance anterior de desenvolver competências
relacionadas tanto à profissão de enfermagem quanto para a própria docência. Assim, qual
seria a parcela de responsabilidade do próprio docente, bem como da instituição sobre tal
situação?
As estruturas que compõem o atual formato de trabalho docente exigem que o mesmo
seja enfermeiro, educador e pesquisador, mas como garantir que o mesmo desenvolva todas
essas competências? Ele necessita adentrar na academia com mínimo de preparo para tanto?
Neste caso, não cabe pensar nas somas das partes, pois o todo é mais que a simples soma das
partes, muito menos deve haver a priorização de uma função perante as outras, o que se faz
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necessário é encontrar estratégias que conciliem o exercício de todos os papeis de forma
contínua na carreira docente.
Tão claro quanto a necessidade de capacitação permanente aos docentes é a obrigação
de que as estratégias elencadas ‘façam sentido’ para aqueles que as usufruem, pois assim
como se apresentam os dados, qual a funcionalidade de ‘utilizar muito’ uma estratégia na
qual crê-se haver ‘pouca’ ou ‘nenhuma potencialidade’ para o desenvolvimento da CC?
Assim como para os alunos, as estratégias de aprimoramento do ser ‘enfermeiro
docente’ necessitam estar munidas pela aprendizagem significativa, de forma que o
conhecimento produzido sirva nos processos de reflexão-ação e mude a realidade e a atuação
profissional do docente.
O terceiro nível de aproximação com o objeto define-se de natureza qualitativa e
proporciona maior aprofundamento na subjetividade envolvida nos processos de
desenvolvimento da CC do docente de enfermagem da UFMT. Evidencia-se que a noção de
CC partilhada pelos docentes compactua com a definição de Benner (1984), demonstrando
entendimento complexo e multidimensional sobre a mesma.
Nas formas de se constituir docente na UFMT, obteve-se entre os principais
resultados situações de ingresso pelas quais os profissionais de enfermagem adentraram à
docência sem nenhuma experiência clínica prévia, assim como aqueles que tiveram a
oportunidade de desenvolver a CC em serviços de saúde antes de se tornar docentes.
A falta de experiência esteve associada a alguns dos mesmos sentimentos relatados
no primeiro nível de aproximação com o objeto, sendo relatado pelos participantes que
possuir experiência clínica facilita a inserção do professor em aulas práticas, pois proporciona
segurança, confiança, tranquilidade, empoderamento, melhoramento da autoimagem,
autonomia, etc. Outra vantagem que se associa à experiência clínica prévia diz sobre a
qualidade das aulas teóricas e práticas que se tornam mais contextualizadas e
consequentemente mais atrativas.
Assim como Benner (1984) explicita em sua teoria, a necessidade de estar em
cenários reais de prática é crucial para o desenvolvimento da CC de enfermagem. Então para
os docentes que tiveram a oportunidade de viver essa experiência antes de ingressarem na
docência, claramente as atividades que envolverão essa prática serão recebidas com menos
temor, com menos incerteza, o que caracteriza seu desenvolvimento como algo contextual
e mediado por situações de jogo na realidade incerta e imprevisível, conforme
pressuposto inicial. Morin (2011) diz que enquanto sujeitos temos a tendência de negar o
desconhecido por medo da incerteza, pelo medo de não saber o que estar por vir. A
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experiência nos proporciona conhecimento e este remete a autonomização do sujeito ativo,
ou seja, aquece que busca por inovações, sai da zona de conforto e constrói sua história.
Além de proporcionar o desenvolvimento da CC, a experiência anterior à docência
também desenvolve competências gerais que são cruciais no cotidiano profissional do
docente de enfermagem, como a comunicação, a interação com pares, alunos, comunidade,
equipe, chefias, etc., a capacidade de lidar com situações de conflito, perfil de liderança e
tomada de decisões. E assim, é tecida a noção de que a CC é parte do rol de competências
que definem a atuação do docente, que se complementam por meio do movimento
hologramático partes-todo (MORIN, 2010a).
Entretanto, mesmo a experiência prévia sendo destacada como algo benéfico à
construção da carreira docente do professor de enfermagem, fato este que confirma a
tese inicial, ela não é definidora desse processo. Segundo os resultados apresentados, a
experiência é importante, entretanto a autonomia do docente como sujeito ativo pode
subsidia-lo no desenvolvimento de sua CC, valendo-se para tanto, o uso de estratégias que
podem mantê-lo em contato com a prática profissional. Tais estratégias são mediadas por
processos interacionais, seja entre sujeitos – atores sociais – entre sujeitos e campo de
prática, sujeitos, leis e normativas. Independente da estratégia elegida, ela estará
condicionada ao exercício da autonomia do sujeito regida por suas múltiplas
dependências (MORIN, 2010a).
Nesse sentido o pensamento complexo ampara a interpretação da ação do sujeito ativo
através do estabelecimento de programas e estratégias, prevalecendo nesse cenário a
necessidade de ações estratégicas, pelas quais os docentes consideram a complexidade do
contexto, analisam o cenário, consideram as certezas e as imprevisibilidades e assim, operam
mudanças e transformações em seu cotidiano profissional.
Quando o exercício da autonomia e da pró-atividade docente não entram em cena, o
ensino clínico fica prejudicado pela situação comentada como ‘prática docente dissimulada’,
na qual os docentes restringem as oportunidades de aprendizado dos alunos ao evitarem
propositalmente o contato com a assistência direta durante o período de aulas práticas em
cenários reais, assim sendo, se recluem à uma sala e discutem casos teóricos.
Desta forma, podemos que afirmar que o desenvolvimento da CC do docente é um
processo que está ligado às suas experiências, conhecimentos, imprintings gerados pela
cultura e pelas referências de atuação acadêmica com as quais o docentes tiveram a
oportunidade de interagir ao longo de sua construção como sujeitos, cidadãos, alunos,
enfermeiros, docentes e assim por diante. Assim sendo, destaca-se que esse processo é
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formado e irrigado pela ética embebida de seus processos dialógicos e / ou recursivos de
autoanálise, self-deception, auto-observação, egocentrismo e altruísmo, introspecção e
extrospecção, moralina e honra (MORIN, 2005b).
Cabe destacar que embora seja um processo altamente motivado pela ética do sujeito,
e a análise de si, sua autonomia perante a busca por formas de sanar as lacunas identificadas
são estabelecidas por múltiplas dependências que ditam as situações de jogo estabelecidas na
realidade. Por exemplo, mesmo destacando a importância da experiência clínica prévia para
a prática acadêmica, a mesma não se traduz perante as normas, leis e resoluções institucionais
como pré-requisito para o ingresso na carreira acadêmica.
Assim, pode-se afirmar que a CC do docente é considerada de forma superficial nos
processos de recrutamento e seleção docente, sendo que os formatos dos concursos e
seleções, respectivamente para professor efetivo e substituto, não concorrem para dar
destaque à mesma. De outro lado, verifica-se que após o ingresso do docente ao quadro de
servidores, sua CC pode ser considerada nos processos de distribuição de encargos, mesmo
que nem sempre seja possível realizar essa junção. Este fato remete-nos aos processos
explicados no pensamento complexo pelo princípio da ecologia da ação, onde toda uma
estrutura de planejamento e atividades concorre para selecionar determinado perfil de
candidato, sendo que o exercício efetivo do cargo após a seleção pode ou não possibilitar a
atuação do docente em sua área de afinidade e CC. Tal fato é muito comum entre os docentes
substitutos, uma vez que os mesmos transitam com maior rotatividade entre as áreas de
conhecimento nos cursos de enfermagem.
Reconhecer os reais motivos pelos quais os formatos de concursos e seletivos não
concorrem para o destaque da CC do candidato, revelam com primor os processos de
interdependência da Universidade com o Governo Federal, estabelecendo nesse sentido
conexão autônoma e determinada por múltiplas dependências.
O estado exige transparência e lisura na seleção de professores à instituição, assim, a
banca avaliadora atua de forma limitada, avaliando a CC em seus domínios teóricos
expressados pela capacidade de reflexão sobre a prática, argumentação e uso de exemplos da
realidade assistencial de enfermagem, por meio da maturidade teórica e metodológica no
planejamento e execução da aula, qualidade e atualização de material bibliográfico, bem
como o desempenho e capacidade de comunicação do candidato.
Depois que ingressam ao quadro de servidores, os docentes não usufruem de políticas
específicas voltadas para o desenvolvimento contínuo de sua CC, suas atribuições como
docentes se diluem entre diferentes funções acadêmicas, e a capacitação e a atualização da
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CC acaba ficando em segundo plano. Cabe dar destaque às formas como a própria instituição
limita a atuação desse docente para buscar o aprimoramento da CC, uma vez que os
concursos instituem o regime de Dedicação Exclusiva (DE) que impedem que os docentes
exerçam o direito de atuar em suas determinadas profissões liberais.
Nesse sentido, apontam-se reflexões acerca de como a gestão institucional ‘visualiza’
esse tema e sua importância para a manutenção da qualidade dos cursos ofertados. Pois a
gestão não tem mecanismos para ‘obrigar’ os docentes a se capacitarem ao longo da carreira,
mas pode auxiliar com estratégias de estímulo e políticas de incentivo aos docentes que
sentem / percebem suas fragilidades durante a prática profissional.
Estima-se a necessidade de prosseguir investigações sobre fenômeno tão complexo,
de modo a desvelar novas facetas ainda pouco evidenciadas, que contribuam para a
consolidação da produção de conhecimento sobre a Competência Clínica de docentes em
âmbito nacional, como também para a (co)construção de práticas pedagógicas que resultem
na formação de profissionais mais competentes para atuar profissionalmente e na vida em
sociedade, e para tanto, aposta-se na autonomia docente como estratégia eficaz na
consolidação da competência clínica.
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APÊNDICE 1
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CURSO DE ENFERMAGEM
PESQUISA – Competência Clínica de Docentes de Enfermagem

INSTRUMENTO PARA CATALOGAÇÃO DOS ARTIGOS
REFERÊNCIA INTERNA
TÍTULO
LÍNGUA
AUTORES
FORMAÇÃO DOS AUTORES
BASE DE DADOS
NOME DO PERIÓDICO
ANO DE PUBLICAÇÃO
OBJETIVO DO ESTUDO
ABORDAGEM
METODOLÓGICA
UTILIZADA

RESULTADOS DO ESTUDO

RECOMENDAÇÕES DOS
AUTORES
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APÊNDICE 2
Quadro 3 – Artigos selecionados, informações acadêmicas e achados científicos, 2017.
Código/
Base de
Dados
A2

BDENF

Autor e
Ano

Título e
País

Bettancourt L.,
Muñoz L.A.,
Merighi
M.A.B.,
Santos M.F.,

O docente de
enfermagem nos
campos de
prática clínica:
um enfoque
fenomenológico

2011

Objetivo

Metodologia

Compreender a
vivência dos
docentes de
enfermagem junto
aos estudantes de
enfermagem nos
campos de prática
clínica

Qualitativa
Estudo
fenomenológico

Identificar os papéis
dos docentes e
profissionais que
acompanham as
vivências práticas na
formação.

Estudo de Casos
Múltiplos
Qualitativo

Conhecer e discutir
as expectativas dos
docentes,
enfermeiras e
estudantes com
relação ao ensino em
campo clínico.

Qualitativo
Estudo
fenomenológico

Os sujeitos esperam que o ensino clínico
subsidie a articulação entre a teoria e a
prática profissional; almejam que o
ensino possibilite postura proativa e
participativa tanto do aluno, quanto do
professor. Houve reciprocidade na
perspectiva dos atores;

Indicar as ações do
processo de
integração docenteassistencial
desenvolvidas entre
o Curso de
Graduação em
Enfermagem da
FAMERP e o
Hospital de Base da
FUNFARME.

Análise
documental
(retrospectiva
histórica)

Identificar os
aspectos geradores
de sofrimento e
prazer no processo
de trabalho do
enfermeiro docente.

Estudo
exploratório e
descritivo com
abordagem
Qualitativa

Propor um novo
quadro de requisitos
de competência para
educadores clínicos
de sessão.

Revisão narrativa
da literatura

Neste estudo demonstrou-se que, as
atividades desenvolvidas entre o Curso
de Graduação em Enfermagem e o
Hospital de Base, no contexto da IDA,
precisam ser mais bem definidas e
formalizadas. Entretanto, revela aspectos
da inserção e participação dos docentes
em diversos programas hospitalares na
busca de melhoria da qualidade da
assistência de enfermagem, favorecendo
também um melhor campo de ensinoaprendizagem para os alunos.
A
interação
docente-aluno,
o
engajamento com as atividades didáticopedagógicas e o compromisso com a
formação profissional são elementos
importantes na sensação de prazer no
trabalho, à medida que permite o
exercício da criatividade e atribui
significado social à atividade.
Propõe
estratégias
para
o
desenvolvimento e avaliação das
competências de educadores clínicos de
sessões.

Compreender como a
docente de
enfermagem percebe
seu corpo na atuação
profissional.

Qualitativaabordagem
fenomenológica
existencial e das
concepções
filosóficas de

Brasil
A3

Brehmer
L.C.F.,
Ramos F.R.S.,
2014

BDENF

A4

BDENF

Merighi
M.A.B, Jesus
M.C.P.,
Domingos
S.R.F,
Oliveira D.M.,
Ito T.N.,
2014

B1

Beccaria
L.M.;.
Trevizan
M.A.;

LILACS

2006

B4

Ferreira E.M.,
Fernandes
M.F.P., Prado
C.,
Baptista
P.C.P.,
Freitas G.F.,
Bonini B.B.;
2009
Robinson C.P.;

LILACS

B5

MEDLIN
E

2009

B6

Lopes D.F.M.,
Merighi
M.A.B., Jesus
M.C.P.,
Garanhani
M.L., Cardeli

LILACS

Integração
Ensino-Serviço:
implicações e
papéis em
vivências de
cursos de
graduação em
Enfermagem.
Brasil
Ensinar e
aprender no
campo clínico:
perspectiva de
docentes,
enfermeiras e
estudantes de
enfermagem
Brasil
Ações do
processo de
integração
docenteassistencial entre
um curso de
graduação em
enfermagem e
um hospital de
ensino.
Brasil
Prazer e
sofrimento no
processo de
trabalho do
enfermeiro
docente.
Brasil
Teaching and
Clinical
Educator
Competency:
Bringing Two
Worlds Together
EUA
Percepções de
docentes sobre
sua corporeidade
no ensino de
enfermagem:

Principais Aspectos/ Resultados
A presença docente é por tempo limitado;
Demonstram insegurança; atuar no
mundo da clínica provoca angústia;
medo de haver divergências com a
equipe; Sentem-se responsáveis por
manter o campo de estágio aberto aos
alunos; necessita manter-se atualizada
nos seus conhecimentos práticos e
habilidades na execução do cuidado; às
vezes se sobrecarregam com atividades
para agradar a enfermeira do serviço.
Os docentes possuem papel de
facilitadores da aprendizagem clínica;
Assumem o compromisso de criar
oportunidades e experiências; São
criticados por não representarem na
prática a integração ensino-serviço; Há
competição do espaço físico no campo
prático; Existem conflitos entre docentes
e os profissionais.

Reconhecer-se como corporeidade e
compreender a sua relação no ambiente
da profissão provavelmente possibilitará,
à docente de enfermagem, um fazer
pedagógico que propiciará melhor
interação docente-estudante, docente-
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A.A.M.,
Wotzasek;
Cestari
M.E.W.; 2012
B7

Puppe J.; Neal
A.R.;
2014

MEDLIN
E

estudo
fenomenológico

Maurice MerleauPonty

equipe de saúde e docente-docente, que
poderá facilitar o conhecimento de si e de
suas
relações
nas
atividades
profissionais.

Artigo de
Reflexão

Relatam lacunas de conhecimento
científico no processo de comunicação
entre professores, estudantes e pessoal de
enfermagem e propõe práticas de
superação.

Percepções de
professores
enfermeiros
sobre a
intersecção do
trabalho
assistencial e
docente
Brasil

Descrever etapas
práticas para que
professores,
enfermeiros e
estudantes possam
melhorar a
comunicação em
campo prático.
Conhecer as
percepções de
professores
enfermeiros sobre a
importância da
experiência
assistencial em
relação ao exercício
do trabalho docente.

Exploratória e
descritiva, com
abordagem
qualitativa

Docência no
ensino superior
em enfermagem:
revisão
integrativa de
literatura

Analisar o
conhecimento
produzido sobre
docência no ensino
superior em
enfermagem

Revisão
integrativa
literatura

O estudo teve como
objetivo conhecer a
produção científica
sobre as facilidades e
dificuldades na
prática de
enfermeiros docentes
no ensino da
Enfermagem.

Revisão
integrativa de
leitura

Identificar
necessidades de
desenvolvimento
profissional
existentes para
professores clínicos
novatos, bem como
estratégias de apoio
para auxiliar a
transição de
enfermeiras
experientes em
práticas de ensino.
Avaliar o impacto
clínico do LP.
Objetivos específicos
foram avaliar os
alunos, as
enfermeiras e as
perspectivas de LPs
sobre o impacto e o

Revisão da
Literatura
Revisão Rápida
de Evidências REA

Embora a prática assistencial, não seja
uma pré-condição para a formação do
docente em enfermagem, ela é
considerada quase que imprescindível
pelos entrevistados, pois apesar do
trabalho docente não estar calcado tão
somente no ensino, é sobretudo na interrelação social, através das atividades de
extensão e, de modo especial, a pesquisa,
que a relação teoria-prática-teoria se
efetiva, potencializando a construção
coletiva de novos saberes.
Ao analisar o conhecimento produzido
sobre a docência em enfermagem podese perceber que este situa-se entre
compreender: os elementos constituintes
do universo professoral mediante
ausência de formação pedagógica; a
existência de conflitos entre ser professor
e ser enfermeiro, com particular elogio ao
saber experiencial; e a organização do
trabalho docente, cujas dificuldades
também podem ser atribuídas à ausência
de uma compreensão pedagógica e
fatores externos, tais como políticas
públicas de contratação e regime de
trabalho.
Duas categorias: satisfação no trabalho
docente relacionada ao compromisso
com o aprendizado do aluno, o
reconhecimento da capacidade didáticopedagógica e a relação professor-aluno
permeada pelo diálogo e escuta; e
sofrimento no trabalho docente,
relacionado à reduzida valorização e
reconhecimento
do
fazer,
comportamentos inadequados dos alunos
e restrições por parte das políticas
institucionais e organizacionais das
fontes empregadoras.
A transição bem-sucedida professores
clínicos novatos depende do seu
investimento no desenvolvimento de
competências de ensino e de uma
responsabilidade compartilhada entre
professores, administradores acadêmicos
e parceiros de prática. Sugerem
estratégias de apoio que envolvem a
socialização,
o
desenvolvimento
profissional,
autorreflexão
e
autoconfiança

Brasil
Enhancing
communication
in clinical
nursing
education
EUA

B8

LILACS

Silva L.A.A.,
Arboit
E.L,
Müller L.A.,
Prestes
M.,
Dalmolin I.S.,
Sassi M.M.,

2014

B9

Lazzari D.D.,
Martini J.G.,
Busana J.A.,

de

Brasil
2015
LILACS

B10

Duarte C.G.,
Lunardi V.L.,
Barlem
E.L.D.,

2016
BDENF

C1

Brasil

Jetha,
F.
Boschma
F.J.G.
e
Clauson M.;

Professional
Development
Needs of Novice
Nursing Clinical
Teachers: A
Rapid Evidence
Assessment.

2016

Canadá

Noonan B.J.;
Hughes
M.,
Hayes C.C.,
Hartigan
I;
O’Connell L.,
Cummins A.,
Fehin P.,
2009

The
effectiveness of
the lecturer
practitioner role
in clinical
practice:
In Irish
perspective

MEDLIN
E

C5

MEDLIN
E

Satisfação e
sofrimento no
trabalho do
enfermeiro
docente: uma
revisão
integrativa

Questionário de
Richardson e
Turnock –
Qualitativo

Os LPs (professores de práticas) foram
considerados muito eficazes para ajudálos no desenvolvimento de habilidades já
existentes de enfermeiras do serviço,
aprimorando-as. Assim como na
orientação de docentes de enfermagem,
para melhor conduzir a aprendizagem
clínica de seus alunos.
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Irlanda
C8

MILLER C.,

2010
MEDLIN
E

C9

Brown
J.,
Stevens
J.,
Kermode S.,

MEDLIN
E

2012

C10

Dahlke
S.,
O'Connor M.,
Hannesson T.,
Cheetham K.;

Improving and
enhancing
performance in
the affective
domain of
nursing students:
Insights from the
literature for
clinical
educators
Austrália
Supporting
student nurse
professionalisati
on: The role of
the clinical
teacher
EUA
Understanding
clinical nursing
education: An
exploratory
study

2016
MEDLIN
E

C11

EUA

Johnson K.V;

2016
MEDLIN
E

C24

MacPhee M.;
Wejr P.; Davis
M.; Semeniuk
P.;
Scarborough
K.;

Improving
Adjunct Nursing
Instructors’
Knowledge of
Student
Assessment in
Clinical Course
EUA
Practice and
Academic Nurse
Educators:
Finding
Common
Ground
EUA

2009
MEDLIN
E

Fonte: Elaborado pelas autoras

escopo deste papel
na prática clínica.
Auxiliar educadores
clínicos e
preceptores na
avaliação do aluno
em relação ao
domínio afetivo
durante a prática
clínica

Revisão da
Literatura

Identificar os
domínios onde o
apoio do professor
clínico é crucial no
desenvolvimento da
identidade
profissional aos
alunos.
Descobrir as
necessidades de
conhecimento e
orientação dos
preceptores e
professores clínicos
que fornecem
instrução clínica para
estudantes de
Enfermagem
Examinar os
resultados de um
workshop de
desenvolvimento de
professores sobre
avaliação clínica
para instrutores
adjuntos.

Qualitativo entrevista semiestruturada

Foi construído um
currículo projetado
para aumentar a
capacidade do
educador e as
relações práticaacadêmicas. Este
artigo descreve o
trabalho preliminar
entre os parceiros
setoriais.

Quantiqualitativo.
Questionário
semiestruturado
online; Grupo
focal com
Docentes

Método misto
descritivoQualitativo

Quantitativa.
Pesquisa de
Intervenção com
a Realização de
um Workshop de
Desenvolvimento
para instrutores
clínicos (SOLO)

As características das atividades práticas
da profissão de enfermagem precisam ser
definidas e tornadas explícitas. Isso pode
ser uma forma de membros da profissão
fazer julgamentos profissionais sobre as
práticas dentro da profissão. As
expectativas claramente documentadas
usando as rubricas de apresentação,
preparação e interação ajudariam os
professores clínicos e de prática a
comentar e informar os alunos o que
falham neste domínio.
Os temas emergentes foram agrupados
em sete (7) domínios da seguinte forma:
Conceito de função profissional;
Aculturação;
Aquisição
de
conhecimento; Aquisição de habilidade;
Aquisição de valores profissionais;
Assimilação na organização; Modelo de
atributos de professores clínicos.
Identificaram a importância de se
comunicarem efetivamente, e assim,
trabalhar todos em conjunto, enfermeiros
e membros da equipe de saúde.

Os instrutores tiveram uma melhora
significativa em seu conhecimento sobre
avaliação clínica; O conhecimento de
todos os tópicos relacionados à avaliação
clínica melhorou significativamente após
a oficina; os participantes acreditaram
que o instrumento SOLO é valioso para
uma oficina de desenvolvimento de
professores
Na prática os educadores acadêmicos
nem sempre reconhecem a experiência
dos outros ou compartilham recursos de
forma eficaz. Os resultados revelaram
semelhanças entre os diferentes setores,
embora educadores do serviço e
acadêmicos tenham diferentes focos e
perspectivas, elas precisam ser superados
pela colaboração. São sugeridas
estratégias para maximizar os pontos
comuns dos educadores e para fornecer
melhores apoios.
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APÊNDICE 3
QUESTIONÁRIO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO DE DOCENTES DE
ENFERMAGEM NO ÂMBITO DA UFMT
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APÊNDICE 4
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FACULDADE DE ENFERMAGEM – FAEN
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NÍVEL DE DOUTORADO
Objetivo Geral:
Analisar a complexidade que permeia o processo de desenvolvimento da competência clínica
de docentes de enfermagem na Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT.

Possíveis Questões
Objetivo Específico

Perguntas
1. Você trabalhou na assistência (direta) de
enfermagem antes de se tornar docente? Por
quanto tempo? Trabalhou na área em que atua
hoje como docente?
2. Caso responda NÃO – como foi a vivência da
prática docente, sem experiência anterior na
assistência (direta) de enfermagem?

Compreender como

3. Caso responda SIM - Como esse trabalho

professores percebem o

contribuiu para sua atual performance como

desenvolvimento de sua

professor de enfermagem?

competência clínica para o

4. Relate como você acredita que adquiriu suas

ensino do cuidado de

principais experiências na realização de

enfermagem;

cuidados de enfermagem?
5. Discorra sua percepção sobre a articulação
entre a atuação profissional na assistência de
enfermagem e o exercício da docência.
6. Pense sobre sua competência clínica antes de
ser docente na UFMT. Agora pense sobre sua
competência clínica nos dias atuais. Como
você descreveria o desenvolvimento de sua
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competência clínica durante esse período de
tempo na UFMT?
7. Como você acredita que se dá o
aprimoramento da competência clínica do
docente de enfermagem? Quais estratégias
são utilizadas? Discorra sobre elas.
8. Relate como são desenvolvidas as atividades
de acompanhamento dos alunos em campo
prático. Dê exemplos.
9. Enquanto docente, você certamente já
vivenciou facilidades e dificuldades no
manejo de cuidados durante o atendimento
clínico. Quais estratégias você utilizou
quando vivenciou essas situações ao realizar
cuidados durante o ensino prático?
Exemplifique cada uma delas.
10. Você acredita que a instituição UFMT
incentiva o aprimoramento de sua
competência clínica? Caso sim, quais são as
estratégias utilizadas? Quais políticas
institucionais concorrem para esse
aprimoramento?
11. Como você percebe a intuição na prática
clínica de enfermagem? O docente também
utiliza esse recurso durante o ensino no
âmbito clínico? Discorra a respeito.
12. Fale sobre sua compreensão acerca da
competência clínica do docente de
enfermagem. Defina competência clínica.
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APÊNDICE 5
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FACULDADE DE ENFERMAGEM – FAEN
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NÍVEL DE DOUTORADO

Objetivo Geral:
Analisar a complexidade que permeia o processo de desenvolvimento da competência clínica
de docentes de enfermagem na Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT.

Compreender como a gestão
da universidade administra
o desenvolvimento da
competência clínica de
professores de enfermagem
no exercício da docência

1. Quais políticas ou programas institucionais
promovem o desenvolvimento da competência
clínica de professores de enfermagem?
2. Como as políticas / programas relacionados ao tripé
ensino - pesquisa - extensão contemplam essa
temática?
3. A instituição UFMT incentiva o aprimoramento da
competência clínica dos docentes de saúde e
enfermagem? Caso sim, explique como isso
acontece.
4. A competência clínica do docente é um quesito
levado em consideração nos processos de seleção de
professores substitutos? E nos concursos para
contratação de professores efetivos? Por que?
Discorra sobre como acontece.
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APÊNDICE 6
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FACULDADE DE ENFERMAGEM – FAEN
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NÍVEL DE DOUTORADO
Objetivo Geral:
Analisar a complexidade que permeia o processo de desenvolvimento da competência clínica
de docentes de enfermagem na Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT.

Objetivo Específico
1.

2.

3.

4.
Compreender como a gestão
da faculdade ou instituto
5.
administra o
desenvolvimento da
competência clínica de
6.
professores de enfermagem
no exercício da docência
7.

8.

9.

Perguntas
A competência clínica do docente é um quesito levado em
consideração nos processos de seleção de professores
substitutos? E nos concursos para contratação de professores
efetivos? Por quê? Discorra sobre como acontece.
A competência clínica do docente é um quesito levado em
consideração na distribuição dos encargos didáticos?
Explique e exemplifique como isso acontece.
Você acredita que a instituição UFMT incentiva o
aprimoramento da competência clínica dos docentes de
saúde e enfermagem? Caso sim, explique como isso
acontece.
Quais políticas ou programas institucionais, na sua
avaliação, promovem o desenvolvimento da competência
clínica de professores de enfermagem?
Há políticas ou planos institucionais relativos ao ensino de
graduação ou pós-graduação que contemplam o
desenvolvimento da competência clínica do professor?
Há projetos articulados com os campos de prática? Há
estímulo ao desenvolvimento de projetos de intervenção
pelos professores?
O que o Plano anual de capacitação docente contempla
acerca do desenvolvimento da competência clínica de
professores de enfermagem? Em nível de pós-graduação e
atualização.
Como a faculdade faz a gestão das pesquisas / grupos de
pesquisa e das atividades de extensão de modo a contemplar
o investimento sobre a competência clínica /
desenvolvimento técnico-científico da profissão de
enfermagem?
Específica para o campus Cuiabá – A faculdade utiliza a Lei
11.907 de 2009 (sobre Adicional de Plantão Hospitalar)
como estratégia de desenvolvimento da competência clínica
de docentes que atuam no hospital universitário? Como é
feita a gestão desse processo?
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10. Quais estratégias são utilizadas para estimular a participação
de docentes em eventos ou capacitações com enfoque
clínico? Discorra sobre isso.
11. Qual o papel do Colegiado de curso e/ou NDE no
desenvolvimento da competência clínica de docentes
de enfermagem? Como atuam?
12. Como ocorre o monitoramento do projeto pedagógico
do curso no que se refere à competência clínica dos
professores responsáveis por práticas e estágios?
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ANEXO 1
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – Entrevista docentes
Você é convidado(a) a participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após ser esclarecido(a) sobre as informações
a seguir, caso aceite fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é
sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de dúvida você pode procurar o Comitê de Ética em Pesquisa
SAÚDE da Universidade Federal de Mato Grosso, situado no endereço Rua Fernando Correa da Costa, nº 2367,
Bairro Boa Esperança, Cuiabá – MT, CEP 78.060-900, Fone (65)3615-8254, e-mail: cepsaude@ufmt.br.
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:
Título do Projeto Matricial: “A competência clínica de docentes de enfermagem no âmbito da Universidade
Federal de Mato Grosso – UFMT”
Pesquisadores Responsáveis pelo Projeto Profª. Drª. Mara Regina Rosa Ribeiro e Profª Ms. Leonara Raddai
Gunther de Campos
Objetivo Principal: Compreender como professores percebem o desenvolvimento de sua competência clínica
para o ensino do cuidado de enfermagem.
Procedimentos: Os procedimentos adotados para estratégia de coleta dos dados incluem: Entrevista
semiestruturada com gravação de áudio.
O armazenamento dos dados serão restritos a equipe de pesquisa, livres de qualquer identificação que possa revelar
a identidade dos participantes, ou informações que os promova.
Possíveis Riscos e Desconforto: Como risco, existe a possibilidade de ocorrer algum constrangimento ao falar
sobre a função/atuação docente. Caso isso ocorra, garantimos que a participação está livre para declínio a qualquer
momento durante a pesquisa e que não haverá nenhum prejuízo ou julgamento ao participante.
Meios de divulgação dos resultados: Os resultados gerados por esta pesquisa constituirá o corpus de uma tese de
doutorado que ficará disponível na biblioteca física e virtual da UFMT, bem como a publicação de minimamente
dois artigos científicos em periódicos de Qualis relevante ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem.
Benefícios previstos: Não estão previstos benefícios diretos aos participantes do estudo. Podem ocorrer benefícios
à comunidade universitária e ao avanço do conhecimento científico. Pode auxiliar no desenvolvimento de
incentivos institucionais à qualificação docente, melhorando assim a qualidade do ensino. Os resultados podem
apresentar a importância de se considerar a competência clínica de enfermeiros docentes entre os quesitos de
seleção nos concursos públicos, bem como constar entre os elementos relevantes para a progressão na carreira
docente.
Nome da pesquisadora Coordenadora: MARA REGINA ROSA RIBEIRO. Endereço Rua Manoel Leopoldino,
102, Apto 1002, Ed. Paul Ricard, Araés. Cuiabá- MT. CEP 78005-550. Fone 65 981254048, e-mail
mrrribeiro10@gmail.com.
Nome da Pesquisadora Assistente: LEONARA RADDAI GUNTHER DE CAMPOS. Endereço: Rua D, Lote
02; Quadra 06, Morada do Sol. Barra do Garças – MT. CEP 78600-000. Fone 66 992132332, e-mail
leonaragunther@hotmail.com.
CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO
Eu, abaixo assinado, concordo em participar do estudo intitulado “A competência clínica de docentes de
enfermagem no âmbito da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT como sujeito. Fui devidamente
informado e esclarecido pelo pesquisador sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os
possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Fui esclarecido(a) que os dados coletados por
meio desta pesquisa, irão constituir um Banco de Dados. A minha participação é voluntária e a não participação,
NÃO acarretará em qualquer tipo de penalidade. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer
momento, sem que isto leve à qualquer correção / repreensão, ou interrupção de meu acompanhamento funcional.
Também foi dada a garantia do sigilo e privacidade quanto aos dados confidenciais envolvidos na pesquisa.
Local e data:___________________________________/____/____
Assinatura
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ANEXO 2
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - Entrevista Gestores
Você é convidado(a) a participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após ser esclarecido(a) sobre as informações
a seguir, caso aceite fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é
sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de dúvida você pode procurar o Comitê de Ética em Pesquisa
SAÚDE da Universidade Federal de Mato Grosso, situado no endereço Rua Fernando Correa da Costa, nº 2367,
Bairro Boa Esperança, Cuiabá – MT, CEP 78.060-900, Fone (65)3615-8254, e-mail: cepsaude@ufmt.br.
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:
Título do Projeto Matricial: “A competência clínica de docentes de enfermagem no âmbito da Universidade
Federal de Mato Grosso – UFMT”
Pesquisadores Responsáveis pelo Projeto Profª. Drª. Mara Regina Rosa Ribeiro e Profª Ms. Leonara Raddai
Gunther de Campos
Objetivo Principal: Compreender como a gestão da Universidade, faculdade ou instituto administra o
desenvolvimento da competência clínica de professores de enfermagem no exercício da docência.
Procedimentos: Os procedimentos adotados para estratégia de coleta dos dados incluem: Entrevista
semiestruturada com gravação de áudio.
O armazenamento dos dados serão restritos a equipe de pesquisa, livres de qualquer identificação que possa revelar
a identidade dos participantes, ou informações que os promova.
Possíveis Riscos e Desconforto: Como risco, existe a possibilidade de ocorrer algum constrangimento ao falar
sobre a função/atuação docente. Caso isso ocorra, garantimos que a participação está livre para declínio a qualquer
momento durante a pesquisa e que não haverá nenhum prejuízo ou julgamento ao participante.
Meios de divulgação dos resultados: Os resultados gerados por esta pesquisa constituirá o corpus de uma tese de
doutorado que ficará disponível na biblioteca física e virtual da UFMT, bem como a publicação de minimamente
dois artigos científicos em periódicos de Qualis relevante ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem.
Benefícios previstos: Não estão previstos benefícios diretos aos participantes do estudo. Podem ocorrer benefícios
à comunidade universitária e ao avanço do conhecimento científico. Pode auxiliar no desenvolvimento de
incentivos institucionais à qualificação docente, melhorando assim a qualidade do ensino. Os resultados podem
apresentar a importância de se considerar a competência clínica de enfermeiros docentes entre os quesitos de
seleção nos concursos públicos, bem como constar entre os elementos relevantes para a progressão na carreira
docente.
Nome da pesquisadora Coordenadora: MARA REGINA ROSA RIBEIRO. Endereço Rua Manoel Leopoldino,
102, Apto 1002, Ed. Paul Ricard, Araés. Cuiabá- MT. CEP 78005-550. Fone 65 981254048, e-mail
mrrribeiro10@gmail.com.
Nome da Pesquisadora Assistente: LEONARA RADDAI GUNTHER DE CAMPOS. Endereço: Rua D, Lote
02; Quadra 06, Morada do Sol. Barra do Garças – MT. CEP 78600-000. Fone 66 992132332, e-mail
leonaragunther@hotmail.com.
CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO
Eu, abaixo assinado, concordo em participar do estudo intitulado “A competência clínica de docentes de
enfermagem no âmbito da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT como sujeito. Fui devidamente
informado e esclarecido pelo pesquisador sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os
possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Fui esclarecido(a) que os dados coletados por
meio desta pesquisa, irão constituir um Banco de Dados. A minha participação é voluntária e a não participação,
NÃO acarretará em qualquer tipo de penalidade. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer
momento, sem que isto leve à qualquer correção / repreensão, ou interrupção de meu acompanhamento funcional.
Também foi dada a garantia do sigilo e privacidade quanto aos dados confidenciais envolvidos na pesquisa.
Local e data:___________________________________/____/____
Assinatura
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ANEXO 3
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