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INTRODUÇÃO 

 

 

A carreira de enfermagem legislada pelo Decreto-Lei nº437/91, de 8 de Novembro, 

determina nos artigos 7º e 8º, no âmbito do conteúdo funcional das várias categorias 

da carreira, desempenhos com vista a “(…) colaborar na formação realizada na 

unidade de cuidados (…)”. Prevê-se assim, a colaboração das instituições de saúde e 

dos enfermeiros da prática, na preparação de futuros profissionais de enfermagem.  

 

O Regulamento do Exercício profissional dos Enfermeiros (REPE), legislado pelo 

Decreto-Lei n.º 161/96, de 4 de Setembro, salienta no artigo 9º, a importância para 

uma adequada articulação e colaboração entre as instituições académicas e as 

instituições de saúde. 

 

Esta colaboração dos enfermeiros das instituições de saúde no processo de formação 

inicial dos futuros enfermeiros, tem vindo a despoletar uma série de questões em 

torno das responsabilidades que os enfermeiros assumem nesse contexto de 

formação. São-lhes pois, actualmente colocados, novos papéis e responsabilidades, 

nomeadamente as funções de orientação e supervisão pedagógica de alunos de 

enfermagem. Situação que se justifica pela inclusão do ensino de enfermagem no 

ensino superior politécnico, em que o seu corpo docente, passou a ser alvo de novas 

tarefas académicas e administrativas, e que dificilmente viabilizam um 

acompanhamento mais individualizado e próximo dos estudantes (Abreu, 2003). Daí 

que se tenha atribuído um grande destaque aos enfermeiros da prática, que passam a 

contribuir activamente para a construção de saberes dos alunos, e o ensino clínico a 

permitir “(…) a consciencialização gradual dos diferentes papéis que o enfermeiro é 

chamado a desenvolver e das competências requeridas para o seu desempenho (…)” 

(Matos, 1997:9).  

 

O nosso interesse por esta temática deveu-se em parte, à prática profissional que, nos 

últimos 10 anos, nos privilegiou com a possibilidade de frequentemente sermos 
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responsáveis pela orientação de alunos de escolas de enfermagem com diferentes 

estruturas curriculares. Situações, em que somos chamados a intervir activamente no 

papel de orientadores ou colaboradores, contribuindo por isso, para o 

desenvolvimento pessoal e profissional do futuro enfermeiro. Inicialmente, 

vestíamos esse papel sem qualquer preparação pedagógica, o que nos motivou para a 

procura desse saber em contexto de formação graduada e pós-graduada.  

Para além da prática profissional que fomos desenvolvendo ao longo de 10 anos, 

apontamos também o estágio curricular no âmbito da Licenciatura em Ciências da 

Educação (2002/2003), onde tivemos a oportunidade de levantar um pouco o véu do 

tão nublado processo da supervisão clínica, vivido num hospital central escolar. 

Salienta-se o facto de ser um dos hospitais portugueses de maiores dimensões e que 

no ano de 2002 tivera recebido e acolhido aproximadamente 800 alunos, de escolas e 

estruturas curriculares diferentes, estando envolvidos no processo de supervisão 

clínica, cerca de 150 enfermeiros supervisores/orientadores.   

 

No âmbito desse estágio curricular, desenvolvemos uma investigação qualitativa em 

que o seu objecto de estudo se reportava às necessidades de formação dos 

enfermeiros orientadores. Constatámos, que esses enfermeiros procuravam formação 

essencialmente nas áreas da relação pedagógica e interpessoal, na área das práticas 

de orientação e no domínio da avaliação dos alunos. A gestão do stress e do tempo, 

aquando das práticas clínicas, preocupavam igualmente os nossos inquiridos. 

Considerando que estas áreas reflectiam as necessidades de formação 

consciencializadas pelos enfermeiros orientadores, organizámos um dispositivo de 

formação – de 40 horas, integrado no plano anual de formação do hospital, que 

pretendeu dar resposta às inquietações e lacunas de formação manifestadas pelos 

enfermeiros.   

Concluímos também, que relativamente às “competências dos enfermeiros 

orientadores”, as respostas dos entrevistados demonstraram claramente um conjunto 

de capacidades, conhecimentos e atitudes desejáveis nos supervisores. 

Quase todos os entrevistados, valorizaram as competências pessoais/competências da 

relação, destacando-se o humanismo e a calma, como essenciais aos processos de 

supervisão do aluno. Depreendemos, na altura, que alguns dos problemas da 
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orientação das práticas clínicas tinham na sua base problemas relacionados com as 

características pessoais de cada um, o que podia ser também circunscrito à 

individualidade de cada aluno. 

Quanto à dimensão profissional do perfil de orientador, destacaram-se igualmente 

alguns indicadores essenciais para uma boa prática na orientação, designadamente 

“orientar de boa vontade”, “ conhecer bem o aluno”, e “ser capaz de detectar as suas 

dificuldades”. Notou-se, ter havido uma manifesta associação entre o bom 

enfermeiro da prática e bom supervisor, o que foi possível verificar aquando do 

discurso da maioria dos entrevistados. Estes consideraram, que as capacidades 

inerentes ao desempenho da profissão se tornam imprescindíveis para uma 

orientação alicerçada em sucessos pedagógicos.   

Na altura, esse estudo despertou a nossa curiosidade para uma investigação mais 

consistente e aprofundada sobre os meandros da supervisão clínica.  

 

Com a presente investigação, pretendemos dar continuidade à nossa motivação e 

interesse pessoal por uma problemática que começa cada vez mais a ser motor de 

arranque para algumas estruturações formativas em enfermagem, como seja as 

relações de parceria entre a escola e as instituições de saúde. Interesse também já 

reconhecido por White e Ewan (1994; apud Abreu, 2003), mas que na altura, os 

autores questionavam a quase ausência de estudos nessa área concreta. 

 

Na prática de orientação dos nossos alunos ouvimos frequentemente, pela voz dos 

próprios, que é no hospital que se desenvolve um saber contextualizado, consolidado 

e articulado com as fontes teóricas da escola. Sem dúvida que a percepção que os 

alunos têm dessa articulação, acentua a significância dos contextos clínicos, como 

propiciadores de crescimento, não só para os mesmos, como também para os 

supervisores das práticas, que certamente aprendem com eles. Mas como será que 

esses supervisores aprendem efectivamente? Como desenvolvem e constróiem esses 

saberes? Que fontes utilizam? Como percebem o seu saber e a construção desse 

saber? 
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O ponto de partida do nosso estudo assenta na convicção de que os enfermeiros 

responsáveis pela supervisão de alunos em contexto clínico, experienciam um 

processo muito particular de construção dos seus saberes e de competências, pelo que 

o objectivo desta investigação surge, na tentativa de clarificar a natureza e as fontes 

dessa aprendizagem em contexto clínico. 

 

Trata-se de uma tentativa de construção do saber a partir do discurso dos que 

experimentam e vivem a prática da supervisão, dos que a sentem, dos que a 

questionam, dos que a problematizam e dos que a resolvem.  

 

Tentar-se-á perceber como é que os enfermeiros supervisores concebem os seus 

saberes e competências, qual a importância que cada uma dessas competências 

adquire no desempenho das suas funções de orientação, e a que fontes se referem 

como sendo marcantes para a aquisição e construção das mesmas. 

 

É neste cenário de debate sobre a formação em contexto clínico e sobre esse processo 

de construção de competências e de saberes dos supervisores da prática, que nos 

propomos sistematizar um conjunto de questões, de ideias e de reflexões, lançando 

pistas para a investigação aplicada. 

 

Ponderar sobre esta realidade, fez emergir a questão central do nosso estudo: “Quais 

as representações dos enfermeiros quanto às competências e saberes que 

constróiem e mobilizam no âmbito das suas actividades de supervisão em ensino 

clínico de enfermagem?” .   

 

A partir da problemática enunciada, definimos como objectivos gerais, os seguintes: 

 

* Obter elementos que caracterizem as representações dos enfermeiros orientadores 

face às suas actividades de supervisão; 

* Recolher elementos que permitam conhecer as representações que os enfermeiros 

têm sobre a especificidade do seu saber enquanto supervisores de alunos de 

enfermagem; 
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* Obter elementos que permitam conhecer as representações sobre as competências 

que julgam adquirir, desenvolver ou mobilizar enquanto supervisores de alunos. 

 

O presente estudo, de carácter exploratório e descritivo, insere-se no âmbito da 

investigação qualitativa, com recurso à metodologia do estudo de caso. Encontra-se 

dividido em duas partes. A primeira parte resulta da pesquisa bibliográfica efectuada, 

o que permitiu estabelecer vários eixos de análise sobre a realidade estudada. Assim, 

o enquadramento teórico constituído por dois capítulos, pretende no primeiro, 

problematizar o contexto da supervisão clínica em enfermagem, no qual se 

particulariza a atenção para o ensino clínico na formação em enfermagem, para as 

concepções sobre supervisão pedagógica e para a supervisão clínica como estratégia 

de formação em enfermagem.  

O segundo capítulo pretende abordar as competências dos enfermeiros supervisores e 

o modo como desenvolvem e constroem essas competências e saberes enquanto 

responsáveis pela supervisão de alunos, ou seja como aprendem e crescem na função. 

 

A segunda parte retrata o trabalho empírico efectuado, e é também constituída por 

dois capítulos. Um primeiro – enquadramento metodológico, no qual se descreve a 

investigação efectuada, os seus objectivos, as opções metodológicas e os 

procedimentos de análise utilizados. Um segundo – apresentação, análise e discussão 

dos dados, onde se elucida o tratamento dos dados obtidos através das entrevistas 

semi-estruturadas aos participantes no estudo. Apresentaremos ainda algumas 

considerações finais emergentes da investigação. 

 

No segundo volume1 constarão os anexos, designadamente os que considerámos 

necessários para um melhor entendimento do que foram as fases que prosseguimos 

no decurso da realização desta dissertação e de entre os quais, se destacam, os 

protocolos das entrevistas semi-estruturadas e a respectiva análise de conteúdo. 

 

 

                                                      
1 No primeiro volume, apresentam-se alguns anexos considerados exemplificativos do trabalho que se levou a cabo. O segundo 
volume apresenta a totalidade dos anexos – em suporte informático (CD). 
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PARTE I 

  
 

ENQUADRAMENTO TEÓRICO E CONCEPTUAL 
 

 

CAPÍTULO I – O CONTEXTO DA SUPERVISÃO CLÍNICA EM 

ENFERMAGEM 

 

1. O ENSINO CLÍNICO NA FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM  

A formação em Enfermagem e a eficácia e qualidade da sua resposta à pluralidade de 

exigências e expectativas de que se reveste a sociedade de hoje, está sem dúvida, 

dependente dos saberes que se vão construindo ao logo do curso, e principalmente, 

das aprendizagens em contexto de trabalho ou em práticas clínicas. A qualidade 

dessa formação, deverá capacitar os alunos de forma a darem resposta às 

necessidades da sociedade em matéria de saúde, através da melhoria dos cuidados, 

garantida através de um aperfeiçoamento profissional e pessoal contínuo.  

Não pretendendo fazer uma abordagem histórica exaustiva da evolução do ensino de 

enfermagem em Portugal, iremos apenas salientar alguns marcos históricos 

referentes ao ensino clínico2, os quais nos parecem importantes para a compreensão 

do contexto actual. 

O ensino clínico, conhecido normalmente por estágio, nem sempre teve a dimensão 

dos dias de hoje, o que revela a evolução dos próprios modelos de formação inicial 

em enfermagem. A orientação prática dos alunos em contexto de trabalho era 

realizada por enfermeiras que não tinham determinadas competências 

cognitivas/científicas e muitas vezes motivação para o fazer, o que é reforçado por 

Soares (1997:70) quando salienta que “(...) a aprendizagem era feita por imitação e 

                                                      
2 De acordo com Longarito (2002), utilizaremos o termo ensino clínico ou prática clínica, pois estas práticas atravessam todo o 
plano de estudos da formação inicial, o que lhes retira as características puras de estágio profissionalizante e de integração no 
mundo do trabalho.  
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repetição das tarefas quotidianas, sem qualquer orientação aos conteúdos teóricos 

(…)”, o que acentua, sem dúvida, o vínculo aos modelos de formação centrados no 

princípio do saber fazer ou do saber imitar ou reproduzir. 

Nos anos vinte, os estágios passaram a ter um carácter de obrigatoriedade (Belo, 

2003), o que implicava um certo contacto com a realidade prática, embora o ensino 

de enfermagem predominantemente transmissivo (Lesne, 1977), estivesse ainda, 

ancorado ao modelo de formação tradicional/artesanal (Zeichner, 1993), ou centrado 

nas aquisições (Ferry, 1983), ou ao modelo empiricista (Formosinho, 1987). Na 

década de trinta, os enfermeiros chefes e responsáveis de serviço começaram a ter 

uma função de colaboração com os docentes de enfermagem, porém, ainda sem 

quaisquer competências definidas e sem preocupações na supervisão dos alunos. 

Em 1949, os ensinos clínicos começaram a ganhar maior significância, passando a 

ser coordenados com a componente teórica e orientados pelas monitoras, 

reconhecendo a consequente aplicabilidade e “transfert”  de conhecimentos, 

adquiridos em aulas teóricas para o contexto das práticas (Soares, 1997). 

Em 1952, já o plano de estudos do curso de enfermagem incluía aulas teóricas, aulas 

práticas e estágios de frequência obrigatória, contudo, mantendo-se ainda com 

grande predominância o modelo transmissivo (Lesne, 1977), bancário (Freire, 1975) 

tecnicista e reprodutor (Ferry, 1983; Correia, 1989; Zeicnher, 1993; Berbaum, 1993). 

Os estágios hospitalares continuam a ser valorizados, com a existência de 

enfermarias-escolas, em que os(as) enfermeiros(as) – chefes asseguravam a 

orientação dos alunos.  

Na reforma de 1965, estava contemplada a articulação entre a teoria e a prática, e são 

sentidas algumas alterações curriculares no que respeita à transmissão dos saberes. 

Este novo currículo, preocupava-se em dar resposta à formação dos enfermeiros, 

nomeadamente “(…) uma formação como pessoa e como técnico de forma a tornar-

se um profissional apto e eficiente em qualquer campo de enfermagem (…)” 

(Fernandes, 1998: 35). 
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Os modelos de formação inicial em enfermagem, começam então, a retratar uma 

aposta numa pedagogia dita mais activa e participativa, tentando afastar-se das 

concepções tradicionais e meramente artesanais, anteriormente já mencionadas.  

Em 1988, o ensino de enfermagem é integrado no sistema educativo nacional, ao 

nível do ensino superior politécnico, com o Decreto-Lei nº 480/88, de 23 de 

Dezembro. O curso superior de enfermagem mantém a duração de três anos, 

conferindo o grau de bacharelato e o título de enfermeiro.   

Em 1999, é concedida abertura legislativa para que o Ensino Politécnico conferisse o 

grau de licenciatura, passando posteriormente, o curso de formação inicial em 

enfermagem a ter o referido grau académico, com a duração de quatro anos, cuja 

estrutura curricular inclui, uma componente de ensino teórico e uma componente de 

ensino clínico (Decreto-Lei Nº 219/99, Portaria nº 799 – D/99, de 18 de Setembro).  

No Artigo 3º da legislação acima citada, refere-se que “O ensino clínico é 

assegurado através de estágios a realizar em unidades de saúde e na comunidade, 

sob a orientação dos docentes da Escola Superior, com a colaboração do pessoal de 

saúde qualificado”.  

Essa legislação postula ainda que “(…) a duração do ensino clínico de enfermagem 

deve ser de, pelo menos, metade da carga horária total do curso (…)” , o que mais 

uma vez lhe confere o seu valioso contributo para que o aluno apreenda em contacto 

com o contexto real, a essência da enfermagem e do verdadeiro e complexo processo 

cuidativo que a caracteriza.  

A directiva comunitária que regulamenta a formação para enfermeiros responsáveis 

por cuidados gerais, define ensino clínico como sendo “(…) uma parte da formação 

em cuidados de Enfermagem pela qual o estudante aprende, integrado numa equipa, 

em contacto directo com o indivíduo são ou doente (...) a planear, executar e avaliar 

cuidados globais de Enfermagem exigidos, a partir de conhecimentos adquiridos (...) 

sob a responsabilidade dos enfermeiros docentes e em cooperação e assistência de 

outros enfermeiros qualificados (…)” (Longarito, 1999:19). 
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Esse ensino clínico é todo aquele que é realizado junto dos utentes nas organizações 

de saúde, e que representa para cada aluno, um confronto com situações e dilemas 

reais, que implicam capacidades de análise, de conscientização, de tomada de 

decisões e de reflexividade na prática e sobre mesma (Schön, 2000), e 

consequentemente uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional para o 

aluno, em que ele próprio poderá, perante um ambiente propício, ser agente ou autor 

da sua própria formação. 

Na óptica de Carvalhal (2003), o ensino clínico representa uma mistura entre arte e 

ciência. Arte porque traduz uma actividade envolvida por criatividade e 

espontaneidade; ciência porque se fundamenta num corpo de grande rigor e 

sistematização científica. 

A prática clínica é sem dúvida, uma componente substancial do “curriculum” de 

enfermagem e coloca o aluno perante a resolução de problemas reais, em interacção 

com os contextos de trabalho, desafiando igualmente os docentes supervisores, como 

também os supervisores/orientadores da prática, para a utilização de estratégias 

pedagógicas consentâneas com essa realidade. 

Assim sendo, a formação dos enfermeiros é orientada desde o 1º ano do curso para o 

planeamento de cuidados de enfermagem com base numa metodologia científica, 

exigindo a aquisição de um conjunto de competências que têm como referência o 

conteúdo funcional da categoria de enfermeiro, expressas no artigo 17 do Decreto-

Lei nº 437/91, de 8 de Novembro. 

O Regulamento do Exercício Profissional do Enfermeiro, legislado pelo Decreto-Lei 

nº 161/96 de 4 de Setembro, no seu artigo 5º fundamenta também a necessidade de 

uma metodologia científica de planeamento de cuidados de enfermagem para o 

desenvolvimento das competências exigidas. Define também no artigo 9º, a 

importância da colaboração entre as instituições de saúde e os enfermeiros da prática, 

salientando que estes contribuem na área da formação, “(…) organizando, 

coordenando, executando, supervisionando e avaliando a formação dos futuros 

enfermeiros, como também, na elaboração de protocolos entre as instituições de 



Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação – Universidade de Lisboa 
Mestrado em Ciências da Educação – Área de Especialização em Pedagogia do Ensino Superior 
 
 
 
 

 

20 

saúde e as escolas de enfermagem, facilitando e dinamizando a aprendizagem dos 

formandos (…)”. 

Na perspectiva de alguns autores, como Amador (1991) e Fernandes (1998), a 

aprendizagem em ensino clínico, torna-se o palco central da formação em 

enfermagem, confrontando o estudante com um clima análogo ao que vai encontrar 

enquanto recém-formado, na medida em que lhe possibilita a consolidação de 

conhecimentos e de competências, o contacto real com os valores que regem a 

enfermagem e a socialização profissional. 

A este propósito, Martin (1996) enfatiza algumas características que conferem uma 

especificidade única aos ensinos clínicos, nomeadamente o facto de possibilitar ao 

aluno um ensino individualizado, um contacto privilegiado com o enfermeiro da 

prática e uma estreita relação entre teoria e prática. Tais características permitem 

assim o desenvolvimento do aluno tendo em conta a triologia do saber (saber-saber, 

saber-fazer e saber estar/ser), contribuem ainda para a autonomia e para a tomada de 

consciência de si e da situação onde interage (Esteves e Rodrigues, 2003). 

Na opinião de D´Espiney (1999), o ensino clínico remete-nos para uma concepção 

onde se prevê que as situações reais sejam objecto de reflexão e debate entre o 

docente/orientador e o aluno de modo a potenciar o desenvolvimento da capacidade 

de análise e de reflexão.  

Ainda na linha de pensamento da autora, o ensino clínico pretende ser um momento 

em que, para além do uso de saberes prévios, se constituem novos saberes, fruto da 

interacção do aluno com o seu meio envolvente, remetendo o mesmo “(…) para uma 

concepção de ensino onde se prevê que as situações sejam objecto de reflexão e 

debate entre professor e aluno de modo a proporcionar o desenvolvimento da 

capacidade de análise das situações, de reflexão sobre a experiência e do trabalho 

de equipa.” (D´Espiney, 1999:94). 

Na nossa acepção não se pretende que o ensino clínico promova a aquisição de 

saberes de forma cumulativa, mas sim, que permita aos alunos uma consciência 

crítica e contextualizada, promovendo o saber agir no imprevisível, e dotá-los de 
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instrumentos que lhes permitam dar resposta a situações novas, num contexto 

mutável, como é o da saúde. 

Também, segundo Pereira e Marques (2000), o ensino clínico deve permitir ao aluno 

uma aplicabilidade de diversos conhecimentos, métodos e técnicas em situações 

reais, possibilitando a construção de uma formação mais sólida e aprofundada nos 

diferentes domínios do curso, com a intenção do desenvolvimento das competências 

necessárias ao exercício da enfermagem. Abreu, ao defender o potencial pedagógico 

e formativo dos locais de trabalho, refere a clínica como “(…) um espaço 

insubstituível de transformação de conhecimentos e aquisição de saberes práticos e 

processuais (…)” (2003:13). 

Na formação inicial, o ensino clínico funciona como uma estratégia pedagógica, 

capaz de reduzir o fosso e o distanciamento entre a teoria e a prática, sendo para tal, 

necessário, encarar os locais da prática profissional como locais de reflexividade 

sobre a acção (Collière, 1999). 

Segundo Ferry (1983), a dinâmica de formação baseada na relação dialéctica entre 

teoria e a prática coloca-nos perante um modelo de formação centrado na análise, 

que apresenta uma analogia com o modelo baseado na pesquisa, preconizado por 

Zeichner (1993) e com o modo de trabalho do tipo apropriativo defendido por Lesne 

(1977).  

De acordo com este modelo, não faz sentido ensinar teoria e prática sem 

enquadramento, existindo assim, uma construção mútua da teoria à prática e da 

prática à teoria. Parte-se de questões e problemas com que os profissionais se 

deparam na sua prática profissional quotidiana, para as avaliar e interpretar, sentindo 

depois necessidade de investigar e procurar encontrar no conhecimento teórico as 

respostas às suas necessidades na prática. 

Este modelo baseia-se no imprevisível e postula que aquele que se forma ao longo da 

sua carreira executa uma análise sobre si mesmo, em função da singularidade de 

situações que atravessa, sendo um trabalho de desconstrução e construção, de 
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desencontros e encontros, e como refere Lesne (1984) de destruturação e 

reestruturação do conhecimento da realidade prática. 

O ensino clínico sendo simultaneamente uma experiência laboral, cultural e social, 

singular em cada pessoa, permite normalmente uma experiência humana 

fundamentalmente nova, que deve ser positivamente rentabilizada a favor do 

desenvolvimento do aluno. 

A diversidade de locais de estágio e o encontro com diferentes profissionais vão 

fazer com que o aluno viva múltiplas experiências, o que contribui quer para o seu 

desenvolvimento, quer para questionar as suas representações da profissão, ao 

mesmo tempo que descobre e integra os valores da profissão. 

A construção da sua identidade profissional assentará num processo de integração de 

valores, atitudes e competências. O encontro de pessoas com valores, concepções e 

métodos diferentes pode permitir ao aluno comparar, interrogar-se e reflectir sobre os 

seus próprios valores e os dos outros, conduzindo-o dessa forma à construção da sua 

própria identidade como enfermeiro. 

Napthine (1996), defende essa importância da componente prática, considerando que 

a “(…) formação em enfermagem está profundamente dependente da qualidade das 

aprendizagens em contexto clínico (…)” (apud Abreu, 2003:13). 

No nosso caso, a experiência que temos no campo da supervisão em ensino clínico, 

permite-nos concordar com o autor acima mencionado. Na nossa perspectiva, a 

componente do ensino clínico contribui, sem dúvida, para o processo de 

sociabilização e de construção de conhecimento, na medida em que permite a 

aplicação dos conhecimentos teóricos necessários a uma aprendizagem consistente e 

alicerçada em processos de tomada de decisão e de resolução de problemas. 
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2. CONCEPÇÕES SOBRE SUPERVISÃO PEDAGÓGICA 

Como se sabe, a enfermagem é uma actividade profissional que procura cada vez 

mais o caminho da excelência e da qualidade, pelo que ao assentar em bases 

científicas e regendo-se por uma ética própria, pauta-se por isso mesmo, pelo 

exercício de uma metacompetência reflexiva e crítica (Sá-Chaves, 2000).  

O conceito de “reflexão” assume considerável importância na formação em 

enfermagem, como sendo um potencial meio de facilitar o processo de 

integração/articulação da teoria e da prática, permitindo ao aluno a aprendizagem e a 

mobilização do saberes e competências através da experiência.  

O aluno ao envolver-se nas situações reais e confrontando-se permanentemente com 

a complexidade dos problemas de saúde dos doentes, adapta assim, os 

conhecimentos adquiridos em sala, às situações específicas com que se defronta, 

construindo desta forma, um novo conhecimento que lhe poderá ser útil em situações 

futuras.  

É perante esta lógica de formar os alunos em ambientes análogos àqueles em que 

serão chamados a trabalhar, que tem toda a pertinência a utilização da supervisão em 

enfermagem como uma estratégia de formação inicial, à semelhança do que acontece 

no contexto norte-americano, em que a sua aplicabilidade remonta aos anos 50. 

Em Portugal a supervisão pedagógica teve as suas raízes na área da formação inicial 

de professores, mais concretamente durante as práticas pedagógicas dos professores 

estagiários e dos seus supervisores, sendo sistematicamente utilizada por Alarcão 

desde os anos 80 (Alarcão, 1982; Vieira, 1993). Sabe-se, porém, que associado ao 

seu termo, a supervisão tem expressões que, por vezes, lhe conferem um carácter 

demasiado rígido e de discurso meramente vertical tais como: inspecção, direcção, 

controlo, superioridade, hierarquização, normatividade e avaliação. Segundo Vieira 

(1993), esta conotação de rigidez e inflexibilidade começou a dissipar-se aquando da 

criação de estudos especializados e de mestrados em supervisão, tendo estes 

contribuído para a sua clarificação e para uma crescente aceitação do termo. No que 

se reporta ao campo da enfermagem, constatamos que cada vez mais os enfermeiros 
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procuram pós-graduações e mestrados na área da supervisão em práticas clínicas, 

designadamente os desenvolvidos na Universidade de Aveiro, nas Faculdade de 

Psicologia e de Ciências da Educação e mais recentemente na Escola Superior de 

Enfermagem de Santarém.  

Com o intuito de clarificarmos os contornos da supervisão, tomámos como ponto de 

partida e como alusão crucial as definições preconizadas essencialmente por Alarcão 

e Tavares (1987) e Vieira (1993), por nos parecerem duas obras de referência para 

quem se dedica a compreender os meandros supervisivos. 

Existe ainda alguma dificuldade semântica que envolve os termos de supervisão e de 

orientação, que tentaremos explorar. 

Alarcão e Tavares (1987:18), tentam clarificar o conceito de supervisão definindo-o 

como “(...) o processo em que um professor, em princípio mais experiente e mais 

informado, orienta um outro professor ou candidato a professor no seu 

desenvolvimento humano e profissional (…)”. 

Esta definição de supervisão comporta, contudo, alguma subjectividade dadas as 

diferentes interpretações e práticas que lhe podem ser atribuídas. Como afirma 

Alarcão (1994:22), “Diferentes conceitos de supervisão nas suas vertentes 

conceptual e estratégica estão na base de realidades supervisivas diferentes, umas 

aparentemente antagónicas, outras complementares.”  

Tendo como referência a definição dos autores acima citados, Amaral et al (1996), 

salientam como elementos fundamentais a ideia de “processo” e a de 

“desenvolvimento humano”, que remetem para uma analogia com o desenvolvimento 

profissional e pessoal. 

Para Vieira (1993:28), a supervisão no contexto da formação de professores retrata 

“(…) uma actuação de monitoração sistemática da prática pedagógica, sobretudo 

através de procedimentos de reflexão e experimentação.” 
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Com base na perspectiva de Franco (2000), que nos parece, notoriamente, que radica 

na dos autores acima citados, a supervisão é vista como um procedimento em que um 

enfermeiro com mais experiência, orienta os alunos com o objectivo de alcançarem a 

plena maturidade no seu desenvolvimento, através de uma vigilância sistemática da 

prática, o que pressupõe um acompanhamento continuado, utilizando processos de 

reflexão e experimentação. 

Supervisionar, será por isso um processo de interacção consigo próprio e com os 

outros, devendo incluir processos de observação, reflexão e acção sobre o 

desempenho do futuro profissional, no nosso contexto, do aluno de enfermagem.  

Torna-se de grande relevância que os alunos tenham, também eles, atitudes 

reflexivas sobre o observado, implicando uma contínua avaliação das suas 

actividades. É-lhes possível, corrigir e melhorar eventuais procedimentos de 

enfermagem, o que contribui para o sucesso e qualidade das práticas clínicas e para o 

seu crescimento. Torna-se assim agente de mudança: de si próprio, dos outros e da 

sociedade (Amaral et al, 1996). 

Na opinião de Fermin (1980), a supervisão é um processo que implica uma relação 

de partilha “(...) destinando-se a atingir a melhoria dos resultados do processo 

ensino-aprendizagem, mediante um trabalho cooperativo.” (apud Franco, 2000:33). 

Quanto ao conceito de orientação Bartolomeis (1981), define-o como um processo 

que “(...) consiste num conjunto de intervenções que ajudam os estudantes a fazerem 

melhor uso das suas capacidades mentais e das necessidades sociais; estimula-os a 

empreenderem actividades e a desenvolverem a capacidade de avaliação (…)” 

(apud Carvalhal, 2003:33). 

Wessel (1990, apud Franco, 2000), propôs dois tipos de orientação distintos: a 

orientação geral, aquela que tem como objectivo, a examinação, instrução e 

avaliação do desempenho dos alunos nos serviços hospitalares, mas sem requerer a 

presença do docente supervisor a tempo inteiro; e a orientação directa, cabendo ao 

supervisor da prática hospitalar, a coordenação e a avaliação, em primeira-mão, da 

prática do aluno.  
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Segundo Alarcão (1991), a orientação em ensino clínico, num modelo de formação 

profissionalizante a partir do terreno da prática, deve ajudar a preparar os alunos para 

que estes sejam capazes de agir em contextos imprevisíveis, instáveis e que requerem 

atitudes de reflexão na e sobre a acção, com o objectivo de contrariar a mera 

actividade rotineira, mecanicista e inquestionável dos procedimentos.  

Na perspectiva da autora acima referida e de Tavares (1987), orientar clinicamente 

pressupõe a aplicação de diferentes saberes na acção, tendo em conta o potencial 

pedagógico dos resultados dessa acção na produção de novos conhecimentos, sendo 

o aluno considerado como sujeito activo da acção. A orientação, deve assim basear-

se numa relação que promova uma “(…) aprendizagem consciente, procurando 

desenvolver nos estudantes a capacidade de tomar decisões apropriadas (…)” 

(Alarcão e Tavares, 1987:85). 

Segundo Rauen (1974), orientar é um processo que pretende acompanhar, esclarecer 

e encaminhar os alunos para a apropriação de saberes e conhecimentos teórico-

práticos, com o objectivo de se tornarem profissionais competentes e capazes de dar 

resposta aos desafios da realidade. 

Na linha de pensamento que temos vindo a seguir, constatamos que as actividades de 

supervisão implicam simultaneamente actividades de orientação, não se podendo 

dissociar umas das outras, antes pelo contrário, devem estar interligadas. No entanto, 

entendemos o termo de supervisão mais abrangente e cada vez que o utilizarmos, é 

nosso intento a inclusão também das particularidades que caracterizam os processos 

de orientação, ou seja, considerar que os enfermeiros participantes do nosso estudo, 

ao serem supervisores das práticas clínicas, são simultaneamente orientadores das 

mesmas.  

Centrando-nos nesta altura no contexto das práticas de enfermagem, reconhecemos 

que a supervisão assume particular importância e em concordância com Sá-Chaves 

(1994:150), destacamos que se trata de uma prática alicerçada em princípios de 

colaboração e interactividade, contribuindo para o desenvolvimento no futuro 

profissional de um “(...) quadro de valores, de atitudes, de conhecimento, bem como 
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de capacidades e competências que lhe permitam enfrentar com progressivo sucesso 

(...)” a pluralidade de situações do contexto de trabalho. 

Decorrente das concepções de supervisão que abordámos, parece-nos consensual o 

reconhecimento da sua meta essencial, que se traduz em promover e facilitar o 

desenvolvimento pessoal e profissional de todos os intervenientes, não esquecendo 

nunca a dimensão relacional inerente à globalidade do processo. 

Tendo em conta essa dimensão relacional e de interacção inerente ao contexto 

supervisivo, incluindo as particularidades que caracterizam cada actor nele 

envolvido, sentimos a necessidade de clarificá-los semanticamente – docente e 

enfermeiro da prática, sem esquecer, que a supervisão representa um modo de 

mediação nos contextos de aprendizagem do aluno e dos próprios supervisores. 

Assim, optámos pela utilização do termo de “supervisor da prática hospitalar”, 

quando nos referimos ao(à) enfermeiro(a) do hospital que colabora activamente na 

formação dos alunos, e “docente supervisor” quando nos referimos ao responsável 

académico. 

 

2.1. Os Cenários de Supervisão Pedagógica em Enfermagem à Luz dos Paradigmas 

Alternativos de Formação 

Da observação de várias práticas, e da constatação de que diferentes supervisores têm 

diferentes concepções do acto pedagógico, salientam-se padrões de regularidade que 

Alarcão e Tavares (2003) agrupam para efeitos de sistematização, em nove cenários 

diferentes. Estes cenários, direccionados para a formação inicial de professores, são 

em termos conceptuais, perfeitamente enquadráveis no desempenho de práticas de 

supervisão no contexto da enfermagem. 

A existência de diferentes cenários permite-nos fazer uma leitura exacta sobre a 

especificidade de cada prática e de cada contexto. Alarcão e Tavares (1987, 2003) 

classificam-nos numa tipologia, que sem pretensões a uma exposição exaustiva, 

passamos a dissecar sumariamente, são eles: “o cenário da imitação artesanal”, da 

“aprendizagem pela descoberta guiada”, “ behaviorista”, “ clínico”, 



Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação – Universidade de Lisboa 
Mestrado em Ciências da Educação – Área de Especialização em Pedagogia do Ensino Superior 
 
 
 
 

 

28 

“psicopedagógico”, “ pessoalista”, “ reflexivo”, o da perspectiva “ecológica” e o 

“cenário dialógico”. Abordamos sumariamente algumas características que lhes 

conferem unicidades, a saber:  

“Cenário da imitação artesanal” – A supervisão começou por ser na sua forma mais 

antiga, uma prática de formação do tipo artesanal, em que o aluno desempenha um 

papel passivo, de aprendiz, onde deverá imitar ou reproduzir os ensinos do seu 

mestre, possuidor do saber. Este cenário é entendido por Alarcão (1994:22), como: 

“(…)  colocar o aprendiz junto do professor considerado como o prático, o mestre, o 

modelo (...) aquele que sabe como fazer e transmite a sua arte ao novato, radica 

numa perspectiva conservadora de reprodução”. 

Este cenário é muitas vezes constatável na medida em que a prática clínica de 

enfermagem, caracterizada por um conjunto de atitudes procedimentais, é um 

momento propício para a passagem dos saberes-fazer, de pequenos gestos 

mecânicos, que não vindo explicitados em livros, só se adquirem fazendo, ao mesmo 

tempo que assumem peculiar importância tendo em conta o carácter de centralidade 

nos saberes-fazer que caracterizam a profissão. 

Em analogia referenciamos alguns paradigmas de formação inicial, de acordo com 

tipologias específicas preconizadas por diferentes autores. Parece-nos que este 

cenário se identifica com o “modelo centrado nas aquisições” (Ferry, 1983), com o 

“ tradicional artesanal” (Zeicnher, 1983, 1993), com o “modo de trabalho 

pedagógico do tipo transmissivo” (Lesne, 1977) e com “modelo de mestria da 

formação profissional” (Wallace, 1991). É possível ainda um paralelismo entre as 

suas características e as teorias da psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem 

do adulto, nomeadamente com a “concepção absolutista do pensamento” (Kramer, 

1989, apud Marchand, 2001). Inserido neste contexto, o aluno é considerado como 

um objecto da acção do supervisor que detém o saber que transmite, sendo-lhe 

atribuído um papel inerte no currículo da formação, sem haver espaço para a 

valorização da sua experiência ou dos seus adquiridos. O aluno aprende imitando as 

técnicas empregues pelo enfermeiro mais experiente e perito na sua especialidade, 
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seguindo as suas instruções e conselhos, sem questionar a determinação dos 

conteúdos e orientações do seu programa de formação. 

“Cenário da aprendizagem pela descoberta guiada” – O aluno estagiário deve 

aprender o seu caminho pela descoberta e o papel do supervisor será o de ajuda nessa 

descoberta. As preocupações em definir o bom professor, sem se tomar em linha de 

conta as variáveis que interactuam no processo ensino/aprendizagem, começam a 

emergir, e é devido a esta preocupação que se justifica a necessidade de um estudo 

analítico do processo, devido à complexidade do ensino cada vez mais intensa. 

Começou então, a ser questionado o conceito de bom mestre como modelo único, 

propondo uma abordagem que reconhecia a necessidade de o aluno conhecer 

analiticamente diferentes modelos de ensino (Alarcão e Tavares, 1987). 

Este modelo pressupõe que o aluno tenha conhecimento dos modelos teóricos e tenha 

a oportunidade de observar diferentes profissionais, em diferentes situações, ainda 

antes de iniciar o estágio pedagógico propriamente dito. Aqui, é conferido ao futuro 

profissional um papel activo na aplicação experimental dos princípios que regem o 

ensino, na análise das variáveis do seu contexto e na inovação pedagógica. Fazendo 

um paralelismo para o campo da enfermagem, parece-nos que este cenário não tem 

grande aplicabilidade nos actuais modelos de prática clínica em enfermagem, que 

não contemplam, de uma forma sistemática, estes tempos de contacto com a prática 

ainda antes dos momentos de ensino clínico. 

“Cenário behaviorista”  – A prática de formação para os jovens candidatos a 

professores passa pelo treino de comportamentos observáveis, o que lhes permite a 

aquisição de capacidades específicas em situação de futuro desempenho profissional. 

Também a natureza a que estão subjacentes algumas das práticas de enfermagem, 

requerem que no seu ensino se recorra a um cenário behaviorista, comparável às 

aulas de micro-ensino3, técnica psicopedagógica utilizada para a aquisição de 

                                                      
3 Esta técnica psicopedagógica foi utilizada num programa nos anos 60, na Universidade de Stanford, na Califórnia, tendo como 
objectivo identificar as competências de maior utilidade para um jovem professor e de desenvolver um programa de treino 
dessas mesmas competências (Alarcão e Tavares, 1987). 
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“skills” , que se pressupõem como características dos bons profissionais. Perante esta 

técnica, eram treinados, separadamente, comportamentos distintos com o objectivo 

de obter “A simplificação da complexidade do acto de ensino (…)” (Alarcão e 

Tavares, 1987: 26). 

O que se pretende com este método e que se aplica ao campo da enfermagem não é a 

substituição do estágio pedagógico, essencial à formação nesta área, mas sim a 

simulação em situação laboratorial, de situações concretas que possibilitem o treino 

de técnicas, por vezes invasivas, que implicam elevado risco para o doente e 

consequentemente elevada responsabilidade para o aluno e para o supervisor em 

contexto real. 

Dentro desta perspectiva, e ao privilegiar o treino individual, com a observação e 

análise de um determinado procedimento, proporciona-se a repetição da actividade e 

das etapas que a constituem, para o seu absoluto domínio (Altet, 1983), podendo 

sempre ser adaptado às necessidades e ritmo de cada aluno. O micro-ensino nesta 

situação permitirá uma aprendizagem individualizada, conducente a um melhor e 

mais seguro desempenho profissional, resultando daí a importância e o valor 

pedagógico da sua utilização no ensino da enfermagem. 

No entanto, Alarcão e Tavares (1987) apontam algumas desvantagens deste método, 

considerando que o maior perigo da sua prática reside na eventual 

descontextualização de competências que pretende treinar, que muitas vezes são 

apresentadas ao aluno de forma isolada e sem inter-relação com outras competências. 

Segundo os mesmos autores, o conteúdo a ensinar, surge em segundo plano, como se 

a técnica de ensino fosse mais importante do que a própria didáctica transmitida. 

Continua a faltar-lhe o enquadramento teórico e uma aprendizagem mais activa, bem 

como um maior empenho do aluno na construção do seu conhecimento. Estrela 

(1991), acentua o carácter redutor desta técnica associada ao cenário behaviorista, 

precisamente pelo perigo de mecanicismo, de atomização do acto de ensino e mesmo 

de anti-intelectualismo, o que traduz o seu carácter limitativo, segmentado, tecnicista 

e meramente bancário.  
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Os pressupostos implícitos neste cenário assemelham-se aos evidenciados no 

“modelo comportamentalista” preconizado por Zeicnher (1983; 1993), onde se 

enfatiza o desenvolvimento de técnicas específicas e observáveis, que se consideram 

à aprendizagem prática dos alunos. O conhecimento, as técnicas e as competências a 

serem ensinadas aos alunos são aquelas que se consideram as mais relevantes em 

relação ao papel da formação. A atitude reflexiva do professor sobre objectivos e 

finalidades do seu trabalho, não constituem preocupações essenciais dentro desta 

perspectiva. Neste modelo, a formação organiza-se em função de resultados 

observáveis e mensuráveis, garantindo, um determinado nível de competências, 

previamente definido. A lógica interna da formação corresponde a uma “didáctica 

racional” e os conteúdos da formação são pré-determinados pelo conceptor da 

formação.  

Sabe-se que, este modelo vigorou em muitas situações e por vezes com efeitos 

eficazes, porém, actualmente perante todo um conjunto de exigências relacionadas 

com o desenvolvimento pedagógico, não se pode aceitar a formação sem haver uma 

atitude interrogativa e participativa por parte do formando. 

Parece-nos que este modelo se assemelha ao que Wallace (1991) denomina de 

“modelo da ciência aplicada”, em que se preconiza a resolução dos problemas do 

ensino, através da aplicação directa dos meios mais adequados aos objectivos 

propostos, e ao que Schön (1987) denomina de “modelo de racionalidade técnica”. 

Neste contexto, torna-se importante o ensino de opções, comportamentos e 

competências a desenvolver e a treinar perante situações problemáticas e de incerteza 

da prática, sem ter em conta o “pensar na acção”. O autor advoga ainda que esta 

“competência artística” que traduz no fundo, uma espécie de saber, um exercício da 

inteligência e o modo como os bons profissionais lidam com essas situações de 

incerteza, pode não ser ensinada, mas “treinada” (Amaral et al, 1996). 

“Cenário clínico” – Modelo de supervisão com finalidades e objectivos próprios em 

que a clínica representa a prática de ensino, na sala de aula, na qual é central a ideia 

de colaboração entre supervisor e aluno “(…) devendo o supervisor assumir a atitude 

de um colega que, como elemento de apoio, de recurso, está à disposição para o 
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ajudar a ultrapassar as dificuldades sentidas na sua profissão (…)” (Alarcão e 

Tavares, 1987:31). É ainda sublinhada a necessidade de, em conjunto, procederem à 

análise de situações problemáticas. O aluno encontra facilmente no supervisor um 

colega com mais experiência, muitas vezes em oposição ao docente da escola, que é 

visto mais como um avaliador e controlador, susceptível de produzir críticas com 

uma conotação de avaliação, muitas vezes com consequências inibidoras para o 

aluno.  

O supervisor da prática clínica, deverá adoptar uma atitude de abertura, 

disponibilidade e flexibilidade, sem no entanto, descurar o sentido crítico, 

interrogando-se sobre a realidade, equacionando os problemas da prática e 

confrontando opções alternativas. É também fundamental que transmita ao aluno a 

noção de que a centralidade do processo de formação, não reside na avaliação como 

produto, mas sim enquanto processo. 

Segundo Alarcão (1994), o supervisor deixa de se colocar numa posição 

hierarquizada de conhecimento e de poder, assumindo assim a atitude de um colega 

como elemento de apoio, de recurso e inteira disponibilidade para ultrapassar as 

dificuldades sentidas na profissão. Para além da observação e da análise de situações 

educativas, o processo de supervisão clínica implica uma actividade continuada que 

engloba planificação e avaliação conjuntas. 

Nessa linha de pensamento e perante um cenário caracterizado pela colaboração e 

colegialidade (Alarcão, 1994), supervisor e aluno, delineiam em conjunto estratégias 

de resolução perante um problema concreto (encontro de pré-observação), 

posteriormente analisam e sistematizam separadamente os dados recolhidos 

(observação), numa outra fase esses registos são analisados e interpretados em 

conjunto (pós-observação), onde o aluno tem um papel activo nessa análise, podendo 

sempre contar com o auxílio e a orientação do supervisor. O aluno em formação ao 

ter consciência do significado dessa análise poderá eventualmente reformular ou 

alterar a sua metodologia de aprendizagem, de um modo construtivo e com 

resultados eficazes. O processo termina com a análise do ciclo da supervisão, 
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correspondendo à avaliação da acção desenvolvida (Goldhammer, 1993, apud 

Amaral et al, 1996). 

Neste cenário o supervisor surge como alguém que tem como objectivo facilitar a 

aprendizagem, nunca esquecendo o valor dado à prática, à introspecção e reflexão e 

às diferentes situações experiênciais, que em muito podem contribuir para o 

desenvolvimento do indivíduo em formação. Ao mesmo tempo cria junto do aluno 

um espírito de investigação-acção num ambiente propício à sua aprendizagem. 

“Cenário psicopedagógico” – Ilustrado por E. Stones (1984, apud Alarcão, 1987), 

que preconiza que o fazer supervisão é, no fundo, uma forma de ensinar a ensinar. 

Trata-se de um cenário que alerta para a necessidade e importância que os processos 

de resolução de problemas e de tomada consciente de decisões têm para o exercício 

profissional. 

No processo de ensino/aprendizagem é importante desenvolver nos alunos 

capacidades que os ajudem a resolver problemas e a tomar decisões. No entanto, para 

os auxiliar no desempenho dessas funções, os supervisores dispõem de um conjunto 

de princípios psicopedagógicos, que derivam de um corpo de conhecimentos e 

competências apoiados na psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem do 

adulto, para estar apto a ensinar a ensinar. Segundo Alarcão e Tavares (1987:36), o 

supervisor “(…) tem por missão ensinar conceitos, ajudar o professor a desenvolver 

capacidades e competências, ensiná-lo a explorar os conhecimentos de que dispõe 

para resolver os problemas que a actuação docente lhe apresenta.”   

Para Stones (1984), o supervisor é o especialista da educação que deve colaborar 

estreitamente com o futuro profissional, a fim de procurar que este, a partir de 

vivências concretas, desenvolva um conhecimento completo sobre questões 

pedagógicas fundamentais, possibilitando-lhe uma melhor preparação e adaptação às 

exigências do mundo do trabalho (apud Alarcão, 1987). 

A relação de supervisor e aluno torna-se peça fundamental deste cenário. É uma 

relação mais próxima, pessoal, dialogante e por ser entre dois adultos, torna-se 

envolvida por um carácter de grande maturidade. Contudo, não deixa de ser uma 
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relação de ensino/aprendizagem onde o supervisor influencia directamente o futuro 

professor e indirectamente a aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos. Ainda 

assim, e na perspectiva de Alarcão e Tavares (1987; 2003), este modelo não 

contempla o desenvolvimento do estagiário enquanto pessoa, o que quanto aos 

autores, lhe confere uma desvantagem significativa. 

No contexto das práticas clínicas de enfermagem, este cenário assume particular 

importância, como exemplo, salientamos o caso concreto de situações de educação 

para a saúde a famílias ou a utentes atribuídos a alunos, em que estes e os 

supervisores podem, em conjunto, reflectir sobre a melhor abordagem aos processos. 

“Cenário pessoalista” – Coloca em evidência, sobretudo o grau de desenvolvimento 

dos professores em formação, os seus sentimentos, objectivos percepções, dando-

lhes oportunidades de reflexão sobre o seu auto-conhecimento como pessoa. Esta 

particularidade baseada em quadros conceptuais como a psicologia humanista, o 

construtivismo ou o cognitivismo (Combs, 1974; Ralha-Simões, 1995 apud Alarcão 

e Tavares, 2003), é igualmente notória no “modelo personalista” (Zeichner, 1993), 

no “modelo centrado no processo ou démarche” (Ferry, 1983), no “modo de 

trabalho do tipo incitativo” (Lesne, 1977), ou ainda, na “concepção relativista do 

pensamento” (Kramer, 1989, apud Marchand, 2001).  

Enquadrado neste cenário, existe a preocupação em fomentar a maturidade 

psicológica dos futuros professores, dando mais ênfase à reorganização das suas 

percepções e convicções do que ao domínio de comportamentos específicos, 

capacidades e conhecimentos dos conteúdos. Espera-se, que o futuro profissional 

experimente a profissão e descubra o seu próprio caminho, aprendendo a mobilizar e 

a utilizar todos os seus recursos para resolver eventuais constrangimentos, a pôr em 

prática projectos e a abordar situações imprevistas. Valoriza-se assim, a sua 

autonomia no processo de aprendizagem e de construção do conhecimento pessoal e 

prático. 

No caso concreto da enfermagem, o supervisor da prática clínica pretende 

possibilitar ao aluno que este desenvolva um programa de formação próprio, 
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centrado nas suas necessidades e preocupações, tendo em conta objectivos pessoais e 

que permitam a conjugação do desenvolvimento pessoal e profissional do mesmo. 

Nesta linha de actuação o supervisor tem ainda a hipótese de discutir com o aluno 

situações do foro deontológico e despertá-lo para esta área. 

“Cenário reflexivo”, – Assenta numa lógica de pensar nas práticas e sobre as 

mesmas, com sentido crítico e reflexivo, como o próprio nome indica, sublinhando a 

capacidade interrogativa de cada profissional, como necessária à construção de um 

conhecimento válido e capaz de dar resposta à imprevisibilidade de que se reveste o 

quotidiano laboral. Surge, enquanto cenário de supervisão pedagógica, no modelo 

concepcionado por Alarcão como uma “(...) reacção ao paradigma da racionalidade 

técnica e a modelos de inspiração behaviorista (…)” (Alarcão, 1994:23). 

O ensino reflexivo tendo origem com Dewey (1974; apud Alarcão, 1994), 

caracteriza-se pela ideia da formação de profissionais capazes de reflectir sobre as 

práticas, sendo essa reflexão considerada como um instrumento propício ao 

desenvolvimento do pensamento do profissional. Schön (1992), apologista da 

corrente que perspectiva a prática profissional como reflexiva e seguidor de Dewey, 

sublinha a importância da reflexão na acção e sobre a acção, tornando-se o grande 

impulsionador da reflexão na formação de professores e de outros profissionais 

ligados a profissões que se caracterizam pelo seu carácter relacional e de 

desenvolvimento humano. 

A reflexão na acção, acontece quando o futuro profissional reflecte no decorrer da 

própria prática, com a particularidade de poder reformulá-la, a reflexão sobre a 

acção, acontece aquando da reconstrução mental da acção para a analisar 

posteriormente e a reflexão sobre a reflexão na acção representa um processo de 

construção e de desenvolvimento por parte do futuro profissional. Estas dimensões 

de reflexão representam no fundo um espaço privilegiado para a mobilização de 

competências, para a conquista de autonomia e para a descoberta de várias 

potencialidades (Amaral et al, 1996). 



Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação – Universidade de Lisboa 
Mestrado em Ciências da Educação – Área de Especialização em Pedagogia do Ensino Superior 
 
 
 
 

 

36 

Para Schön (1983), a formação dos profissionais deverá por isso, incluir na sua 

orientação pedagógica, uma forte componente de reflexão nos contextos reais da 

prática, definindo esta perspectiva reflexiva como “(...) um saber-fazer sólido, 

teórico e prático, inteligente e criativo, que permite ao profissional agir em 

contextos instáveis, indeterminados e complexos, caracterizados por zonas de 

indefinição que, de cada situação fazem uma novidade (…)” (apud Alarcão, 

1994:23). 

Seguindo esta ideia, Alarcão (1994:23), considera que o modelo de ensino reflexivo 

permite “(...) a interacção harmoniosa entre a prática e os referentes teóricos. Uma 

prática reflexiva leva à (re) construção de saberes, atenua a separação entre teoria 

e prática e assenta na construção de uma circularidade em que a teoria ilumina a 

prática e a prática questiona a teoria.”  

Perante o exposto, fazemos neste momento uma alusão ao modelo centrado na 

pesquisa preconizado por Zeicnher (1983) e ao centrado na análise (Ferry, 1983), que 

correspondem ao modo de trabalho pedagógico de tipo apropriativo (Lesne, 1977) e 

ainda à concepção dialecticista do pensamento (Kramer, 1989), por se assemelharem 

aos princípios que estão inerentes ao cenário reflexivo. 

Segundo os princípios que estão inerentes a estes modelos, a tarefa fundamental na 

formação de professores, centra-se precisamente no desenvolvimento de capacidades 

e atitudes investigativas, reflexivas e problematizadoras, sendo reconhecido ao futuro 

professor uma voz activa na determinação do conteúdo curricular e das soluções para 

eventuais constrangimentos da prática. Rodrigues e Esteves (1992: 52), partilham 

desta ideia quando salientam que “(...) o paradigma orientado pela/para a pesquisa 

aparece como a única perspectiva em que se procuram fomentar uma atitude 

problematizadora da parte dos professores....” 

Parece-nos que tanto este cenário, tal como o da supervisão clínica, se assemelham 

ao modelo que Wallace (1991) denomina de “modelo prático-reflexivo de 

desenvolvimento/formação profissional ”, em que a sala de aula se pode constituir 
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como o centro da reflexão, assim como a análise conjunta dos fenómenos educativos, 

sirva para que se trabalha a formação (Alarcão, 1982).  

É neste contexto, pautado pela reflexividade, que o supervisor poderá ter capacidades 

de auto-supervisão (Zeicnher, 1993) e ser capaz de estimular no futuro professor, 

uma maior consciencialização da sua prática pedagógica o que se repercute nos seus 

saberes e competências (Rosales, 1992). 

“Cenário ecológico” – É uma dimensão importante nas práticas de supervisão e foi 

aprofundado por Alarcão, Sá-Chaves (1994) e Formosinho (2002) e conceptualizado 

a partir do modelo de desenvolvimento humano de Bronfenbrenner (1979). Perante 

esta perspectiva, valoriza-se a importância da interacção que se estabelece entre o 

futuro profissional, e o contexto social e ambiental que o envolve. Alarcão e Tavares 

(2003), reforçam a importância dos diferentes contextos ambientais, como 

determinantes para o desenvolvimento humano dos estagiários, já que revestidos de 

experiências e de situações diversificadas, implicam a assunção de novos papéis, o 

desempenho de novas actividades e o relacionamento interpessoal com diferentes 

pessoas, muitas vezes até aí desconhecidas. 

Este “ambiente ecológico da formação supervisionada”, assenta nas relações 

sistémicas entre os contextos, ou seja, nas interacções que ocorrem entre o micro-

sistema que representa o local de trabalho, e as variáveis nele introduzidas por 

influências de outros sistemas, nomeadamente meso-sistema, exo-sistema e macro-

sistema (Alarcão e Sá-Chaves, 1994). Alarcão reconhece as potencialidades desse 

meio ecológico como construtor do saber e do saber ser, sublinhando esta dimensão 

de orientação pedagógica como potenciadora do desenvolvimento do saber-fazer 

profissional em que se têm em consideração “(...) as dinâmicas sociais operantes no 

contexto de supervisão (...) e sobretudo a dinâmica do processo entre o sujeito e o 

meio que o envolve (…)” (1994: 23). 

Fazendo neste momento uma aproximação ao contexto dos ensinos clínicos em 

enfermagem, o aluno aquando da sua integração em contexto hospitalar, é inserido 

numa equipa multidisciplinar, constituída por diferentes profissionais do serviço – 
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micro-sistema – e num âmbito mais alargado, no hospital – meso-sistema, ou no 

sistema nacional de saúde – macro-sistema, com os quais estabelece relações, tendo 

em conta as suas inevitáveis transformações. O futuro enfermeiro passa como afirma 

Alarcão, “(...) por transições ecológicas que ocorrem quando a sua posição no meio 

ambiente se altera em virtude (…) de alterações nos papéis e actividades por ele 

desenvolvidos (…)” (1994:23), estando por isso, sujeito a diferentes estímulos 

provenientes do meio e da relação inter e intra pessoal que se gera, o que potencia o 

despertar de processos de reacções diversificadas. 

O supervisor inserido neste cenário, e tendo noção dessas influências e 

aprendizagens resultantes do meio, deve estimular a auto-consciência do aluno para 

esses feitos, bem assim a importância da análise a efectuar sobre experiências, 

actividades, relações que estabelece, e sobre os papéis que desempenha quando 

inserido nesse contexto de trabalho. 

“Cenário dialógico” – Caracterizado pela horizontalidade discursiva, e pela 

colegialidade de base clínica – no contexto da supervisão clínica, antagoniza a 

concepção hierarquizada do supervisor, e pretende ser uma ferramenta de 

emancipação colectiva e individual dos professores (Alarcão e Tavares, 2003). 

Terminada a alusão, ainda que breve, aos cenários de supervisão preconizados pelos 

autores acima mencionados, concluímos da mesma forma, dizendo que estes não se 

excluem mutuamente, muito pelo contrário, articulam-se e conjugam-se de modo a 

conseguirem o melhor desenvolvimento possível do aluno, incluindo acima de tudo a 

vertente cognitiva e metacognitiva. 

Certamente que todos os modelos de formação e cenários de supervisão abordados 

nos permitem fazer determinadas leituras da realidade das práticas, sendo 

imprescindível nessas leitura, ter a consciência de que cada um, individualmente ou 

em conjunto, realçam premissas ou pressupostos que se complementam, promovendo 

o encontro de caminhos específicos na construção da aprendizagem e do saber.  

Cabe, por isso mesmo, ao supervisor, uma atitude de reflexão pragmática, a adopção 

de estratégias, e o ajuste de práticas de supervisão inerentes a determinado contexto, 
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consoante as particularidades que caracterizam as situações, e a sua 

imprevisibilidade. 

 

3. A SUPERVISÃO CLÍNICA COMO ESTRATÉGIA DE FORMAÇÃO  EM 

ENFERMAGEM  

Abreu (2003), nas pesquisas que efectuou sobre a temática da supervisão, constatou 

que a importância dada ao acompanhamento das práticas clínicas, remonta a 1964, 

data em que o autor Hildegarde Pepleu as reconhece como integradas num processo 

onde convergem diversas complexidades, que começam a retratar os contextos da 

supervisão clínica. 

O autor socorre-se de outros teóricos de enfermagem, como, Betty Neuman; Imogene 

King; Marta Rogers e Jean Watson, que acentuam a importância das práticas clínicas 

e lhes conferem também um elevado grau de complexidade e por isso, a necessidade 

de um adequado acompanhamento. A propósito destas diferentes abordagens, o autor 

salienta como comum, a “(…) articulação efectiva entre a prática clínica, o 

desenvolvimento profissional e a formação de uma inteligência emocional (…)” 

(Abreu, 2003:17). 

Também Playle e Mullarkey (1998), reforçam essa necessidade de acompanhamento 

e consideram que o interesse crescente na supervisão clínica, ao nível das práticas de 

enfermagem poderá dizer respeito a diversos factores, relacionados com as diferentes 

funções da supervisão, entre eles: o suposto aumento de autonomia da profissão de 

enfermagem e da responsabilidade inerente às suas actividades; a importância cada 

vez maior, atribuída à formação contínua dos profissionais de saúde, e a mudança da 

natureza da enfermagem, particularmente no que respeita aos tipos de 

relacionamento com os doentes, que formam a base da prática de enfermagem. 

Houve claramente uma mudança entre o modelo centrado na vertente doença/cura, 

ou seja, no modelo biomédico, para uma abordagem mais holística, individualizada e 

personalizada (May 1990; Ramos, 1992, apud Playle e Mullarkey, 1998). Assim, nos 

últimos 20 anos denota-se ao nível da natureza da enfermagem, que as relações 

enfermeiro/utente baseadas na empatia, na autenticidade, no respeito mútuo e 
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participação conjunta, têm sido reconhecidas e ensinadas como sendo a base para 

uma aproximação mais humana à prestação de cuidados de enfermagem (Porter 

1994; Playle 1995, apud Playle e Mullarkey, 1998).  

Segundo Saarikoski (2002:341), a noção de supervisão clínica é usada como um 

conceito abrangente, contextualmente situado nas experiências de prática clínica dos 

alunos de enfermagem. Assim, para o autor, o papel da supervisão “(…) acompanha 

muitos aspectos da instrução clínica: ensinar competências práticas e tornar 

acessível, ou facilitar o processo de ensino/aprendizagem (…)”.  

No contexto Português, o campo da supervisão clínica em enfermagem, começa a 

emergir, associado à formação profissional, ao acompanhamento das práticas, aos 

programas de melhoria organizacional e de ensino e às preocupações com a 

qualidade e condições de exercício de alunos e enfermeiros da prática. 

Foi precisamente na década de 90 que os estudos sobre supervisão clínica se 

intensificaram, percebida desde essa altura, como “(…) um processo de 

acompanhamento de competências clínicas dos alunos e da formação em exercício 

dos enfermeiros (…)” (Abreu, 2003: 17), o que evidencia a dualidade relacional 

entre alunos e enfermeiros do serviço, bem como as aprendizagens que ambos 

poderão desenvolver no âmbito dessas práticas. Contudo, sabemos também que a 

supervisão clínica tem sido muitas vezes associada a processos de interacção pessoal 

e profissional entre um enfermeiro da prática e um supervisor clínico, 

designadamente o enfermeiro chefe ou responsável de serviço (Correia, 2004).  

Segundo Garrido (2005), esse processo de interacção e acompanhamento profissional 

permite ao enfermeiro, já profissional, desenvolver um melhor entendimento sobre a 

especificidade da enfermagem e da responsabilidade que lhe é intrínseca, 

desenvolvendo conhecimento e valores de humanidade durante o seu percurso no 

decorrer das práticas. 

Visto por esse prisma e sendo uma estratégia de suporte nas organizações de saúde, 

embora ainda com bastante tendência para lhe atribuírem uma conotação 

hierarquizante ou ser considerada como um sistema de controlo das práticas de cariz 
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administrativo, a supervisão clínica que nos interessa abordar é a que consideramos 

como um recurso no processo formativo que diz respeito ao acompanhamento de 

alunos em ensino clínico, à qualidade dos cuidados prestados e à formação em 

contexto de trabalho (Abreu, 2002).  

Como referimos anteriormente, as preocupações inerentes às especificidades das 

práticas clínicas, só muito recentemente começaram a emergir em Portugal, como um 

assunto significativo em debates reflexivos sobre a matéria, onde a supervisão clínica 

é considerada como uma ferramenta básica para o sucesso e para a qualidade dos 

cuidados. Daí que nos últimos anos se multiplicaram, entre os enfermeiros, trabalhos 

de investigação no domínio da formação inicial em enfermagem, particularmente na 

área da orientação e supervisão em ensino clínico, incluindo o papel de cada actor 

envolvido, a questão do trabalho em parceria, as dificuldades inerentes ao processo, 

entre outros. A problemática da colaboração dos enfermeiros da prática na orientação 

pedagógica dos alunos tem-se vindo a acentuar e é sem dúvida, motivo de reflexão e 

preocupação para todos nós, enfermeiros. Essa área tem sido alvo de 

problematizações e de questionamentos contínuos com o objectivo de se 

compreender o processo supervisivo e em muitos casos de se procurar desenvolver 

estratégias e meios para melhorar a qualidade e a eficácia da orientação dos alunos 

em práticas clínicas. 

Pinto (1995), desenvolveu um estudo no âmbito da colaboração entre as escolas de 

enfermagem e instituições de saúde, centrando-se nas opiniões dos enfermeiros 

orientadores em ensino clínico. Concluiu, segundo a perspectiva dos enfermeiros, 

que os mesmos se concebem enquanto formadores de alunos, que a aprendizagem se 

faz mediante um processo de relação e que a mesma, traduz o resultado da interacção 

da experiência, da expectativa e do meio.  

Pereira (1996), estudou a relação interpessoal na supervisão em ensino clínico, na 

perspectiva da tríade dos três actores envolvidos no processo, docentes, enfermeiros 

e alunos. Concluiu, que na base dessa relação, são imprescindíveis vários factores, 

como sejam: a confiança, a empatia, o apoio e a motivação. A autora constatou 
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ainda, que a avaliação na sua vertente quantitativa, representava o maior obstáculo à 

comunicação assertiva. 

Longarito (1999), na sua pesquisa, procurou analisar as percepções dos alunos, sobre 

a influência dos agentes formativos no desenvolvimento da sua formação em ensino 

clínico. Concluiu, que os alunos mobilizam diferentes recursos, nomeadamente: 

meios materiais e humanos, onde se destaca a ajuda dada pelos docentes e 

enfermeiros dos serviços.    

Franco (2000), dedicou o seu estudo à identificação de meios ou formas de melhorar 

a orientação e supervisão de alunos em ensino clínico de enfermagem. Apresentou 

como grande constrangimento – salientado por docentes e enfermeiros da prática – a 

indefinição de papéis. Como sugestões para a qualidade das práticas clínicas, refere o 

diálogo e a articulação entre docentes e enfermeiros, a necessidade de um modelo 

direccionado para a orientação dos alunos, a emergência de definir e clarificar o 

papel dos dois actores e a necessária existência de acordos e protocolos 

institucionais. 

Noutro estudo, Longarito (2002), teve como finalidade a de compreender a 

importância que os enfermeiros e docentes atribuem à sua orientação em práticas 

clínicas para o desenvolvimento do saber profissional nos alunos. Como conclusão 

geral, constatou a grande importância dessa orientação, salientando também, a 

necessidade de uma definição clara e objectiva sobre o papel que cabe a cada um.  

Carvalhal (2003), no seu estudo sobre as parcerias na formação e o papel dos 

orientadores clínicos, preocupou-se em clarificar o campo de acção do enfermeiro da 

prática responsável pela orientação de alunos. Questionou os modelos de formação 

em enfermagem, os modelos de cooperação e a questão das parcerias na formação. 

Concluiu que, neste contexto de parceria, emerge a necessidade de cada um dos 

actores envolvidos no processo da supervisão, recriarem uma identidade profissional, 

que os caracterize, nunca os distanciando, antes pelo contrário, aproximando-os.  

Belo (2003), na sua pesquisa na área da supervisão em ensino clínico – perspectiva 

do aluno, sustenta que os alunos do seu estudo referem que a supervisão não é 
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adequada, nem facilitadora da aprendizagem. Reconhecem ainda, que a figura do 

supervisor é uma peça fundamental para a sua formação e crescimento, no entanto, 

apontam para a necessidade de aperfeiçoamento nalgumas competências. 

Simões (2004), incidiu o seu estudo na representação dos enfermeiros cooperantes 

sobre a supervisão em ensino clínico de enfermagem. Salienta como competências 

desenvolvidas pelos enfermeiros da prática, as competências analíticas, avaliativas e 

interpretativas, quando se refere aos docentes, salienta as competências formativas, 

analíticas e avaliativas. Conclui ainda, a necessidade emergente de uma maior 

valorização e responsabilização dos enfermeiros cooperantes em todo o processo da 

supervisão. 

Fonseca (2004), também num estudo no âmbito do supra citado, mas desta feita, na 

perspectiva do docente, conclui que a supervisão é considerada pelos actores em 

questão, como um processo que tem como finalidade o desenvolvimento do 

formando, da aprendizagem e do futuro profissional. Constata que os docentes 

utilizam estratégias promotoras de reflexão e estabelecem uma relação de entreajuda 

e de abertura entre os restantes intervenientes no processo. 

Correia (2004), dedicou a sua atenção à identidade profissional e supervisão das 

práticas clínicas, com enfoque nos enfermeiros chefes e responsáveis de serviço. 

O estudo de Gonçalves (2004), incidiu nas representações dos docentes supervisores 

e sobre as suas necessidades de formação. Constatou que os docentes supervisores se 

consideram como elementos mediadores da aprendizagem dos estudantes, permitindo 

a compreensão da realidade profissional, apelando à adaptação dos conhecimentos 

adquiridos e incentivando ao desenvolvimento do saber na acção. Sublinha ainda, 

que as suas funções, tal como são percebidas, baseiam-se em “ser um prático”, 

orientar e estimular, acompanhar, avaliar e certificar, mobilizando competências de 

transmissão, competências de relação e competências “técnicas de formação”. 

Conclui também que o saber necessário ao desempenho da função conflui para a 

formação académica formal, para o contexto de trabalho e para as experiências de 
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vida. Como grandes dificuldades enunciadas, os supervisores referem a sua 

impreparação para a função. 

A preocupação com esta temática está patente, no trabalho de Longo (2005), que se 

dedicou também à análise das necessidades de formação dos supervisores de ensino 

clínico, desta feita, centrando-se no discurso dos enfermeiros da prática. Faz 

igualmente, uma referência às competências que estes mais valorizam e desenvolvem 

no desempenho da sua função, a saber: as competências técnicas, seguidas das 

pessoais, relacionais e comunicacionais, e por último, as cognitivas. O autor conclui, 

tal como Gonçalves (2004), que as grandes dificuldades expressas pelos actores do 

estudo, evidenciam o sentimento de impreparação para a função, manifestadas por: 

dificuldades de avaliação do aluno, dificuldades relativas ao contexto, dificuldades 

na conciliação dos papéis de supervisor e de enfermeiro e dificuldades relacionais 

(supervisor/aluno). 

Garrido (2005), coloca no centro das suas preocupações, três metas essenciais: 

conhecer as características do processo de supervisão das práticas clínicas dos 

enfermeiros; identificar os actores envolvidos e analisar as características do 

processo supervisivo. Como factores preponderantes na qualidade das práticas 

supervisivas, o autor considera como emergente, uma maior sensibilização para a 

realidade da supervisão, a definição de um modelo, a definição de um perfil dos 

supervisores, formação adequada e uma implementação séria da supervisão clínica.   

Salientados alguns estudos realizados por investigadores portugueses, no âmbito da 

temática da supervisão, acentua-se o carácter multidimensional e complexo de todo o 

processo, o que justifica a necessidade da continuação de estudos e de pesquisas que 

clarifiquem cada vez mais os papéis, as competências, os receios/dificuldades e as 

interacções entre os intervenientes no cenário supervisivo. Muitas destas 

preocupações também nos são familiares, tendo em conta que nos últimos dez anos, 

enquanto no desempenho da nossa prática profissional, temos “vestido” 

frequentemente o papel de colaboradoras na orientação e supervisão dos alunos em 

ensino clínico. 
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Voltando nesta altura à temática dos cenários de supervisão, abordada anteriormente, 

o cenário real e presente em muitas situações de formação, não reflecte, em 

exclusivo, a individualidade de cada uma das práticas, porém, aglutina-as no seu 

seio, privilegiando nalguns momentos, determinados cenários em detrimento de 

outros. Contribui para esse facto, diferentes factores que interferem activamente em 

todo o processo, como sejam os supervisores, os alunos ou o tipo específico de 

prática ou de ensino clínico, no caso concreto da enfermagem, aquele que nos 

interessa particularmente. 

Nesse contexto específico, a concepção de supervisão pedagógica por nós defendida 

pretende abranger situações diversificadas que caracterizam a orientação da prática 

pedagógica dos alunos de enfermagem em formação inicial. Quando nos reportamos 

ao campo específico da supervisão clínica, consideramo-la como um processo em 

que um supervisor da prática hospitalar – enfermeiro do real – orienta, acompanha, 

apoia e monitoriza a acção do aluno de enfermagem na sua aprendizagem, 

desenvolvimento e crescimento humano e profissional, tendo por base uma relação 

dialógica, colaborativa e centrada na autonomia do próprio aluno. 

O processo de complexificação do tecido organizacional do ensino superior 

português e as mudanças internas e externas que têm vindo a ocorrer nos últimos 

anos, de forma acelerada, no ensino de enfermagem, acompanham-se de novas 

exigências para professores e alunos. Exige-se um conhecimento instrumental cada 

vez maior, pelo que os docentes devem dominar uma grande variedade de “skills”  e 

habilidades de ensino, de modo a que sejam capazes de alcançar os objectivos dos 

programas e a enfrentar os problemas da prática quotidiana. 

Com a publicação do DL nº 480/88 de 23 de Dezembro, aos docentes levantaram-se 

novas dificuldades, novos desafios, incluindo a necessidade de uma maior 

participação nas várias estruturas da escola. A este propósito Santos (1995), 

questiona a disponibilidade dos docentes para a orientação dos alunos em ensino 

clínico, tendo em conta as suas demais atribuições. Franco (2000: 35), partilha da 

mesma opinião e reflecte sobre algumas dúvidas e inquietações do ponto de vista 

legal “De facto se os docentes não pertencem à instituição de saúde onde decorre o 
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ensino clínico, se não pertencem à carreira de enfermagem e se a sua actividade não 

é a prestação de cuidados, como se enquadra a sua actividade de orientação de 

alunos em ensino clínico?”.   

Parece-nos, pois, que as responsabilidades atribuídas aos docentes são cada vez 

maiores. São-lhes exigidas competências variadas, como sejam no domínio da 

investigação, da relação pedagógica, da intervenção comunitária ou social, entre 

muitas outras.  

Perante este contexto, e tendo em conta a pluralidade de papéis que o docente de 

enfermagem, se vê convidado a desempenhar, justifica-se a colaboração dos 

enfermeiros da prática, na formação dos alunos e na construção dos seus saberes. 

Esta questão deve-se não só à referida concentração de funções por parte dos 

docentes, como também à importância do saber e das aprendizagens dos enfermeiros 

do real. 

Assim o processo pedagógico, designadamente o decorrido em ensino clínico, passou 

a envolver três actores, cada um, desenvolvendo no processo, papéis diferentes que 

interagem entre si: o aluno, o docente e o enfermeiro da prática. O aluno, 

percepcionado como um sujeito e agente da sua própria formação; o docente no 

papel de orientador, como facilitador da aprendizagem; e o enfermeiro da prática 

como facilitador da integração no serviço e actualmente, cada vez mais, como 

orientador da própria aprendizagem dos estudantes, facilitando assim, a socialização 

antecipada do aluno (Doobs, 1988, apud Carvalhal, 2003).  

É pois nesse sentido, que a figura do enfermeiro orientador/supervisor das práticas 

clínicas, se torna fulcral em todo o processo de ensino-aprendizagem, em que se 

valoriza a adopção de atitudes e saberes científicos, onde o contexto de trabalho se 

afigura como um “(…) local privilegiado de aprendizagem, permitindo que os 

saberes formalizados se confrontem com a prática e que os saberes práticos se 

formalizem (…)”  (Costa, 1998: 10). 
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De acordo com Amador (1991), os enfermeiros dos serviços gostam de ter os alunos 

em ensino clínico e preocupam-se, não só com a forma como executam os cuidados 

ao utente, como também com a aprendizagem que vão demonstrando.  

Tendo em conta essa linha de pensamento e na nossa função enquanto colaboradoras 

na formação inicial dos alunos, preocupamo-nos com a sua autonomia, com a sua 

capacidade de reflectirem sobre o que fazem e principalmente com a conscientização 

acerca dos princípios holísticos de que se reveste a profissão. 

Na nossa perspectiva e da realidade que conhecemos enquanto responsáveis pela 

orientação prática de alguns alunos, salientamos a importância que os mesmos 

atribuem ao papel dessa orientação, que é considerada por muitos como referência e 

modelo profissional determinante no processo de crescimento de cada um. A 

importância do enfermeiro na formação dos futuros profissionais é também 

salientada numa pesquisa de Josefa Lafuente (1991), sobre a opinião de alunos e de 

enfermeiros sobre os factores de caracterização do enfermeiro como modelo, num 

estágio de enfermagem cirúrgica, chegando a autora a considerar que o profissional 

desempenha um papel de “modelo ou paradigma profissional”.  

Considerando pois, que a supervisão/orientação dos alunos, não pode ser apenas uma 

função dos docentes, mas também de quem está na prática dos cuidados, torna-se 

necessário “(…) sensibilizar os enfermeiros, para a importância de aproximar, cada 

vez mais, estas duas vertentes – teórica/prática (…)”, (Espadinha e Reis, 1997: 31). 

Para tal é importante encontrar enfermeiros da prática, motivados para o desempenho 

dessa função. Nessa lógica e segundo Abreu (2003:10) “(...) as instituições de saúde 

devem reconhecer que possuem uma importância central na formação dos 

enfermeiros e que as suas estratégias organizativas interferem nesta dimensão 

formativa.” 

É na prática clínica através das inter-relações com os profissionais de enfermagem, 

que para além de uma aprendizagem no terreno real, se constrói a identidade 

profissional. A este propósito Jacob (apud Espadinha e Reis, 1997: 31), considera 

que “(…) as experiências adquiridas nos estágios são um elemento chave em toda a 
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formação profissional (…)”, pois é no ensino clínico que o aluno tem a oportunidade 

de questionar e de confrontar a academia com a prática real, colocando no terreno 

dessa prática o que aprendeu na escola e os mecanismos de aplicação dos seus 

conhecimentos.  

No âmbito da problemática da supervisão clínica como estratégia de formação em 

enfermagem, atribuímos particular atenção aos contributos teóricos dos seguintes 

autores: Schön (1983), Alarcão (1991, 1996), Sá-Chaves (1994, 1996), D´Espiney 

(1999), Queirós et al (2000), Abreu (2003, 2007), entre muitos outros, cujos ideais se 

posicionam numa concepção integradora, dinâmica e reflexiva das práticas 

pedagógicas e se constituem como alternativa ao paradigma de formação de 

racionalidade técnica ou artesanal/ meramente instrumental. 

No decorrer dos processos de supervisão clínica deve enfatizar-se a relação 

colaborativa entre o supervisor da prática hospitalar e o aluno, devendo a mesma ser 

autêntica, promover uma interacção activa, reflexiva e capaz de fomentar soluções 

para as eventuais dificuldades no processo de ensino-aprendizagem (Alarcão e 

Tavares, 2003). 

Sendo a supervisão uma das vertentes do acto formativo, esta faz-se sempre em torno 

das situações da prática, quando o supervisor e o aluno estão no terreno a actuar. O 

aluno aprende quando integra as informações disponibilizadas pelos supervisores da 

prática e quando desenvolvem acções em contextos de avaliações. Por sua vez, o 

supervisor aprende ao ensinar o aluno. 

Para Abreu (2003), a supervisão clínica interfere com a aprendizagem do aluno na 

medida em que disponibiliza orientação e avaliação, mas também porque favorece os 

processos pessoais de controlo. O sucesso da actividade reside na colaboração que se 

manifesta no encontro contínuo entre os colegas, que numa atitude, não avaliadora, 

analisam dados obtidos e discutem-nos.  

Dessa forma, e perante tal relação colaborativa, o ensino clínico representa esse 

sucesso e ao mesmo tempo, um espaço privilegiado de formação profissional e 

pessoal, de construção de diferentes saberes, assentes num paradigma construtivista 
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onde os actores envolvidos no processo de supervisão são agentes activos na 

construção desses saberes. 

Como refere Alarcão (1987), nesta “supervisão clínica”, a prática é tomada como 

ponto de partida para a análise conjunta dos fenómenos ocorridos pelo supervisor e 

supervisionado. A mesma autora, refere ainda, uma outra forma de acompanhamento 

da prática, a “supervisão reflexiva” que envolve a “reflexão na acção”, a “reflexão 

sobre a acção” e o desenvolvimento de aprendizagens reflexivas, através da 

implementação da experimentação em conjunto, da demonstração acompanhada da 

reflexão e da experiência de situações várias. 

Esta necessidade tem vindo a ser reforçada pela literatura, que salienta a importância 

de uma prática reflexiva ao nível da enfermagem, onde os enfermeiros competentes 

ao nível do exercício prático da profissão, constantemente questionam e analisam as 

suas práticas, de forma a desenvolver novas formas de compreender, perspectivar e 

alcançar a “competência terapêutica” (Powell, 1989, apud Playle e Mullarkey, 

1998).  

Assim, a supervisão clínica é encarada como um palco promotor de reflexão, onde os 

enfermeiros do exercício prático, podem examinar a sua prática, e a dos outros, com 

uma postura reflexiva e crítica, desenvolvendo aprendizagem e uma atitude 

conscienciosa. 

O ciclo do processo de supervisão clínica preconizado por Nicklin (1997) e adaptado 

por Abreu (2003), retrata claramente essa postura reflexiva, desde o primeiro 

contacto com a situação-problema até à avaliação de todo o processo, como se 

exemplifica no seguinte quadro: 

 

 

 

 



Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação – Universidade de Lisboa 
Mestrado em Ciências da Educação – Área de Especialização em Pedagogia do Ensino Superior 
 
 
 
 

 

50 

Quadro nº1 

Ciclo do processo de supervisão clínica 

Objectivo 
Observação e apreciação de situações-problema (competências clínicas, 
estratégias de gestão de cuidados, dimensões afectivas e relacionais) 

Identificação do 
problema 

Clarificação das áreas dos problemas identificados 

Contextualização 
Definição de objectivos de intervenção que salvaguardam as expectativas, 
obrigações e aspirações da instituição, dos utentes e do próprio profissional 

Planeamento Preparação e programação da intervenção de acordo com os intervenientes 

Implementação Implementação das acções planeadas 

Avaliação Avaliação dos resultados e do processo de supervisão 

Abreu (2003: 19), adaptado de Nicklin (1997) 

De facto, o processo da supervisão clínica incide sobre situações reais, muitas vezes 

problemáticas, sobre indivíduos em interacção e sobre diferentes dinâmicas de 

cooperação. A análise das situações-problema que caracteriza todo o processo da 

supervisão, salienta o valor epistemológico do contexto profissional e revaloriza o 

conhecimento da prática reflectida, o que desafia os intervenientes no cenário da 

supervisão, alunos e profissionais, não só a desempenharem as funções habituais e 

por vezes rotineiras, como também a dar resposta a questões novas, problemáticas, 

através da construção de novos saberes e de novas estratégias (Carvalhal, 2003).    

Remetendo novamente para algumas das fases que caracterizam a supervisão clínica, 

tanto no encontro de pré como no de pós observação, a comunicação estabelecida 

deve ser isenta de ambiguidades, o formando deve ter um papel activo e os estilos e 

estratégias utilizados deverão ser variados. No encontro pós observação a 

identificação dos erros ou falhas cometidas, serve para alterá-las e preveni-las. As 

hipóteses levantadas serão posteriormente interpretadas e reflectidas em conjunto. 

Pelo que se expôs anteriormente a aprendizagem do aluno resulta de um processo 

contínuo, em que o supervisor tem um papel preponderante. Abreu (2003:48) 

reconhece também esse papel, partindo do pressuposto de que os “(…) supervisores 

das práticas clínicas (docentes, tutores) devem servir de mediadores neste processo, 
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proporcionando desenvolvimentos alternativos nas capacidades adaptativas, 

sugerindo oportunidades de aprendizagem e suscitando um trabalho auto-dirigido; 

trata-se de um processo que exige um acompanhamento sistemático e permanente 

dos alunos por parte dos supervisores.” 

 

3.1. Entre a Escola e o Hospital – Uma Parceria Dialogante em Busca da Excelência 

Pelo que foi referido no ponto anterior, as experiências vivenciadas em ensino clínico 

pelos alunos de enfermagem contribuem para a sua socialização e identidade 

profissional (Matos, 1997; Espadinha e Reis, 1997; Franco, 2000; Abreu, 2003). 

Contudo, há que reconhecer a importância de uma adequada articulação entre teoria e 

prática, ou entre a escola e as instituições de saúde. Essa articulação está bem 

presente na legislação onde se salienta que a componente de ensino teórico se destina 

à “(…) aquisição, pelo estudante de enfermagem, dos conhecimentos, compreensão, 

aptidões e atitudes profissionais necessárias para planear, prestar e avaliar 

cuidados globais de enfermagem (…)”, e a componente de ensino clínico visa “(…) 

assegurar ao estudante de enfermagem, a partir dos conhecimentos e aptidões 

adquiridos, em contacto directo com o indivíduo são ou doente e ou com uma 

comunidade, a aprendizagem do planeamento, prestação e avaliação dos cuidados 

globais de enfermagem (…)” (Portaria 195/90).  

No entanto, é conhecido o conflito latente entre o que se aprende na escola e o que se 

pratica (Amador, 1991; Gonçalves, 1995; Espadinha, 1997; Brun Pinto, 1997). Essa 

dicotomia, desfasamento ou “fosso” existente entre a academia e a realidade da 

prática, parece ainda persistir, pelo que se torna necessário uma adequada articulação 

entre os dois espaços formativos para que os alunos possam desenvolver 

competências que lhes possibilitem uma melhor transição para o mundo laboral.  

Voltando ao estudo que desenvolvemos em 2003, sobre as necessidades de formação 

dos enfermeiros orientadores, concluímos que a qualidade dos ensinos clínicos e 

consequentemente da aprendizagem, dependem da cooperação adequada, entre as 

escolas e os hospitais. Quando os sujeitos do estudo se referiam às dificuldades que 

experimentavam no âmbito dessas práticas clínicas, assinalavam frequentemente essa 
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falta de articulação com os docentes, chegando muitos deles, a considerarem que os 

alunos “eram despejados nos serviços”, sem que algumas escolas se preocupassem 

com essa permanência4.  

Daí que se justifique o desenvolvimento de um trabalho conjunto entre as instituições 

de cuidados de saúde e as escolas superiores de enfermagem, no sentido da 

construção de práticas e de estratégias que devem estar subjacentes ao processo 

formativo dos alunos e que possibilite assim, um caminho para a qualidade e para a 

excelência. 

Acreditamos pois, que uma colaboração partilhada de saberes e de experiências 

melhora significativamente todo o processo de supervisão, tanto do ponto de vista 

pedagógico como da prática de cuidados, sendo por isso capaz de melhorar a 

conjugação entre o capital formativo e o saber experiêncial de cada um – aluno e 

supervisor da prática. 

A supervisão clínica como estratégia de formação inicial em enfermagem ganha cada 

vez mais relevância nesse contexto de articulação entre escola e instituição de saúde, 

onde os actores envolvidos no processo, nomeadamente docentes e enfermeiros da 

prática, devem ter consciência dessa necessária colaboração, bem como da 

complementaridade de papéis, funções e competências de cada um (Abreu, 2003).  

Segundo o mesmo autor, “(…) apesar dos enfermeiros das instituições de saúde se 

constituírem em modelos para os alunos, os docentes não devem abdicar deste papel 

social (…)” (2003:48), daí que tenha sido necessário a formalização de condições de 

interactividade dos diferentes actores e locais de formação, tendo em conta a referida 

consciencialização dessa complementaridade de papéis. Com tal aproximação entre 

os dois espaços formativos, resultarão benefícios, não só para os alunos, que 

desenvolvem competências de acção e de sociabilização profissional, como também 

para docentes e orientadores da prática e consequentemente para as instituições 
                                                      

4Salientamos como indicadores que manifestam essa falta de articulação, os seguintes: “Desconhecimento sobre a estrutura 
curricular da escola”; “ Pouco contacto com a escola”; “ Pouco apoio por parte da escola”; “ A ausência do docente na prática 
clínica” e o “Desconhecimento sobre o percurso do aluno” (Olhicas, 2003). 
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envolvidas. Assim, conhecendo melhor a realidade do terreno clínico, a escola 

poderá diagnosticar algumas dificuldades e fazer uma aproximação entre o programa 

curricular e os problemas mais sentidos no quotidiano hospitalar.  

Face a essa necessidade de maior articulação e de uma consequente participação 

mais activa da clínica na academia, houve a necessidade de se estabelecerem 

protocolos de colaboração entre as duas instituições (Pereira e Marques, 2000; 

Carvalhal, 2003; Abreu, 2003). Também já o Ministério da Saúde, através do 

despacho 8/90 de 17 de Março, numa tentativa de “(…) resolver a curto prazo a 

notória carência de enfermeiros (…)”, determinava que os Serviços de Saúde 

deveriam colaborar com as escolas superiores de enfermagem “(…) facilitando 

campos de estágio de natureza e qualidade adequadas à formação dos novos 

enfermeiros e, permitindo a colaboração do seu pessoal de enfermagem na 

aprendizagem prática dos seus estudantes, de acordo com as orientações ajustadas 

entre as escolas e os serviços.”  

Ainda nesse contexto de articulação e já nos Decretos-Lei 305/81 e 178/85 se previa 

para os enfermeiros graduados a colaboração “(…) quando para tal for solicitado, na 

formação básica de enfermeiros (…)”, e para os enfermeiros especialistas e 

enfermeiros chefes, a colaboração “(…) na formação de enfermeiros a nível básico e 

pós-básico.”  

A este propósito, Brun Pinto (2000:93), defende a necessidade de diálogo entre os 

principais grupos que têm interferência na formação dos alunos de enfermagem – 

docentes e profissionais da prática. Segundo a autora, esse diálogo, permite saber se 

“(…) estão a trabalhar com o mesmo fio condutor, tendo em conta as 

particularidades de cada um e os diversos contextos, mas para atingir os mesmos 

objectivos: ajudar a formar gente que cuida de gente.” Reconhece ainda que essa 

colaboração se torna imprescindível, sendo fundamental que se concretize sob a 

forma de um modelo que traga benefícios para ambas as partes.  

Espadinha e Reis (1997:32) a propósito desta colaboração, referem que “(…) o papel 

do docente e do enfermeiro devem ser de colaboração e complementares (…)” e 
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consideram a orientação sob dois pontos de vista: “(…) orientação sob o ponto de 

vista pedagógico (…)” – atribuída aos docentes e “(…) orientação na prestação de 

cuidados directos aos utentes (…)” – atribuída aos enfermeiros da prática. 

Também Santos (1999), considera a colaboração entre as instituições de ensino e as 

de prestação de cuidados como um conjunto de acções com objectivos e finalidades 

de interesse comum para ambos. O autor refere a necessidade de um trabalho de 

sistematização em torno de diversas dimensões, nomeadamente: “(…) partilha de 

recursos e de informação, aproximação efectiva entre todos os actores envolvidos, 

co-responsabilização individual e colectiva e, não menos importante, apoio aos 

parceiros para o desenvolvimento das acções de cooperação (…)” (apud Abreu, 

2003:52).  

Tendo como referência alguns estudos anglo-saxónicos (Armitage e Burnard, 1991), 

Abreu, operacionaliza os processos de supervisão das práticas clínicas/tutoria, 

identificando quatro modelos distintos: “(…) mentorship, preceptorship, multitutor e 

integrativo (…)” (2003: 55).  

A noção de “mentorship”  está associada à de mentor que no caso concreto da 

formação clínica, corresponderá a um enfermeiro experiente e mais velho, 

responsável pela aprendizagem do aluno de enfermagem. Este modelo, também 

apelidado de paternalista (Vance, 1982, apud Abreu, 2003), é caracterizado por uma 

relação de proximidade entre profissional e aluno, que se prolonga no tempo.  

O conceito de “preceptorship”, refere-se a um processo específico de 

acompanhamento das práticas clínicas. A este propósito, Morrow (1984), caracteriza 

o preceptor como um profissional, que além de ensinar “(…) dá apoio emocional, 

inspira e se constitui como modelo para o formando, durante um período limitado de 

tempo, com o objectivo de facilitar o processo de sociabilização e aproximação da 

pessoa ao seu novo papel (…)” (apud Abreu, 2003:56). Esta caracterização aponta 

também para a necessidade do preceptor ter experiência profissional significativa e 

ainda uma preparação pedagógica adequada para o desempenho de tais funções.  
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O modelo “multitutor” traduz-se pela hipótese de existir mais do que um tutor a 

apoiar o mesmo aluno. Tendo em conta as diversas capacidades e conhecimentos dos 

tutores envolvidos, é considerado como um modelo que permite dar resposta às 

diferentes dimensões e complexidades do processo de aprendizagem. Segundo o 

autor, este modelo permite uma relação de proximidade entre os diferentes tutores, 

possibilitando assim, uma análise conjunta sobre diferentes eixos e revela-se 

particularmente pertinente, aquando de algumas dificuldades de relação contínua 

entre um tutor e o aluno.  

Por último, o modelo “integrativo” preconiza uma articulação e interactividade entre 

ensino teórico e prática clínica. A aplicabilidade deste modelo permite um diálogo 

constante entre academia/docentes e prática/enfermeiros do serviço e permite ao 

aluno uma mobilização de conhecimentos do contexto de sala de aula para o contexto 

prático, com a inevitável emergência de questões-problema, que serão discutidas 

com todos os actores intervenientes no processo.  

Independentemente do modelo utilizado, parece-nos importante que este se 

desenvolva no contexto de uma visão partilhada das práticas subjacentes ao processo 

formativo dos alunos de enfermagem. Para tal, há que reconhecer as instituições de 

saúde como espaços de promoção e desenvolvimento de competências de análise e 

de reflexividade “na”  e sobre “a”  realidade.  

Honoré (1998:30), refere que em todas as acepções de parceria, se encontram ideias 

comuns, nomeadamente: associação; actividade onde o benefício tem um carácter 

aleatório; e ideia de sinergia pela qual cada um depende do outro.  

Muitas destas parcerias têm como suporte a supervisão e acompanhamento de alunos 

em ensino clínico, através da perceptoria. Segundo Spears (1986), os objectivos da 

perceptoria pretendem:  

* O “(…) desenvolvimento da competência clínica e da auto-confiança (…)”; 

* A “(…) transição para o papel de futuro profissional (…)”; 

* O “(…) desenvolvimento realístico das expectativas do trabalho (…)”; 

* O “(…) desenvolvimento da capacidade de gestão (…)”; 
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* A “ (…) facilitação de orientação de cuidados de saúde (…)” e 

* A “ (…) iniciação ao mercado de trabalho (…)” (apud Brun Pinto, 2000:102). 

 

Perante estes objectivos e tendo em conta o desenvolvimento desta estratégia no 

futuro profissional, consideramos de primordial importância, uma criteriosa selecção 

dos enfermeiros responsáveis pelos processos de supervisão clínica. Também Schön 

(1992), chama a atenção para o cuidado na selecção dos estágios, assim como dos 

intervenientes na orientação, dada a sua influência negativa ou positiva na 

aprendizagem. Dessa selecção constarão, sem dúvida uma série de competências e de 

saberes concretos à função, que tentamos de seguida, descortinar. 

 

 

CAPÍTULO II – ORIGEM E CONSTRUÇÃO DE COMPETÊNCIAS E  DE 

SABERES DO ENFERMEIRO ORIENTADOR/SUPERVISOR 

 

1. COMPETÊNCIAS E SABERES DO SUPERVISOR DA PRÁTICA HOSPITALAR 

 

1.1. A Figura do Supervisor das Práticas – A Definição de um Papel 

Vários estudos têm sido realizados sobre os papéis dos intervenientes no processo de 

supervisão, mais precisamente no que se refere aos aspectos da orientação em ensino 

clínico, o que reflecte a importância que lhe tem sido atribuída por investigadores e 

profissionais de enfermagem (Rauen, 1974; Stuebbe, 1974; Antunes, 1988; Lafuente, 

1991; Carvalhal, 1995; Pontes, 1995; Raposo, 1995; Santos, 1995; Livramento, 1998 

e Abreu, 2002, 2003, 2007).   

 

Segundo Hesbeen (1997:136) “(…) Acolher é receber em sua casa. Acolher 

estagiários é recebê-los com vista a participar na sua formação, na «forma de 

cuidar» que eles devem adquirir.” Nesse âmbito o supervisor será visto como o 

promotor de estratégias que irão desenvolver nos futuros enfermeiros o desejo de 

questionarem, de problematizarem, de reflectirem e através da reflexão, a vontade de 

se desenvolverem e de se formarem tendo em conta uma perspectiva contínua.  
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De acordo com Alarcão e Tavares, partimos do pressuposto de que “(…) o 

supervisor é um adulto normalmente desenvolvido física, biológica, psíquica e 

socialmente e com as capacidades e os conhecimentos suficientes nas áreas das 

respectivas especialidades e nos domínios psicopedagógicos e técnico-didáticos.” 

Segundo os mesmos autores a sua “figura” assume um importante papel no decurso 

das práticas clínicas, principalmente quando se propõe a: 

* “(…) estabelecer e manter um clima afectivo-relacional que, sem ser castrante ou 

intimidante, é exigente e estimulante; 

* criar condições de trabalho e interacção que possibilitem o desenvolvimento 

humano e profissional; 

* desenvolver o espírito de reflexão, auto-conhecimento, inovação e colaboração; 

* identificar os problemas e as dificuldades que vão surgindo; 

* determinar os aspectos a observar e sobre os quais reflectir e estabelecer as 

estratégias adequadas; 

* observar; 

* analisar e interpretar os dados observados; 

* avaliar os processos de ensino-aprendizagem; 

* definir os planos de acção a seguir; 

* criar espírito profissional, baseado nas dimensões do conhecimento profissional 

(…)” (2003:56). 

 

Perante as funções e papéis que o supervisor assume no decorrer dos processos de 

supervisão, parece-nos consensual a identificação do seu foco principal: promover o 

crescimento pessoal e profissional dos alunos, o que quanto a nós, evidencia 

claramente o seu interesse em crescer, também ele nesse papel. Assim, ao supervisor 

da prática hospitalar cabe a função de ajudar o aluno a articular o saber académico 

com o saber na acção, sendo perspicaz, atento, surpreendendo-se, prestando atenção 

a cada aluno e actuando de forma a compreender as razões que levam o aluno a 

actuar de determinada maneira (Schön, 1992).  

 

Nesta perspectiva, em que se concebe o supervisor como facilitador da 

aprendizagem, Vieira (1993:33), dimensiona as funções do supervisor em torno de 
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três áreas concretas: a área da supervisão, propriamente dita; a área da observação e a 

área da didáctica. Nestas áreas abrangentes, estão implícitas algumas das capacidades 

inerentes à função de supervisão, que se explicitam no quadro número 2. 

 

Quadro nº2 

Capacidades inerentes à função de supervisão 

Capacidade de “informar” 
O supervisor fornece informações e possibilita diferentes perspectivas 
de análise das situações, tendo em conta as necessidades de formação 
dos formandos. 

Capacidade de “questionar” 

O supervisor como “ exemplo do prático reflexivo” questiona o que 
observa na realidade, problematiza o saber e a prática e confronta-se 
com opções alternativas. Leva o aluno, também ele, a assumir uma 
atitude reflexiva. 

Capacidade de “sugerir” 
O supervisor fornece opções para que o formando tome decisões na 
realização dos seus projectos. Assumem em conjunto – supervisor e 
aluno, a responsabilidade das actividades a desenvolver. 

Capacidade de “encorajar” O supervisor estimula, anima e transmite confiança ao formando. 
Possibilita o interesse e motivação para todo o processo de formação.  

Capacidade de “avaliar” 
O supervisor clarifica abertamente e explicita os procedimentos 
inerentes à avaliação – imprescindível nos processos de formação 
profissional e subjacente ao processo de supervisão. 

Adaptado de Vieira (1993) 

 

Alarcão (1996:19), ao definir o papel do supervisor, atribui-lhe também algumas 

funções: “(…) abordar os problemas que a tarefa coloca, escolher na sua actuação 

as estratégias formativas que melhor correspondem à personalidade e aos 

conhecimentos do formando com quem trabalha e tentar estabelecer com eles uma 

relação propícia à aprendizagem.” 

 

Também Abreu (2003), ao longo dos seus múltiplos estudos na área da supervisão 

clínica, preconiza a necessidade de os supervisores/tutores, terem a seu cargo 

algumas responsabilidades, que se complementam com as dos docentes.  

 

Atendendo a que o nosso objecto de estudo se centra na óptica dos supervisores da 

prática hospitalar, referimos apenas as suas responsabilidades, que na perspectiva do 

autor (Abreu, 2003:53), implicam: 
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*  “Aceitar constituir-se como modelo para o aluno, colaborando este e com o 

docente em todo o processo de aprendizagem; 

*  Facultar uma integração humana e cientificamente consistente dos alunos no local 

de trabalho; 

*  Mediar a relação entre os alunos e os profissionais, bem como entre os alunos e os 

doentes; 

*  Informar-se sobre o estádio e os adquiridos anteriores de formação dos alunos; 

*  Mobilizar os recursos locais no sentido da aprendizagem dos alunos; 

*  Respeitar as normas e regras em vigor no serviço; 

*  Assegurar-se da pertinência e adequação das experiências facultadas aos alunos; 

*  Proporcionar aos alunos experiências de aprendizagem e momentos consistentes 

de formação;  

*  Estar disponível para ouvir, apoiar ou ajudar os alunos; 

*  Facultar informação objectiva sobre o progresso dos alunos, tendo em vista a sua 

avaliação e aprendizagens futuras; 

*  Utilizar o docente como recurso para o seu desempenho enquanto formador.” 

 

Para Cottrell (2000), a função do supervisor clínico em enfermagem consiste em 

sustentar a formação e a actividade profissional dos alunos, tendo sempre em conta a 

prestação de cuidados de qualidade ao utente e, ainda a promoção de mudanças 

positivas, a educação, a monitorização, o desafio, a pesquisa e o desenvolvimento de 

espírito crítico nos alunos. O seu papel é central à promoção de uma prática com o 

máximo de qualidade, sendo esta, determinante para a eficácia do processo 

supervisivo.  

 

Segundo Cottrell (2000), um enfermeiro com funções de supervisão clínica deve ser 

seleccionado em função das seguintes qualidades e atributos: 

“Perícia” – o reconhecimento pode ser informal, através da habilidade, da 

experiência, ou do “status” e da formação; 

“Experiência” – o supervisor clínico em enfermagem será reconhecido como tendo 

larga experiência no seu campo de especialidade; 
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“Aceitabilidade” – considera-se de extrema importância que o supervisor clínico 

seja aceite pelos seus pares, alunos e docentes; 

“Formação” – considera-se pertinente e desejável que todos os supervisores clínicos 

recebam formação em supervisão clínica no início da sua actividade supervisiva, 

bem como ao longo da sua formação contínua.  

 

Daloz (1986, apud Reid, 1994:36), considera que a actividade do supervisor envolve 

três grandes áreas de acção, designadamente: “dar suporte”; “ desafiar” e “ajudar a 

perspectivar (dar visão)”.  

 

Para o autor, as competências inerentes ao “dar suporte” englobam a capacidade de 

ouvir; de fornecer estruturas; de expressar expectativas positivas; de servir de 

“advogado” e de valorizar cada acontecimento como especial.  

 

Relativamente à dimensão “desafiar”, o autor remete-nos para as capacidades que 

entende como fundamentais nos supervisores, e sem dúvida, necessárias à promoção 

do pensamento crítico, como sejam: identificar e provocar propósitos; imaginar e 

explorar alternativas; estabelecer tarefas; construir hipóteses e envolver-se em 

discussões. Tais capacidades, contribuem para o desenvolvimento de actividades 

reflexivas capazes de preparar os alunos para lidarem com a diversidade de situações 

inerentes às práticas clínicas. 

 

Quando se refere à dimensão “ajudar a perspectivar”, o autor sublinha a capacidade 

que o supervisor deve ter no âmbito da preparação de projectos a curto, médio e 

longo prazo, “oferecendo um mapa” e “dando visão” aos alunos, para que os mesmos 

possam conduzir com mais eficácia, todo o percurso clínico. 

 

Por tudo o que foi referido, consideramos também, que o supervisor tem como 

responsabilidade essencial, a demonstração de habilidades na prática de enfermagem 

e constituir-se como um modelo a seguir. Também Gonçalves (1995) e Carvalhal 

(2003), ao reconhecerem os enfermeiros do exercício como detentores de um forte 

património pedagógico, os consideram como óptimos exemplos para os alunos. 
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Da mesma forma também Martin (1991:26), afirma que “(…) o prestador de 

cuidados é a pessoa de referência para a aprendizagem clínica. Este tem um papel 

fundamental na aprendizagem do estudante, na construção da sua identidade e do 

seu papel profissional”.  

 

Leitão (2001: 49, apud Abreu, 2002), seguindo a mesma linha de pensamento de 

Martin, considera que o orientador deve assumir o “(…) papel de facilitador da 

aprendizagem do formando, ao conduzi-lo a tomar consciência das características 

do seu agir em situação e a assumir a responsabilidade pelas decisões tomadas.” 

Para a autora acima referida, o orientador deverá promover a reflexão do estudante a 

tomar consciência sobre a sua própria actuação, apoiando-o na identificação e 

clarificação de problemas ao nível do doente, bem como no planeamento de 

estratégias para a resolução desses problemas. 

 

Na perspectiva de Rauen (1974, apud Antunes, 1988), o papel do supervisor clínico 

abrange três dimensões, nomeadamente, a de professor, a de enfermeiro e a de 

pessoa, conforme se sintetiza no seguinte quadro: 

 

Quadro n.º 3 

 O papel do supervisor clínico 

DIMENSÕES DO SUPERVISOR 

CLÍNICO  
INDICADORES OPERACIONAIS 

Disponível para orientar o aluno 
Transmitir conhecimentos 

Sugerir recursos alternativos 
Encorajar o aluno a pensar 
Encorajar o aluno a pensar 

Justo na avaliação 

PROFESSOR 

Recompensar o esforço do aluno 
Ter conhecimentos científicos 

Ser competente como enfermeiro 
Usar princípios científicos 

Demonstrar em situações reais 
Entusiasmo na qualidade dos cuidados 

ENFERMEIRO 

Interesse na actualização 
Interesse individualizado sobre o aluno 

Encorajar o aluno a dar opinião 
Ser honesto 

Evitar embaraçar o aluno 
Estabelecer uma relação empática 

PESSOA 

Ser simpático na interacção diária 

         (Rauen, 1974, traduzido e adaptado por Antunes, 1988) 
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Raposo (1995), num estudo sobre a percepção dos enfermeiros relativamente ao seu 

papel enquanto orientadores de alunos em estágios clínicos, verificou que, a 

dimensão enfermeiro é a mais valorizada, seguida da dimensão professor e por 

último a dimensão pessoa. A conclusão deste estudo evidencia claramente, o forte 

papel atribuído às atitudes e saberes inerentes ao desempenho de boas práticas 

profissionais.  

 

Face ao exposto, podemos advogar que o supervisor das práticas clínicas assume 

uma figura crucial no decorrer das mesmas. Dotado de um saber, não só prático, 

como também pedagógico – na nossa perspectiva, tem um papel de facilitador no 

processo de formação dos alunos, estimulando-os a construírem os seus próprios 

percursos de aprendizagem e assim a participarem mais activamente na construção 

de saberes. 

 

1. 2. Que Competências e que Saberes?  

Durante a década de oitenta, principalmente no domínio da formação e da orientação 

profissional, o conceito de competência difundiu-se largamente, tendo a sua origem 

nos trabalhos anglo-saxónicos desenvolvidos na década anterior. 

 

A análise das competências em supervisão induz ao estudo dos saberes mobilizados 

no decurso dos contextos clínicos, não deixando de ter em conta, o saber prático da 

enfermagem como algo inerente aos processos de supervisão. 

 

Segundo Perrenoud (1996), a noção de competência traduz a capacidade de agir 

eficazmente num determinado contexto, o que permite compreender melhor como os 

saberes são investidos na acção. 

 

Para Sá-Chaves (2000:104), a competência está implícita em cada acto de “(…) bem 

fazer e de fazer bem (…)”. Esta concepção traduz um desempenho eficaz e eficiente, 
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adequado ao meio e às circunstâncias em que se desenvolve a acção, sendo esta 

sustentada por saberes científicos e profissionais. 

De acordo com a mesma autora, a noção de competência pode ter dois sentidos, um 

refere-se aos comportamentos específicos ou ao desempenho, podendo ser observado 

demonstrado e avaliado. O outro, mais abrangente refere-se ao domínio de 

conhecimentos e de capacidades – skills, o que pressupõe uma intencionalidade 

prévia ao comportamento ou ao desempenho.  

 

Pires (2000), define competência como um conjunto de conhecimentos, de 

capacidades de acção e de comportamentos estruturados em função de uma 

funcionalidade, e num determinado tipo de situações. Segundo a autora, a noção de 

competência é entendida como um conjunto de saberes ligados à formação inicial de 

base e à experiência de acção adquirida ao longo do tempo. Torna-se fundamental 

que a mesma “(…) seja definida em referência ao contexto onde é mobilizada (…)” 

(Milligan, 1998, apud Abreu, 2001). 

 

Para Estrela A. et al (1991), o conceito de competência abrange um conjunto amplo 

quer de conhecimentos, quer de saberes-fazer e de atitudes, necessários às situações 

educativas e fundamentais para a resolução de problemas e para a promoção de 

atitudes reflexivas.   

 

Abreu (2001), aponta para uma noção alternativa de competência, partindo de um 

conjunto de pressupostos, que a mesma deve respeitar, a saber: 

* A valorização da noção de competência, deriva da necessidade de evidenciar a 

capacidade de um indivíduo assumir determinado comportamento; 

* A noção de competência, deve apelar para a valorização do contexto onde a 

situação ocorre; 

* A competência deve ser concebida como o resultado de um processo de 

aprendizagem. 

 

Em concordância com o autor, acreditamos que a produção de competências se 

relaciona com a socialização de quem cuida. Aprender a resolver problemas 
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emergentes da prática, confere um carácter local ao saber, em interdependência com 

outras aprendizagens inerentes à situação de trabalho (Costa, 2002). 

Nesta ordem de ideias, a tipologia de saberes preconizada por Dubar (1991) – 

apresentada no quadro seguinte –, elucida claramente a relação que se estabelece 

entre reflexão na acção e alargamento do ângulo de visão sobre os conhecimentos, 

bem como da sua influência na organização do trabalho, como confluente identitária 

de quem trabalha. 

Quadro n.º 4 

Tipologia de saberes 

TIPO DE SABERES CARACTERÍSTICAS 

SABERES PRÁTICOS Directamente ligados à lógica instrumental do 
trabalho. 

SABERES PROFISSIONAIS 

Implicam a articulação entre os vários saberes. 
Estruturam uma identidade de emprego, 
associada a uma lógica de qualificação do 
trabalho. 

SABERES ORGANIZACIONAIS 

Acentuam a responsabilidade, estruturando uma 
identidade de empresa, reconhecendo e 
mobilizando saberes práticos e teóricos. 
Valoriza-se a competência. 

SABERES TEÓRICOS São estruturantes de uma identidade, marcada 
pela instabilidade e pela autonomia. 

Dubar (1991) 

 
De acordo com Le Boterf (1994: 16), “(…) a competência não se resume a um saber 

nem a um saber fazer (…)”, dado que a experiência tem demonstrado que quem 

possui os conhecimentos e domina as técnicas, muitas vezes não os sabe aplicar 

devidamente em determinado contexto laboral, o que quer dizer que “(…) possuir 

conhecimentos ou capacidades não significa ser competente.” 

 

Segundo o autor a competência representa uma construção resultante da combinação 

pertinente entre diversos recursos e capacidades para saber gerir situações 

profissionais complexas. A competência será assim a mobilização desses recursos, 

mobilização essa, que implica mais que uma simples acção. Deste modo, será a 

capacidade de integrar saberes diversos e heterogéneos finalizando-os na realização 

de actividades. Exprime-se em termos de actividades ou da prática profissional e 

corresponde aos esquemas ou modos de agir de cada pessoa. Implica um saber agir 
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fundamentado, que integra o saber mobilizar “(…) em tempo oportuno as 

capacidades ou conhecimentos que foram adquiridos através da formação (…)”; o 

saber integrar, implicando “(…) saber organizar um conjunto coerente de 

capacidades e de conhecimentos (…)” e o saber transferir recursos variados em 

determinado contexto, pressupondo “(…) capacidades de assimilação e de 

integração, assim como de fazer evoluir a situação de trabalho na qual se opera 

(…)” (1994: 41). 

 

O seguinte quadro, propõe-nos uma recapitulação dos diversos tipos de saberes e de 

saberes-fazer mobilizáveis, as suas funções e modos de aquisição correspondentes. 

 

Quadro n.º 5 

Tipos de saberes, funções e modos de aquisição 

TIPO DE SABERES FUNÇÃO MODO DE AQUISIÇÃO 
MODO DE 

MANIFESTAÇÃO  

SABERES TEÓRICOS Saber compreender 
Educação formal 

Formação/inicial/contínua 

Declarativo 

SABERES 

EXPERIÊNCIAIS 
Saber adaptar-se/agir 

Formação contínua/experiência 
profissional 

Declarativo 

SABERES 

PROCESSUAIS 
Saber como proceder 

Educação formal 

Formação/Inicial/contínua 

Declarativo e 
processual 

SABER-FAZER 

EXPERIÊNCIAL 
Saber proceder/operar Experiência profissional 

Processual 

SABERES-FAZER 

OPERACIONAIS 
Saber e fazer Experiência profissional 

Processual 

SABERES-FAZER 

SOCIAIS/RELACIONAIS  

Saber 

Cooperar/conduzir 
Experiência social e profissional 

Processual 

 

SABER FAZER 

COGNITIVO 

Saber tratar a 

informação/raciocinar 

Educação formal 

Formação/inicial/contínua 

Experiência social e profissional 

Capacidade de análise 

 

Processual 

Le Boterf (1999:145) 
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Nesta concepção, o modo declarativo exprime os saberes em termos de 

conhecimentos, descreve os procedimentos e serve de prescrição para a prática. 

Quanto ao modo processual, ele integra os comportamentos e os modos de os 

exprimir.  

 

Como tem vindo a ser evidenciado, as competências não coincidem com os 

conhecimentos e capacidades adquiridos através da formação profissional (Le Boterf, 

1994). Tais competências só existem quando os formandos aplicam eficazmente o 

que aprenderam numa situação de trabalho concreto. Assim, competência 

profissional será a capacidade de pôr em prática, numa determinada situação laboral, 

um conjunto de conhecimentos, de comportamentos, de capacidades e de atitudes, 

que podem ser decomponíveis em saberes, saberes-fazer e saberes ser ou estar. 

 

A profissionalidade exprime a complexidade, a articulação e o dinamismo das 

competências e das capacidades, actuais e potenciais, que definem cada vez mais a 

actividade produtiva, nas dimensões individuais e colectivas (Weiss, 1983).  

 

Para Duarte (1992), as competências profissionais integram três sub-conjuntos de 

qualidades:  

* As qualidades “humanas”, que são as qualidades básicas que um trabalhador 

deverá ter como pessoa, tais como: ter um projecto de vida; saber fazer 

escolhas/tomar decisões; ser criativo; saber conviver com a instabilidade; com as 

mudanças e saber aprender de forma autónoma e contínua;  

* As qualidade “técnicas” que incluem: qualidades metodológicas – que são 

transferíveis de uma situação profissional para outra e constituem o ponto de partida 

para as futuras adaptações às mudanças, e qualidades operativas – mais concretas, 

específicas, mais instáveis, que correspondem a processos produtivos concretos; 

* As qualidades “organizacionais”, que representam as qualidades que o trabalhador 

deverá ter de acordo com a especificidade da organização em que está inserido – 

conhecimento da organização; sentimento de pertença; espírito de equipa; 

cumprimento de normas ou regras internas, entre outros. 
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O desenvolvimento de competências do supervisor enquanto profissional de 

enfermagem resulta entre muitos factores, da interacção e da relação entre saberes 

científicos e da capacidade de aplicação prática desses saberes. 

 

Na nossa perspectiva, e tendo em conta a bibliografia consultada, definimos 

competência do supervisor da prática hospitalar, como um conjunto de saberes – 

saber orientar, saber-fazer orientação e saber-ser na orientação, ou seja, com 

conhecimentos, habilidades e atitudes imprescindíveis à realização de processos de 

supervisão clínica com qualidade.  

 

No seguimento desta afirmação, um supervisor competente, será aquele que 

possuindo um “(…) repertório de conhecimentos e de capacidades vasto e 

diversificado, toma, executa e avalia as decisões que selecciona, em circunstâncias 

quase sempre imprevisíveis (…)” (Sá-Chaves, 2000). Como tal, o supervisor da 

prática hospitalar deverá possuir um conjunto de competências cognitivas/ 

científicas, psicomotoras/técnicas, relacionais e pedagógicas. 

 

As competências cognitivas/científicas e os métodos e estratégias cognitivas 

englobam a capacidade de aprender a aprender. Pressupõem a mobilização de 

conhecimentos da esfera cognitiva e contribuem para que o supervisor mantenha ao 

longo da sua vida uma atitude de crescimento e de aprendizagem permanente, face 

aos desafios a que está sujeito no decorrer do seu percurso profissional. Estas 

competências “(…) visam facilitar a aquisição de estratégias de abordagens de 

problemas e o desenvolvimento do potencial dos indivíduos a nível da sua 

adaptabilidade (…)” (Carvalhal, 2003:20). 

 

Relativamente às competências psicomotoras/técnicas, a autora acima mencionada, 

caracteriza-as como aquelas que são utilizadas em situações concretas da prática, 

reproduzindo etapas de procedimentos específicos. Na nossa acepção, essas 

competências não traduzem meramente posturas behavioristas, englobam também, 

um processo complexo de articulação entre teoria e prática. No contexto específico 

da supervisão clínica, estas competências implicam uma relação entre o saber e o 
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fazer, considerando que o saber passa pela construção do conhecimento a partir da 

acção, enquanto que o fazer coloca o problema do investimento na acção, que se 

traduz, na perspectiva construtivista, pelo agir para saber e pelo saber para agir 

(Malglaive, 1997). 

Aliadas às competências referidas anteriormente, encontram-se os saberes 

relacionais. Como se sabe, adoptando uma postura sustentada por uma adequada 

relação interpessoal, o supervisor da prática hospitalar, dá e recebe, constrói e 

constrói-se, desenvolve-se pessoal e profissionalmente e contribui para o 

desenvolvimento do aluno. 

 

Inseridas nessas competências relacionais e de acordo com os contributos mais 

significativos da bibliografia consultada, foi possível identificar quatro 

classificações: as competências genéricas ou transversais, os “soft skills”, as 

competências chave e as competências de terceira dimensão (Carvalhal, 2003). 

 

Segundo Pires (1994:10), as competências genéricas ou transversais, são definidas 

como sendo “(…) as características do indivíduo que acentuam o seu funcionamento 

eficaz durante a vida e determinam um comportamento, não sendo no entanto o seu 

sinónimo.” 

 

Baseando-se no trabalho de Mac Ber (1987), Pires (1994) identificou onze 

competências genéricas, a saber: 

* Espírito de iniciativa – fazer coisas ou propor as acções necessárias, sem ser 

forçado pelos acontecimentos;  

* Perseverança – tentar mais do que uma vez ou de diferentes maneiras, ultrapassar 

obstáculos que se interpõe à consecução dos objectivos;  

* Criatividade – criar um produto original, imaginativo ou expressivo, também 

aplicável às ideias; 

* Sentido de organização – habilidade para desenvolver planos lógicos, detalhados, a 

fim de orientar as acções em relação a um objecto; 

* Auto-controle; 

* Atitude de liderança;  
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* Auto-confiança; 

* Percepção e interpercepção nas relações pessoais – habilidade de “ler” as 

preocupações, os interesses e os motivos dos outros, reconhecendo e interpretando os 

indícios subtis; e 

* Preocupação e solicitude em relação aos outros. 

 

Parte-se do pressuposto que este tipo de competências se desenvolve a partir de 

experiências chave do itinerário pessoal e profissional do indivíduo.  

 

Amour (1991), define competências genéricas como o conjunto de qualidades 

pessoais que se enunciam em termos de saber-ser, de atitudes e comportamentos, 

estando relacionadas com a personalidade e não necessariamente ligadas com o 

exercício de uma função, reconhece-lhe a sua transferibilidade, podendo ser 

utilizadas em diversas funções. 

 

Para Mac Cleland (s/d, apud Casanova, 1991) estas competências manifestam-se por 

uma série de comportamentos que são reveladores de características pessoais, das 

quais, algumas são directamente observáveis, enquanto que outras são latentes. 

 

Para Pires (1994), os “soft skills” traduzem um conjunto de competências 

fundamentais, como sejam, a flexibilidade, autonomia, responsabilidade, motivação e 

as capacidades de trabalho em grupo, de comunicação, de análise e de aprendizagem. 

 

As competências de terceira dimensão são também denominadas de saber-ser, 

atitudes sócio-afectivas, ou ainda características pessoais. São aquelas que apontam 

para a relação propriamente dita, e não fazem estritamente apelo nem às capacidades 

intelectuais, nem às psicomotoras (Carvalhal, 2003).   

 

Para que se estabeleça uma boa relação supervisiva, Cottrell (2000) citando Hagler 

(s/d), refere que é essencial identificar-se no supervisor, algumas características 

consideradas fundamentais, como a empatia, o positivismo e a paciência. 
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Também, para Alarcão e Tavares (2003:47), a dimensão relacional deve traduzir um 

“(…) contexto afectivo-relacional propício à aprendizagem (…) uma atmosfera 

cognitiva e emocional estimulante, um clima favorável (…)” onde o respeito e a 

empatia sejam uma constante. Os autores, quando falam da relação entre supervisor e 

supervisado, reforçam ainda a natureza colaborativa inerente aos processos de 

supervisão clínica, sublinhando a necessária autenticidade e a capacidade para a 

melhoria da interacção do processo de ensino-aprendizagem.  

 

Abreu (2002), partilhando da opinião dos autores, reforça que o sucesso e o êxito do 

processo de supervisão clínica, reside na qualidade da relação que o supervisor da 

prática estabelece com o aluno. 

Esse processo deverá assentar, por isso, numa relação de horizontalidade discursiva, 

em que a postura do supervisor deve privilegiar a aprendizagem e o desenvolvimento 

dos alunos, mobilizando um conjunto de skills interpessoais definidos por Glickman: 

“ clarificar”, “ encorajar”, “ servir de espelho”, “ estabelecer critérios”e “ajudar a 

encontrar soluções para os problemas” (1985:96/97). Segundo o autor a ênfase 

colocada nestas atitudes, determina o estilo supervisivo a adoptar.  

Ainda a propósito da relação supervisiva, Goldhammer et al (1993), referem-na 

como uma relação baseada na confiança mútua, reflectida e compreendida; como um 

suporte e compromisso para o crescimento, tendo em conta as interacções humanas 

produtivas (apud Amaral et al, 1996).  

Seguindo esta linha de pensamento, Alarcão e Sá-Chaves (2000), defendem que uma 

relação interpessoal assente na reciprocidade, no equilíbrio de poderes, e num 

ambiente afectivo propício, promove uma relação construtora de conhecimento. 

 

Fazemos neste momento uma alusão às competências pedagógicas dos 

supervisores, que quanto a nós, assumem uma dimensão importante nas práticas 

clínicas, o que se repercute sem dúvida na eficácia e no sucesso das mesmas. 

 



Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação – Universidade de Lisboa 
Mestrado em Ciências da Educação – Área de Especialização em Pedagogia do Ensino Superior 
 
 
 
 

 

71 

Ralha-Simões (1997), a propósito da formação de professores, refere que podem ser 

consideradas quatro dimensões na competência pedagógica, e que quanto a nós 

podem ser adaptáveis à área da supervisão clínica em enfermagem.  

 

Uma primeira dimensão – técnica, que implica um tipo de raciocínio instrumental 

relativo à eficiência e eficácia de uma acção desenvolvida. 

 

A segunda dimensão – clínica, remete para a identificação e resolução de problemas 

em contextos formativos. O supervisor competente soluciona problemas práticos 

através da reflexão no decurso da acção.  

 

A terceira dimensão – crítica, pressupõe um olhar abrangente sobre a interacção 

entre os sistemas social e educativo, de modo a que a mesma acção possa contribuir 

para modificar situações injustas ou inadequadas. 

 

Por último, a quarta dimensão – pessoal, diz respeito à intervenção do formador 

enquanto pessoa, com um quadro de valores, conhecimentos e convicções, que lhe 

confere uma identidade própria.  

 

Tentando, nesta altura, perceber a caracterização multidimensional do saber 

profissional dos supervisores, salientamos os contributos da área da formação de 

professores, nomeadamente os defendidos por Shulman (1986), e que adaptamos 

também para a realidade da enfermagem. O autor caracteriza o saber profissional em 

torno de algumas dimensões/categorias, como sejam:  

 

* Conhecimento do conteúdo – conhecimento profissional subjacente às práticas e 

aos cuidados de enfermagem; 

* Conhecimento do curriculum – conhecimento de outras áreas profissionais que se 

relacionam com a saúde; 

* Conhecimento pedagógico geral – conhecimento referente ao conjunto de saberes 

transversais às diferentes práticas de enfermagem (estratégias para gerir, organizar, 

planificar, avaliar, entre outras), conferindo-lhe uma transdisciplinaridade própria. 
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* Conhecimento pedagógico do conteúdo – inclui o conhecimento dos objectivos que 

devem presidir à prestação de um cuidado de enfermagem; a aprendizagem dos 

alunos, e o conhecimento de recursos pedagógicos, de práticas e de estratégias de 

ensino clínico; 

* Conhecimento dos contextos – para uma adequação de estratégias e de linguagens 

que se enquadrem nas matrizes culturais e nas vivências dos utentes e dos alunos; 

* Conhecimento dos alunos e das suas características – inclui factores cognitivos, 

físicos, emocionais, sociais, históricos e culturais que moldam e concorrem para as 

diferenças individuais; e 

* Conhecimento dos objectivos, fins e valores educacionais – inclui o respeito pelo 

quadro de valores que legitimam as práticas de enfermagem. 

 

Para Shulman, a dimensão crucial do conhecimento profissional dos professores 

consiste particularmente no conhecimento pedagógico do conteúdo. Factor que 

consideramos importante para a qualidade dos ensinos clínicos em enfermagem, 

sendo essencial “(…) a capacidade reflexiva para tornar cada conteúdo 

compreensível (…)”, e capaz de promover o conhecimento dos alunos (Sá- Chaves, 

2000:100). 

 

Na mesma linha de pensamento, fazemos referência à perspectiva de Elbaz (1988), 

que acrescenta uma das dimensões importantes para caracterizar o saber dos 

formadores, e que se designa por conhecimento de si próprio. Esta categoria 

“metacognitiva” implica uma consciencialização através de uma meta-análise sobre 

si próprio, o que possibilita uma intervenção deliberada e autónoma no 

desenvolvimento de cada supervisor. Constitui a condição indispensável para o 

desenvolvimento e para a “(…) transformação na qualidade: de si próprio e das 

situações que experiência (…)” (Sá Chaves, 2000:103).  

 

A avaliação é também uma das competências do supervisor de ensino clínico, o qual 

tem a seu cargo, a responsabilidade de avaliar diariamente o desempenho 

evidenciado pelo aluno, tendo normalmente um peso de 50% na sua classificação 

final.  
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Segundo Hadji (1994), a avaliação realizada durante o processo de ensino-

aprendizagem, compreende três modalidades diferentes: diagnostica; formativa e 

sumativa, também caracterizada de acordo com três funções principais – orientação; 

regulação e certificação.  

 

A avaliação diagnostica ou prognóstica, com funções de orientação, realiza-se no 

início de um ciclo de aprendizagem e visa essencialmente a detecção de necessidades 

de formação dos alunos, de modo a que seja possível a adequação de métodos e 

estratégias de aprendizagem à especificidade de cada um. 

 

A avaliação formativa, com funções de regulação, assume um carácter contínuo e 

sistemático e visa a mediação do ensino e da aprendizagem, recorrendo a uma 

variedade de instrumentos de recolha de informação, de acordo com a natureza das 

aprendizagens e dos contextos em que ocorrem. Estes momentos avaliativos 

permitem aos alunos a auto-avaliação e reflexão sobre o seu desempenho ao longo de 

todo o processo de supervisão clínica.  

 

A importância da auto-avaliação reside no facto de levar o supervisor e os alunos a 

posicionarem-se face aos objectivos a que se propõem, analisando o seu nível de 

consecução e a sua prestação. Poderão assim, redefinir estratégias, procurando 

potenciar ou optimizar as suas capacidades.  

 

A avaliação sumativa, com funções de certificação, é evidenciada quando o 

supervisor pretende fazer um balanço final em que avalia a eficácia de todo o 

processo de ensino-aprendizagem. Permite confirmar se os objectivos foram 

alcançados e por isso, se os resultados obtidos pelos alunos corresponderam às 

expectativas formativas de ambos.  

 

Os objectivos poderão fornecer indicações importantes para a elaboração e utilização 

de técnicas de avaliação.  
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Nessa perspectiva, uma das taxonomias mais divulgadas é a de Bloom (1973), a qual 

organiza os objectivos educacionais por níveis de complexidade de «operações» a 

realizar pelo formando em aprendizagem, dentro de domínios distintos de 

comportamentos, nomeadamente: cognitivo (conhecimento, compreensão, aplicação, 

análise, síntese e avaliação), afectivo (recepção, resposta, valorização, organização e 

caracterização) e psicomotor (movimentos reflexos, movimentos básicos 

fundamentais, aptidões perceptivas, aptidões físicas). Parece-nos pois, que esta 

estruturação de objectivos por domínios de comportamento – cognitivo, afectivo e 

psicomotor, poderá ser utilizada com efeitos muito profícuos no campo dos ensinos 

clínicos. 

 

A formulação desses objectivos permite normalmente avaliar as competências 

manifestadas pelos alunos. De entre os vários modelos de registo para a avaliação, 

importa salientar, que o supervisor deve construí-los por medida (Hadji, 1994), de 

forma a adequá-los à sua forma de ensinar, à aprendizagem dos alunos e às 

competências que estes devem evidenciar no decorrer do ensino clínico. 

 

Os objectivos dos programas de formação representam assim, um conjunto variado 

de aprendizagem de capacidades, de aptidões e de competências, que possibilitam ou 

potenciam tipos diferenciados de actuação dos alunos.  

 

Para que todas as competências abordadas, sejam também elas, verdadeiramente 

desenvolvidas no aluno, é fundamental que o supervisor da prática hospitalar esteja 

continuamente empenhado, motivado, que acompanhe as actualizações da própria de 

enfermagem e que se envolva em contextos de formação contínua.  

 

Segundo Vieira (1993, apud Leitão, 2001:50) “(…) o orientador deve (...) possuir 

competências compostas por um conjunto de atitudes: abertura, disponibilidade, 

flexibilidade e sentido crítico; saberes da área científica específica, do processo de 

orientação e observação; capacidades de descrição, interpretação, comunicação e 

negociação específicas da tarefa de orientação.” 
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É nesta óptica que o supervisor da prática hospitalar tem de reconhecer a sua 

importância em todo o processo, tem de se sentir verdadeiramente responsável pelo 

estímulo da aprendizagem no aluno, assumindo tomadas de decisão que lhe advêm 

de uma reflexão crítica, consciente e comprometida (Alarcão e Tavares, 2003).  

 

Em jeito de conclusão, consideramos que o supervisor da prática hospitalar precisa 

de ser clinicamente competente e de ser detentor de vários saberes; ser bom 

profissional/bom formador e de ter skills interpessoais. Deve, ser acima de tudo, um 

enfermeiro com adequadas competências pedagógicas.  

 

2. NATUREZA E FONTES DO SABER DO SUPERVISOR 

 

2.1. A Aprendizagem pela Experiência da Supervisão Clínica 

Como referimos no ponto anterior, a matriz conceptual do conhecimento profissional 

dos professores, pode servir de leitura para a compreensão do saber dos enfermeiros 

e da natureza e fontes desse saber, enquanto supervisores de ensino clínico. 

 

A esse respeito, Tardif (2002), propõe-nos uma tipologia para identificar as fontes 

dos saberes dos professores utilizando uma abordagem de origem social a partir de 

dimensões relacionadas com o percurso dos professores ao edificarem os saberes que 

utilizam nas suas práticas.  

 

Essa tipologia pretende relacionar os saberes, as fontes sociais de aquisição e os 

modos de integração no trabalho dos profissionais. O autor reconhece como 

importante a aquisição desses saberes através das suas histórias de vidas; através da 

formação escolar anterior; da formação profissional; dos contextos de trabalho e da 

experiência na profissão. 

 

Reportando-nos à área da supervisão clínica e fundamentados nas leituras realizadas 

e na nossa própria experiência profissional, pensamos poder afirmar que os saberes 

dos supervisores são adquiridos e construídos através de fontes diversas, 

concretamente: através da formação académica; da formação profissional; da auto-
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formação; da experiência prática e do contexto de trabalho; das relações com os 

intervenientes no processo de supervisão e da reflexividade sobre a mesma, entre 

outras.  

 

No campo específico da enfermagem, sabe-se que a complexidade dos cuidados tem 

crescido ao longo dos últimos anos, o que exige por isso, uma necessidade contínua 

de actualização, de desenvolvimento e de adaptação adequada às necessidades dos 

conhecimentos, designadamente: às necessidades de âmbito técnico, científico e 

humano.  

 

Abreu sublinha, que não basta haver domínio no fazer, solicitando-se, cada vez mais 

ao profissional “(…) a abertura para a aprendizagem ao longo da vida, a motivação 

para a auto-avaliação e a formulação de contributos para as ciências de 

enfermagem (…)” (2003:22). 

 

O supervisor de ensino clínico, envolvido em ambientes profissionais complexos e 

mutáveis como os da área da saúde, necessita igualmente de corresponder às 

exigências, não só da especificidade da prática como às que são inerentes ao 

processo de supervisão. A sua aprendizagem resulta em grande medida, do contexto 

onde está inserido, da sua experiência e da prática de supervisão.  

 

Para Abreu (2001), a análise dessa aprendizagem, pressupõe o estudo dos saberes 

mobilizados no decurso do trabalho inserido nas actividades profissionais, como 

também o estudo do contexto envolvente do exercício do trabalho, bem como das 

significações sociais que o acompanham.  

 

Para o autor, a prática implica a ocorrência de uma experiência, na medida em que se 

traduz num campo de interacções, de conflitos, de juízos de valor e de 

transformações pessoais e colectivas, proporcionando a reorganização dos contextos, 

com toda a sua história, tradições, simbolismos e regras (Abreu, 2001).  
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É no seu quotidiano laboral, que o adulto se defronta com novas situações de 

aprendizagem, que lhe proporcionam desenvolvimento a todos os níveis. 

 

Constata-se assim, as inúmeras potencialidades formadoras dos contextos de 

trabalho, passando pela multiplicidade das interacções sociais, jogos de poder e 

experiência de trabalho que nesse espaço de socialização ocorrem (Friedberg, 1995). 

 

Segundo Barbier (1996), toda a acção induz a produção de conhecimentos, e todo o 

acto de trabalho se transforma num acto de formação, se for pensado, analisado e 

questionado (apud D´ Espiney, 1999). 

 

Canário (1997:10/11) realça também a dimensão formativa dos contextos de acção 

em saúde, enquanto contextos de estruturação de competências e de saberes “As 

situações vividas pelos profissionais de saúde ocorrem no quadro de organizações 

sociais, pelo que a dimensão organizacional atravessa necessariamente as práticas 

profissionais, bem como o processo (formativo) de produção em contexto, através da 

interacção entre os diversos actores presentes.” 

 

A prática implica a ocorrência de uma experiência, dado que se traduz num campo de 

interacções, de conflitos, de juízos de valor e de transformações pessoais e 

colectivas, proporcionando a reorganização dos contextos, com toda a sua história, 

tradições, simbolismos e regras. Assim, a prática permite ultrapassar o conjunto de 

saberes estabelecidos, apelando à produção de novos saberes a partir da interpelação 

dos pré-existentes (Abreu, 2001).  

 

Dixe (1995), ao estudar as atitudes dos enfermeiros perante situações problemáticas, 

coloca em evidência a importância dos contextos de saúde na sua formação contínua.  

 

Cunha (1995), no seu estudo sobre representações das práticas dos enfermeiros, 

sublinha que as construções cognitivas dos enfermeiros em matéria de essência da 

enfermagem são profundamente influenciadas pela experiência vivida nos contextos 

de trabalho.  
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A propósito de formação experiêncial, Pineau (1991a) define-a como uma formação 

por contacto directo e reflectido na acção. É a formação realizada pela experiência 

próxima, pelos acontecimentos vivenciados no momento e sem a mediação de 

programas, de conteúdos, de suportes e de formadores. 

 

Para que a experiência seja formadora, é necessário que esta seja reconstruída, 

modificada, reorganizada e reflectida, pondo em jogo duas operações mentais 

diferentes mas interligadas: a apreensão do momento vivido e a sua transformação. A 

apreensão está directamente ligada à compreensão, enquanto que a transformação 

consiste num processo de interiorização-exteriorização (Pineau, 1991a). 

 

Josso (1991a) considera que uma experiência tem um carácter formativo, quando é 

perspectivada enquanto aprendizagem. Deverá simbolizar as atitudes, os 

comportamentos, os sentimentos que constituem uma determinada subjectividade e 

identidade. Distingue as aprendizagens experiênciais – as que mudam as coerências 

de uma vida – e a aprendizagem pela experiência – que modifica os aspectos 

comportamentais, afectivos e psicológicos de um sujeito, sem por em causa os 

principais valores que orientam a sua vida. 

 

A teoria da aprendizagem preconizada e defendida por Kolb (1984), salienta a 

dimensão social dos contextos envolventes, como algo essencial à aprendizagem e à 

construção do saber, não devendo por isso, haver espaço para ignorar o que se 

aprende na e pela experiência social e laboral.  

 

O tipo de competências enfatizadas em cada contexto de aprendizagem cria o que 

Kolb (1984) designa de “environmental press”, sobre o indivíduo. Considera, assim, 

que a estrutura do conhecimento e os métodos de aprendizagem em determinada área 

do saber podem condicionar o estilo de aprendizagem.  

 

Na óptica do autor, são necessárias duas condições para que determinada formação 

seja qualificada de experiêncial: o contacto directo com a situação e a possibilidade 

de agir.  
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A vivência dos acontecimentos e o contacto directo com os problemas reais 

permitem mudanças de valores, sentimentos, conhecimentos e habilidades.  

 

A figura seguinte pretende ilustrar a importância que é atribuída à experiência 

concreta, considerada como sendo a base crucial do ciclo de aprendizagem 

preconizado por Lewin: 

 

Figura 1 

Ciclo de aprendizagem segundo Lewin 

 

Adaptado de Kolb (1984, apud Abreu, 2007:102) 

 

A mobilização de saberes dos actores envolvidos nestes processos de formação, 

implica um comprometimento dos mesmos em todas as suas dimensões (cognitiva, 

afectiva, comportamental), com consequentes mudanças aos diversos níveis: 

conhecimentos, atitudes, habilidades, auto-conceito.  

 

Assim, a aprendizagem pela experiência não se projecta apenas no desenvolvimento 

do saber-fazer, ou no desenvolvimento de habilidades instrumentais. Nem se limita, 

como processo amplo de desenvolvimento de saberes, à experiência propriamente 

dita. Ela supõe e implica uma intensa actividade intelectual, a fim de confrontar a 

experiência de a integrar, de lhe dar um sentido e de a reinvestir. 
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Como deixámos transparecer ao longo do nosso discurso, a dimensão experiêncial da 

vida quotidiana encerra um enorme poder formativo (Pineau, 1991; Dominicé, 1991; 

Josso, 1991; Schön 2000), sendo a reflexividade uma condição indispensável para 

que essa experiência se converta em aprendizagem e conhecimento.  

 

Nos processos de supervisão clínica, a relevância dos saberes adquiridos por via 

experiêncial também é notoriamente reconhecida. Segundo Canário (1999:109), esse 

reconhecimento pressupõe que a experiência seja “ (…) encarada como um processo 

interno ao sujeito e que corresponde ao longo da sua vida, ao processo da sua auto-

construção como pessoa (…)”.  

 

Segundo Figueiredo (2004), o domínio hospitalar na estrutura social é preponderante 

em termos de experiências formativas, sendo estas propiciadas aos alunos de 

enfermagem e aos próprios supervisores. 

 

Abreu (1997), considera que a importância da prática clínica não se restringe à 

necessidade de aplicar conhecimentos teóricos adquiridos, mas permite, ao trabalhar 

com o utente, desenvolver competências, apenas acessíveis por esta via. Da mesma 

forma, o contacto com a comunidade profissional, possibilita ao enfermeiro inserir-se 

e integrar-se numa cultura profissional única, permitindo perspectivar diferentes 

representações sobre a profissão.  

  

Mais do que uma tarefa, a realização de um ensino clínico inserido numa perspectiva 

supervisiva, é um compromisso claramente assumido entre alunos e profissionais da 

prática com o objectivo de dotar os alunos de competências variadas para o 

desempenho profissional da enfermagem. Mas como se aprende efectivamente 

nesses contextos em que a instabilidade por vezes é uma constante?  

 

Abreu (2007:89) ao questionar-se sobre essa natureza dos processos formativos em 

ambiente clínico, sugere um modelo explicativo sobre a aprendizagem que aí se 

constrói. Esse modelo deve assentar em quatro pressupostos principais: “(…) a 

complexidade da natureza das experiências no campo (…)”; “(…) a aprendizagem 
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processa-se de forma matricial, mobilizando redes de saberes (…)”; “(…) a 

aprendizagem desenvolve-se de forma holística (…)”; e “(…) a formação exige a 

mobilização de estratégias de gestão da informação(…).” 

 
Segundo Napthine (1996, apud Abreu, 2003:13), a formação em contexto clínico e as 

aprendizagens que daí decorrem, permitem aos alunos um “(…) processo de adesão 

psicológica ao mundo do trabalho (…)”; um trabalho de reflexividade e por isso, 

“(…) equacionar as diversas dimensões e contornos dos problemas de saúde (…)” e 

ainda a definição de “(…) uma consciência de si e definição de si (…).” Tal facto 

evidencia a influência da identidade profissional e da construção colectiva, como 

preponderantes para o desenvolvimento individual de cada um. 

 
É perante este cenário que Abreu acentua a evidente imprevisibilidade dos contextos 

clínicos, afirmando que “Em contraste com a sala de aula, a aprendizagem clínica 

ocorre num contexto social muito complexo onde se cruzam as lógicas, dos utentes, 

dos formadores, dos enfermeiros e dos alunos (…)” (2003: 20).  

 
A figura 2 remete-nos para a aprendizagem em contexto clínico, onde o processo é 

despoletado pelo confronto com novas situações que emergem no quotidiano laboral 

e que requerem da parte de supervisores e de alunos, uma resposta de ordem 

cognitiva.   

 
Figura 2  

A aprendizagem em contexto clínico 

 

Abreu (2003:23) 

Situação 
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Controlo 
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Como se pode verificar, perante este contexto, o aluno despertado para uma situação 

nova, mobiliza saberes alicerçados em práticas de pesquisa e de investigação-acção. 

“O aluno aprende quando integra a informação e desenvolve uma acção (…)”, o que 

pressupõe uma adequada orientação (Abreu, 2003:23). Essa aprendizagem é 

transversal ao próprio supervisor, pois como temos vindo a aludir, ao ensinar ele 

aprende e ao construir, constrói-se. 

 

De acordo com Stuart (2003, apud Abreu, 2003:38), é possível identificar fases 

específicas e recursos mobilizados no decorrer da aprendizagem em situação clínica: 

* A fase preparatória – focalizada no aluno, no processo de observação e no 

processo de acção; 

* A fase experiêncial – processo influenciado por partilha de experiência; exposição; 

demonstração; questionamento e colocação de desafios; experimentação e feedback. 

Durante esta fase o aluno “reflecte na acção”.  

 

O feedback apresenta-se como um dos elementos mais importantes para a 

aprendizagem e desenvolvimento dos formandos neste processo, proporcionando 

uma aquisição mais rápida de competências eficazes e consistentes. Para Gonçalves 

(2004:53), o feedback dado pelo supervisor deve ser “(…) claro, coerente, sem 

ambiguidade de modo a facilitar aos formandos a compreensão dos seus erros, 

lacunas e fragilidades.” 

 

* A “ fase do processamento” – norteada pela reflexão sobre as experiências, 

contempla: a descrição de uma experiência; o procedimento de uma análise crítica e 

a síntese e avaliação; 

* A “ fase dos resultados e acção” – reflecte a relação dialéctica entre aprendizagem 

e acção.  

 

Para que o potencial formativo dos ensinos clínicos e das situações de trabalho 

possam ser optimizados, torna-se imprescindível um grande envolvimento das 

instituições ao nível da formação e gestão dos serviços. Devem criar por um lado, 

dispositivos e dinâmicas formativas que propiciem no ambiente de trabalho, as 
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condições necessárias para que os trabalhadores desenvolvam as suas experiências 

em aprendizagens, a partir de um processo reflexivo e auto-formativo, e por outro, 

conseguir transformar essas aprendizagens em aplicações concretas na resolução de 

problemas do seu quotidiano laboral (Canário, 1994).  

 

As organizações de saúde onde se desenvolvem os ensinos clínicos representam um 

palco vivo, com abertura permanente à construção e desconstrução dos saberes, à 

problematização e questionamento do real, bem como à explicitação e compreensão 

desse mesmo real.  

 

Quando integrados nas equipas de enfermagem, os alunos estabelecem relações de 

grande proximidade com os enfermeiros do exercício, aprendendo com eles a estar 

aptos, a cuidar e a responder às necessidades da sociedade em matéria de saúde.  

 

Também Espadinha e Reis (1997) acentuam que a realidade dos cuidados de 

enfermagem, começa a ser interiorizada, questionada e compreendida, a partir da 

realidade que o aluno observa nos serviços.  

 

Amaral et al (1996), no âmbito da formação de professores, quando se referem ao 

supervisor, remetem-nos para a necessidade de uma analogia com o papel 

desempenhado por um treinador de um atleta, sem no entanto, valorizarem a carga 

semântica behaviorista do termo “treino”. Destacam que o supervisor não se limita 

apenas a treinar capacidades e aptidões, preocupa-se igualmente com as estratégias 

necessárias ao desenvolvimento do futuro profissional, ao mesmo tempo que ele 

próprio, supervisor se desenvolve, aprende com ele, porque ao adaptar o seu ensino à 

especificidade de cada individualidade, obriga-se a reformular e a adaptar essas 

estratégias ao aluno em questão.  

 

Fazendo nesta altura uma transposição para o campo da enfermagem, o supervisor da 

prática hospitalar, também ele, tem normalmente as características acima 

mencionadas, possuindo certamente um leque de conhecimentos e competências 

específicas que lhe conferem uma certificação de capacidades para supervisionar e 
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acompanhar o aluno na sua prática clínica. Todavia, destaca-se que a instituição 

hospitalar ainda não possui um inventário de competências profissionais que 

funcionem como requisito inerente a qualquer processo de supervisão.  

 

Consideramos pois, que o supervisor da prática tem como primeira finalidade a de 

facilitar o desenvolvimento do futuro enfermeiro, e ao fazê-lo, contribui, como já 

referimos, para o seu próprio desenvolvimento, pois experimenta-se na prática e na 

acção. 

 

Para Canário (1997), o saber prático, construído na acção, representa um saber de 

importância capital para os enfermeiros, permanentemente confrontados com 

situações singulares, onde não é possível proceder à aplicação mecânica de 

procedimentos técnicos estandardizados. As acções de enfermagem correspondem 

menos a uma reprodução de práticas e mais a uma reinvenção das práticas.  

 

Como refere Hesbeen (2001), a experiência, só por si, não gera conhecimento. 

Embora se reconheça o valor da experiência enquanto factor promotor de 

desenvolvimento, e contribua para a aquisição de saberes-fazer, para poder 

enriquecer esses saberes, ela tem de ser reflectida, discutida e conceptualizada, no 

qual o supervisor tem um papel fundamental.  

 

Para existir uma interacção sólida entre desenvolvimento e aprendizagem são 

necessárias determinadas operações que requerem um papel activo do adulto. 

Segundo Tavares e Alarcão (1987), a aprendizagem implica uma construção pessoal, 

resultante de um processo experiêncial de interiorização individual e que se traduz 

numa modificação de comportamento relativamente estável. Esta noção, reflecte 

claramente o envolvimento da pessoa e a sua predisposição para aprender como 

requisitos fundamentais para a construção de um conhecimento próprio (Belo, 2003).  

 

Apesar da dualidade experiência e reflexão ser condição necessária para a existência 

da aprendizagem, não é condição suficiente para a produção de conhecimento e 
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desenvolvimento do adulto, o que pressupõe que o adulto se desenvolve à medida 

das aprendizagens que ele aceita ou rejeita fazer.  

 

É neste contexto que a supervisão como processo de desenvolvimento pessoal e 

profissional ganha relevância, e como tal deve proporcionar situações de 

aprendizagem cognitiva, bem assim monitorizar processos sistemáticos e de forma 

continuada sobre a prática (Sá-Chaves, 1996). 

 

2.2. Da Reflexão ao Desenvolvimento de Saberes  

Em Portugal, a literatura especializada na área da supervisão pedagógica, tem vindo 

a reforçar uma orientação reflexiva dos supervisores para a melhoria da qualidade 

das aprendizagens dos alunos (Alarcão e Tavares, 1987; Alarcão, 1996; Alarcão et 

al, 2005; Moreira, 2001; Sá-Chaves, 2002; Vieira, 1993).  

 

O supervisor reflexivo tem como princípio o de envolver os futuros profissionais na 

sua própria formação, para que estes, com o acompanhamento adequado do 

supervisor experiente (Alarcão e Tavares, 1987), consigam desenvolver 

competências profissionais através da mobilização de conhecimentos teóricos e de 

adaptações constantes às diferentes práticas que vão experimentando no complexo 

sistema hospitalar. É nessa altura que o aluno põe em prática “(…) os seus próprios 

esquemas conceptuais, reflectindo sobre os resultados obtidos e reformulando 

constantemente a sua actuação (…)” (Amaral et al, 1996: 94).  

 

A reflexão é algo inerente ao ser humano e respeita, sobretudo o pensamento do 

supervisor, ajudando a determinar acções futuras, a compreender futuros problemas e 

ainda a descobrir outras soluções.  

 

Segundo Schön (1983, 1987, 1991), a uma epistemologia da prática deve sobrepor-se 

uma epistemologia praxeológica, que é considerada como o novo rosto dos 

paradigmas de formação, antagonizando o racionalismo tecnicista e meramente 

aplicacionista. Para o autor, o processo de aprendizagem está dependente de duas 

lógicas fundamentais: a desconstrução dos problemas e a inteligibilidade dos 
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fenómenos, onde a reflexão representa o elemento chave que as torna viáveis, 

permitindo a construção activa do conhecimento em acção.  

 

A prática profissional, concebida por Schön (1992) e partilhada por Alarcão (1996) 

como uma mistura de ciência, técnica e arte, é sustentada em dois pilares 

fundamentais: a reflexão a partir das práticas, que coloca o profissional em condições 

de enfrentar situações novas, com que se depara na vida quotidiana, tomando as 

decisões adequadas; e o saber sólido, inteligente e criativo, teórico e prático, que 

propicia a acção profissional em contextos imprevisíveis, indeterminados e 

complexos, fazendo de cada situação uma novidade a reflectir.  

 

Segundo Goméz (1992, apud Sanches e Sá-Chaves, 2000:75), o perfil ideal de 

profissional a formar deve ser construído mediante um modelo de racionalidade 

crítico-reflexiva, o qual pressupõe o supervisado como um “ (…) prático com 

elevado grau de autonomia, um profissional que reflecte e toma decisões, capaz de 

criar e inovar no decurso da própria acção.”  

 

Na perspectiva de Sanches e Sá-Chaves (2000:81), as estratégias implicadas no 

processo de supervisão clínica inserida num paradigma reflexivo favorecem “(…) a 

construção de um conhecimento profissional aberto, flexível e dinâmico (...) de 

estrutura multidimensional, integrador de múltiplos saberes (…)”, estimulando no 

aluno uma atitude investigativa e capaz de dar resposta às adversidades das práticas; 

“(…) uma formação globalizante (…)” incluindo a vertente pessoal e profissional do 

desenvolvimento; “(…) o domínio de competências científicas, técnicas e pessoais 

(...)” e o “(…) desenvolvimento contínuo (…)”, o que implica a necessidade de uma 

formação contínua e actualizada.  

 

Para tal os supervisores deverão também adoptar posturas reflexivas, questionadoras, 

e valorizarem o “silent game” dos seus meandros cognitivos no contacto com a 

realidade, incutindo nos supervisados a consciência de que são agentes promotores 

dos seus saberes e capazes de intervirem no real, com o fim de o inovar (Sá-Chaves, 

2000).  
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A competência do supervisor da prática hospitalar, sugere grande exigência, 

implicando um conhecimento situado na acção, holístico, criativo e pessoal. Um 

conhecimento que depende, entre muitas coisas, da capacidade de “(…) ajudar o 

aluno a desenvolver o espírito de reflexão, auto-conhecimento, inovação e 

colaboração (…)” (Alarcão e Tavares, 2003: 56). 

 

Abreu (2003), reforça a importância das práticas, como sendo o resultado dessas 

acções reflectidas e de construções pessoais, salienta ainda, que as mesmas são 

preponderantes para a mediação das entidades individuais e colectivas, onde se 

podem identificar três componentes, nomeadamente: uma “(…) componente 

cognitiva (…)”, permitindo aos enfermeiros terem “(…) uma ideia mais objectiva de 

si próprio e do grupo de pertença (…)”; uma “(…) componente avaliativa (…)”, 

possibilitando aos enfermeiros comparações “(…) entre o seu grupo de pertença e os 

outros grupos adjacentes (…)” e um confronto permanente com as suas actividades e 

com as dos seus pares, e uma “(…) componente emocional (…)”, que acompanha o 

processo de estruturação pessoal de cada um, através do desenvolvimento de uma 

“(…) inteligência emocional(…)” (2003:16).  

 

A reflexão enquanto instrumento de aprendizagem, é um processo necessário à 

educação profissional, e como considera Benner (1984) ao afirmar que as 

aprendizagens ocorrem a partir de práticas reflexivas.  

 

Para Leitão (2001; apud Abreu, 2003), o orientador deverá promover a reflexão do 

estudante a tomar consciência sobre a sua própria actuação, apoiando-o na 

identificação e clarificação de problemas ao nível do doente (através do diagnóstico 

de enfermagem), bem como no planeamento de estratégias para a resolução desses 

problemas.  

 

Segundo Queirós et al (2000), os supervisores reflexivos desenvolvem determinadas 

competências, também elas transponíveis para os alunos, nomeadamente: 

* maior auto-confiança; 

* maior auto-domínio; 
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* maior comunicabilidade; 

* pensamento crítico; 

* enriquecimento do vocabulário; 

* melhor compreensão e produção de textos; 

* maior rigor na expressão de uma ideia;  

* capacidade de transferência de situações 

* entusiasmo e prazer na busca de novas ideias; 

* capacidade de ouvir os outros; e 

* melhor aproximação à resolução de problemas. 

 

Depois do enquadramento teórico em torno da problemática da supervisão clínica em 

enfermagem e da origem e construção de competências e de saberes profissionais dos 

enfermeiros supervisores/orientadores, fundamentam-se de seguida as linhas 

metodológicas que nortearam a presente investigação.  
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PARTE II 

  

 
TRABALHO EMPÍRICO 

 

 

CAPÍTULO I – ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 

 

1. DA PROBLEMÁTICA AOS OBJECTIVOS DO ESTUDO 

Antes de passarmos à descrição e fundamentação dos procedimentos metodológicos 

que concretizaram o nosso estudo, consideramos oportuno retomar sinteticamente a 

problemática que o suscitou. 

 

Define-se problemática como um conjunto de problemas articulados entre si e que no 

seu todo fundamentam o interesse por uma determinada perspectiva de intervenção 

ou de pesquisa teórica ou empírica (Bardin, 1977; Vala, 1987; Quivy e 

Campenhoudt, 1992; Carmo e Ferreira, 1998; Fortin, 1999). 

 

Como referimos anteriormente, sempre considerámos os ensinos clínicos com uma 

importância vital para a formação inicial dos alunos, bem como para a própria 

formação do supervisor. A nossa área de interesse pelas questões da supervisão 

clínica, remonta a 2002 e é nessa altura que ganhou para nós alguns contornos 

possivelmente investigáveis, como é o caso do presente estudo. 

  

As situações vividas em ensino clínico constituem momentos importantes de 

aprendizagem e de desenvolvimento (Simões, 2004). São situações complexas que 

exigem aos supervisores da prática, competências pedagógicas, competências 

específicas da enfermagem e competências pessoais.  

 

O desenvolvimento dessas competências só será possível, se os supervisores 

estiverem empenhados em desenvolver conhecimentos na acção e sobre a acção 
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(Alarcão, 1992); em adoptar metodologias de desenvolvimento pessoal, em produzir 

saberes e implementar mudanças; e em assumirem posturas críticas, reflexivas e 

investigativas no decorrer das suas práticas.  

 

Nesse contexto, revelou-se para nós, de extremo interesse e pertinência em estudar o 

processo de formatividade e de crescimento dos supervisores em meio profissional, 

onde decorrem as suas práticas profissionais quotidianas e os respectivos ensinos 

clínicos. 

 

Tendo em conta a dimensão temporal de que dispúnhamos, centrámos o nosso estudo 

na perspectiva dos enfermeiros supervisores da prática hospitalar. 

 

O cruzamento da pesquisa bibliográfica e a análise aprofundada sobre os propósitos 

da investigação, fez emergir a questão central do estudo: “ Quais as representações 

dos enfermeiros quanto às competências que constróiem e mobilizam no âmbito 

das suas actividades de supervisão em ensino clínico de enfermagem?”.   

 

A resposta à questão central anunciada foi desenvolvida em contexto hospitalar em 

torno das seguintes questões orientadoras: 

Que representações possuem os enfermeiros sobre o que é ser orientador de alunos 

de enfermagem? 

O que esperam das suas actividades? 

O que fazem enquanto supervisores de alunos de enfermagem? 

Como consideram que um supervisor de práticas clínicas deveria ser? Que 

conhecimentos? Que atitudes? Que competências? 

Que características consideram fundamentais num orientador de alunos de 

enfermagem? 

O que pensam ser mais importante para se ser um bom orientador de alunos de 

enfermagem? 

Como aprenderam a ser supervisores de alunos? 

Que peso atribuem aos modelos que conheceram?  

Como chegaram e cresceram na função? 
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Qual a natureza das suas aprendizagens e tipos de saberes? Que fontes de 

conhecimento utilizam? 

 

Tal como mencionado na introdução, a problemática enunciada permitiu-nos definir 

os seguintes objectivos gerais: 

* Obter elementos que caracterizem as representações dos enfermeiros supervisores 

face às suas actividades de supervisão; 

* Recolher elementos que permitam conhecer as representações que os enfermeiros 

têm sobre a especificidade do seu saber enquanto supervisores de alunos de 

enfermagem. 

* Obter elementos que permitam conhecer as representações sobre as competências 

que julgam adquirir, desenvolver ou mobilizar enquanto supervisores de alunos. 

 

Quer as questões, quer os objectivos enunciados, resultaram de um processo de 

reflexão e análise, que se encetou com a definição da questão de partida, com o 

conhecimento prévio do objecto de estudo e com a construção do enquadramento 

teórico da investigação. 

 

2. NATUREZA DA INVESTIGAÇÃO 

 

2.1. Estudo Descritivo e Abordagem Qualitativa 

Sendo o nosso objectivo central, descrever e analisar, através da voz dos sujeitos, o 

processo de aprendizagem e de construção das suas competências enquanto 

responsáveis pela supervisão de alunos, privilegiámos a abordagem descritiva e 

qualitativa essencialmente pela possibilidade de se recolher “(…) naturalmente os 

dados em função de um contacto aprofundado com os indivíduos, nos seus contextos 

ecológicos naturais (…)”, conferindo a esses dados recolhidos, a sua riqueza “(…) 

em pormenores descritivos, relativamente a pessoas, locais e conversas (…)” 

(Bogdan e Biklen, 1994:16). 
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Sendo a compreensão dos fenómenos o principal objectivo das metodologias 

qualitativas, o ambiente natural em que ocorreram os processos da supervisão clínica 

foi por nós privilegiado em relação aos ambientes artificiais, possibilitando-nos 

enquanto investigadoras “(…) um contacto directo (…)” com os actores (Idem, 

1994:48). 

 

Partimos do pressuposto, de que os actores envolvidos, dotados de um saber e de 

uma experiência que lhes era reconhecida, representaram assim as principais fontes 

de informação (Anderson, 1998). Procurou-se descobrir não só a essência dos 

processos de supervisão clínica e a sua natureza, como também o sentido atribuído 

pelos enfermeiros a essa realidade (Fortin, 1999). 

 

Segundo Polit e Hungler a pesquisa qualitativa “(…) baseia-se na premissa de que os 

acontecimentos sobre os indivíduos só são possíveis com a descrição da experiência 

humana, tal como ela é vivida e tal como ela é definida pelos próprios actores (…)” 

(1995:270). 

 

Também Patton (1990), Bogdan e Biklen (1994) e Gómez (1995) ao elucidarem a 

abordagem qualitativa, se referem à natureza dos dados de forma descritiva, 

admitindo como principal objectivo, a compreensão dos processos – o que aconteceu, 

porquê e como – suscitando menos interesse os resultados ou produtos da 

investigação.  

 

Nesta perspectiva, partiu-se assim, à procura da realidade tal como ela é vivenciada 

pelos participantes envolvidos, daí ancorar-se o nosso estudo numa abordagem 

qualitativa com recurso ao estudo de caso. Considerámo-lo “particular”, porque se 

circunscreve à situação concreta da supervisão clínica em enfermagem; “descritivo”, 

tendo em conta a definição “rica” do fenómeno da construção de competências e de 

saberes dos enfermeiros responsáveis pela supervisão de alunos; “heurístico”, porque 

conduz à compreensão desse processo de construção; “indutivo” e “holístico”, 

porque partindo de pressupostos indutivos, tem como referência a realidade na sua 

globalidade (Merriam 1988, apud Carmo e Ferreira, 1998). 
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1 1 1 1 –––– SELECÇÃO/CARACTERIZAÇÃO DOS ACTORES PARTICIPANTES NO ESTUDO  SELECÇÃO/CARACTERIZAÇÃO DOS ACTORES PARTICIPANTES NO ESTUDO  SELECÇÃO/CARACTERIZAÇÃO DOS ACTORES PARTICIPANTES NO ESTUDO  SELECÇÃO/CARACTERIZAÇÃO DOS ACTORES PARTICIPANTES NO ESTUDO     

• Onze enfermeiros responsáveis pela supervisão clínica de alunos de enfermagem.    

Ao longo de todo o desenvolvimento do nosso estudo procurámos dar uma maior 

importância “(…) aos processos do que aos produtos, à compreensão e à 

interpretação(…)” (Merriam,1988, apud Carmo e Ferreira, 1998:217). 

 

No âmbito da nossa investigação, e tendo em conta que se pretendeu conhecer e 

compreender as representações dos enfermeiros responsáveis pela supervisão de 

alunos em contexto hospitalar, o estudo de caso, como já referido, afigurou-se como 

um importante contributo de conhecimento. Permitiu-nos manter e reproduzir de um 

modo holístico as características concretas da situação em análise, bem como porque 

ao longo da investigação foram surgindo questões do tipo “como” e “porquê” (Yin, 

2001) e ainda porque foi nossa intenção recorrer à análise detalhada de um contexto 

ou de uma situação concreta (Bogdan e Biklen, 1994). 

Com a presente investigação, não pretendemos generalizar os resultados obtidos, 

tendo em conta que o objecto de estudo se encontra confinado ao contexto hospitalar. 

 

2.2. As Etapas da Investigação 

A sequência evidenciada no quadro seguinte representa as principais etapas 

percorridas na recolha, posterior análise e tratamento da informação. Todas as fases 

aqui mencionadas serão seguidamente explicitadas. 

 

Quadro n.º 6 

As etapas da investigação  

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

2 2 2 2 –––– TÉCNICA DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO TÉCNICA DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO TÉCNICA DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO TÉCNICA DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO    

• Entrevista semi-estruturada – “Representações dos enfermeiros quanto às competências que 
constroem e mobilizam no âmbito das suas actividades de supervisão em ensino clínico”.    

 

3 3 3 3 –––– TÉCNICAS DE ANÁLISE E TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO TÉCNICAS DE ANÁLISE E TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO TÉCNICAS DE ANÁLISE E TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO TÉCNICAS DE ANÁLISE E TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO    

• Análise de conteúdo da informação.                                                                                        
 

PROCESSO DE APRENDIZAGEM E DE CONSTRUÇÃO DE COMPETÊNCIASPROCESSO DE APRENDIZAGEM E DE CONSTRUÇÃO DE COMPETÊNCIASPROCESSO DE APRENDIZAGEM E DE CONSTRUÇÃO DE COMPETÊNCIASPROCESSO DE APRENDIZAGEM E DE CONSTRUÇÃO DE COMPETÊNCIAS                                                                                  
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3. TERRENO DA PESQUISA E A SELECÇÃO/CARACTERIZAÇÃOSELECÇÃO/CARACTERIZAÇÃOSELECÇÃO/CARACTERIZAÇÃOSELECÇÃO/CARACTERIZAÇÃO DOS DOS DOS DOS    

SUPERVISORES PARTICIPANTES NO ESTUDOSUPERVISORES PARTICIPANTES NO ESTUDOSUPERVISORES PARTICIPANTES NO ESTUDOSUPERVISORES PARTICIPANTES NO ESTUDO 

Em qualquer tipo de investigação entende-se por população alvo todos os sujeitos ou 

elementos que partilham características comuns e que têm interesse para o 

investigador (Polit & Hungler, 1995; Fortin, 1999; Tuckman, 2002), sendo a 

população acessível aquela em que os sujeitos estão de acordo com os critérios de 

elegibilidade e que estão acessíveis ao estudo (Polit & Hungler, 1995).  

 
Para a presente investigação – após dada autorização formal da direcção de 

enfermagem de uma instituição de saúde de Lisboa (Anexo I) –, foi estabelecida 

como população alvo do presente estudo, os enfermeiros responsáveis pela 

supervisão de alunos da formação inicial em enfermagem. Todavia, devido à 

impossibilidade de efectuar um estudo que abrangesse toda a população de 

enfermeiros supervisores do hospital, devido à sua extensão, optou-se por seleccionar 

uma população acessível, a qual constituída por dois enfermeiros da área da 

medicina, dois da área da cirurgia e sete da urgência central, sendo este um serviço 

com larga experiência no âmbito da supervisão de alunos.  

 
Como critérios de inclusão no estudo, considerou-se o exercício da função 

supervisiva há pelo menos dois anos, o terem já orientado um mínimo de três alunos 

e a particularidade de estarem os enfermeiros orientadores a supervisionar alunos no 

momento da recolha dos dados. A selecção dos supervisores foi criteriosamente 

analisada pelas enfermeiras chefes, as quais valorizaram as aptidões 

comunicacionais, relacionais e pedagógicas dos enfermeiros como requisitos 

fundamentais à participação no estudo.  

 

De salientar que decidimos abordar os sujeitos enquanto decorriam as práticas 

clínicas de três turmas do 3º ano de diferentes escolas superiores de enfermagem 

(ano lectivo de 2004/2005).  
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Com o objectivo de caracterizarmos os sujeitos, entregámos a cada um uma ficha 

biográfica (Anexo II), que nos permitiu recolher informação relativa a três blocos, 

nomeadamente: identificação (idade e género), formação e carreira profissional.  

Após a análise dos dados biográficos constatámos que os onze sujeitos entrevistados, 

têm diferenças nos três blocos estudados, sendo que o único ponto comum que 

apresentam é o facto de trabalharem na mesma instituição hospitalar e de 

supervisionarem alunos há mais de um ano. 

 

No que se refere ao género verifica-se uma maior percentagem da população 

feminina (54,5%) em relação à população masculina (45,4%), sendo a diferença 

quantitativa entre enfermeiras e enfermeiros muito pequena, variável apenas num 

elemento – seis enfermeiras e cinco enfermeiros (ver gráfico 1). 

 

Gráfico 1  

Distribuição dos enfermeiros segundo o género 

55%

45% Feminino

Masculino

 
 

Relativamente à variável idade, podemos constatar pelo gráfico 2, que há uma aposta 

considerável na orientação efectuada por enfermeiros considerados ainda jovens na 

profissão. Os sujeitos inquiridos situam-se entre os 25 e os 35 anos, sendo a média de 

idades os 29 anos. O intervalo que apresenta maior frequência, ocupado por oito 

sujeitos situa-se entre os 25 a 30 anos (72,7%), sendo o outro intervalo preenchido 

por três sujeitos, cujas idades se encontram entre os 31 e os 35 anos (27,2%) 
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Gráfico 2 

Distribuição dos enfermeiros segundo a idade 

73%

27%

25-30 anos

31-35 anos

 
 

Embora um dos requisitos fundamentais para a orientação de alunos seja a categoria 

profissional dos enfermeiros – graduados, especialistas ou chefes –, verifica-se 

existir uma aposta em enfermeiros mais novos. Facto que poderá revelar alguma 

disponibilidade da parte desses enfermeiros, bem como um investimento no seu 

currículo profissional, tendo em conta os benefícios inerentes à orientação de alunos 

e ao reconhecimento efectuado pelos seus pares. 

 

No que concerne à formação profissional, constata-se através do gráfico 3 que dois 

dos sujeitos (18,1%) têm o bacharelato em enfermagem e nove (81,8%) são 

licenciados. 

 

Gráfico 3 

Distribuição dos enfermeiros segundo a formação profissional 

18%

82%

Bacharelato em
Enfermagem

Licenciatura em
Enfermagem

 
 

Quanto à questão da formação obtida no âmbito da supervisão, é de salientar que a 

maior parte dos sujeitos inquiridos, oito (72,7%), referem nunca ter tido qualquer 
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tipo de formação específica, dois enfermeiros (18,1%) têm o curso de formação 

pedagógica de formadores e um enfermeiro (9,19%) refere ter efectuado uma 

formação de supervisão clínica no âmbito de parcerias entre as escolas superiores de 

enfermagem e o hospital (ver gráfico 4). 

 

Gráfico 4 

Distribuição dos enfermeiros segundo os cursos de formação frequentados 

73%

18%

9%

Nenhuma Formação

Curso de Formação
Pedagógica de
Formadores

Cursos de Supervisão
Clínica no Âmbito de
Parcerias

 
 

Relativamente ao tempo de exercício profissional (gráfico 5), seis enfermeiros 

(54,5%) referem ter entre 5 a 10 anos, quatro (36,3%) referem ter entre 2 a 4 anos e 

um (9,19%) entre 11 a 15 anos de experiência profissional, o que reflecte uma 

amostra bastante jovem, indo ao encontro dos dados da variável idade. 

 

Gráfico 5 

Distribuição dos enfermeiros segundo o tempo de serviço na profissão 

36%

55%

9%
2-4 anos

5-10 anos

11-15 anos

 
 

No que diz respeito à experiência dos enfermeiros enquanto supervisores de alunos 

em formação inicial, nove dos sujeitos (81,8%) referem colaborar na supervisão há 
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cerca de 2 a 4 anos e dois (18,1%) referem ter entre 5 a 10 anos de experiência 

supervisiva (ver gráfico 6). 

 

Gráfico 6  

Distribuição dos enfermeiros segundo os anos de exercício na função de supervisão/orientação 

82%

18%

2-4 anos

5-10 anos

 
 

Pela análise do gráfico 7, verifica-se que seis sujeitos (54, 5%) supervisionaram entre 

3 a 4 alunos, quatro sujeitos (36,3%) supervisionaram entre 5 a 10 alunos e um 

enfermeiro (9,19%) colaborou na formação de 11 a 15 alunos de enfermagem. 

 

 
Gráfico 7 

Distribuição dos enfermeiros segundo o número de alunos orientados 

55%36%

9%
3-4 alunos

5-10 alunos

11-15 alunos

 
 

Em jeito de conclusão, salientamos que a amostra não é muito variável no que diz 

respeito ao género. A maioria dos sujeitos situa-se na faixa etária dos 25 aos 30 anos 

(72,7%), grande percentagem é licenciada em Enfermagem (81,8%), e a maioria não 
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tem qualquer tipo de formação na área da supervisão (72,7%). Relativamente ao 

tempo de profissão, 54,5% da população tem entre 5 a 10 anos de experiência, 

grande parte dos sujeitos tem entre 1 a 4 anos de experiência de orientação (81,8%) e 

uma percentagem significativa (54,5%) supervisionou entre 1 a 4 alunos de 

enfermagem, o que nos permite inferir que a maioria dos sujeitos possui uma 

significativa experiência supervisiva, embora salientemos como factor menos 

positivo, a quase ausência de formação específica para o desempenho dessa função. 

 

4. TÉCNICA DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO 

 

4.1. A Entrevista Semi-Estruturada – Da preparação à realização 

Como referimos anteriormente, a investigação que se levou a cabo, enquadrou-se, 

pois, dentro de uma lógica qualitativa com recurso ao estudo de caso. Como técnica 

de recolha de dados, optámos por realizar entrevistas semi-estruturadas, dada a 

natureza da informação que pretendíamos obter.  

 

Utilizámos a técnica da entrevista para “(…) recolher dados descritivos na 

linguagem do próprio sujeito (…)” (Bogdan e Biklen, 1994:134), o que nos permitiu 

também desenvolver um conhecimento a partir das interpretações que os próprios 

sujeitos fizeram das suas vivências (Foddy, 1996), bem como sugerir pistas para 

novas vias de investigação (Yin, 2001). 

 

Uma entrevista reflecte o resultado de uma conversa intencional entre duas pessoas, 

podendo por vezes envolver outras. Constitui meios de obter informação em 

contextos especiais onde o investigador fica frente a frente com o seu entrevistado 

(Morgan, 1988; Ghiglione e Matalon, 2001). 

Perante esta técnica de recolha de informação, cuja interacção pessoal entre 

investigador e entrevistado é notória, verifica-se muitas vezes o investigador como 

sendo o principal instrumento na recolha de dados. Assim o consideram, Goetz e 

Lecompte (1984), Patton (1990), Quivy e Campenhoudt (1992) e Bogdan e Biklen 

(1994), quando referem que o contacto face-a-face (interacção verbal directa), entre 
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as partes envolvidas no estudo, permite ao investigador o controlo sobre o 

entrevistado. 

 

Os mesmos autores referem que numa entrevista tipo semi-estruturada, há uma 

necessidade de orientação constante das interacções – por parte do investigador, para 

a obtenção dos dados considerados de maior pertinência. 

 

Não só foi esta a nossa intenção durante o decorrer das entrevistas que realizámos, 

mas também que os entrevistados exprimissem as suas opiniões sem limitações 

(Quivy, 1992) e que se sentissem “(…) à vontade para falar livremente sobre os seus 

pontos de vista (…)” (Bogdan e Biklen, 1994:136), indo sempre ao encontro da 

temática solicitada. 

 

A opção por este método de recolha de informação, deve-se ao facto, de nos permitir 

entre muitas finalidades, “(...) a recolha de dados de opinião que permitam não só 

fornecer pistas para a caracterização do processo em estudo, como também 

conhecer, sob alguns aspectos, os intervenientes no processo (…)” (Estrela, 

1990:342).  

 

Em concordância com Ghiglione e Matalon (2001), e conhecendo claramente os 

temas sobre os quais pretendíamos obter reacções por parte dos enfermeiros 

responsáveis pela supervisão, colocámo-los, tendo em conta a ordem e a forma que 

considerámos mais adequada. Nesse sentido, as perguntas não foram colocadas 

necessariamente na ordem em que as anotámos inicialmente, possibilitando ao 

entrevistado alguma liberdade, de forma a poder estruturar e organizar o seu 

pensamento em torno do objecto perspectivado.  

 

Como referimos anteriormente, para a consecução da presente investigação, foi 

obtida a necessária autorização institucional, com vista ao acesso ao campo de 

estudo, através de um pedido formal, com a explicitação da natureza do trabalho, os 

seus objectivos e metodologia, assegurando sempre o anonimato dos enfermeiros 

entrevistados e a confidencialidade dos dados. Posteriormente foi realizada uma 
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conversa informal, com a enfermeira responsável pelo gabinete de formação e de 

investigação do referido hospital e com os enfermeiros-chefes de cada serviço, que 

mostraram total disponibilidade para colaborar. Partimos do pressuposto de que os 

conhecimentos que possuíam sobre os enfermeiros supervisores eram significativos, 

daí que tenhamos considerado as suas sugestões como um contributo muito valioso. 

Assim sendo, os entrevistados foram seleccionados de acordo com os critérios e 

variáveis de inclusão no estudo, ou seja, trabalharem enquanto enfermeiros no 

hospital, e orientarem alunos de enfermagem há pelo menos dois anos e com um 

mínimo de três alunos orientados. A razão destes critérios deveu-se ao facto de 

considerarmos as eventuais respostas com maior grau de maturidade e de 

reflexividade. 

 

Seguindo Bolívar, Domingo e Fernández (2001), percorremos nas entrevistas, três 

grandes momentos: a sua planificação/preparação, a sua realização e finalmente a sua 

interpretação. 

 

A primeira etapa da preparação da entrevista consistiu na concepção e elaboração de 

um guião (Anexo III) que serviu de base para a condução de grande parte do processo 

de recolha de informação. A elaboração do guião assentou em dois pressupostos 

fundamentais: ter sempre presente o objecto de estudo e a finalidade a atingir e, o 

aprofundamento teórico de alguns requisitos considerados essenciais para a temática 

em estudo, tendo em conta a consulta bibliográfica efectuada. Procurámos que o 

guião possibilitasse a obtenção de informação que respondesse às questões de 

partida, privilegiando perguntas que conduzissem o sujeito à sua vivência, 

estimulando uma dimensão quer descritiva, quer analítica e crítica dos enfermeiros 

supervisores.  
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A estrutura do guião assentou em quatro blocos, como se pode evidenciar pelo 

quadro seguinte: 

 

Quadro n.º 7 

Blocos temáticos da entrevista e seus objectivos 

BLOCO TEMÁTICO OBJECTIVOS 

A. LEGITIMAÇÃO DA ENTREVISTA 

 

Legitimar a entrevista, informar os sujeitos sobre os 

propósitos da investigação e motivá-los para colaborarem 

activamente em todo o projecto. Foi ainda assegurado o 

carácter confidencial das informações prestadas. 

B. CONCEPÇÕES SOBRE A FUNÇÃO 
DE ORIENTADOR DE ALUNOS DE 

ENFERMAGEM 

Conhecer as representações dos enfermeiros quanto às suas 

funções enquanto supervisores de práticas clínicas e ainda 

obter elementos que nos permitissem conhecer a importância 

que atribuíam aos processos de supervisão pedagógica. 

C. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS 
ENQUANTO ORIENTADOR DE 

ALUNOS 

Obter elementos a fim de se poder caracterizar as 

representações dos enfermeiros quanto às actividades que 

desenvolvem enquanto supervisores de práticas clínicas. 

D. ORIGEM E CONSTRUÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS E DE SABERES 

PROFISSIONAIS 

 

Recolher opiniões sobre as representações que os enfermeiros 

têm acerca da origem e da construção das suas competências 

e saberes profissionais enquanto supervisores de alunos. 

Privilegiaram-se considerações relacionadas com o processo 

de aprendizagem em contexto clínico.  

 

Após a elaboração do guião, sentimos necessidade de o testar, para percebermos a 

sua viabilidade e ao mesmo tempo, ponderarmos sobre a necessidade de eventuais 

modificações. Para tal, contámos com a colaboração de um enfermeiro com 

experiência no âmbito da supervisão em práticas clínicas e que não fará parte do 

nosso estudo. 

 

Um dos aspectos importantes a considerar com a utilização do guião, foi exactamente 

a flexibilidade que este nos permitiu, através da adaptação das questões ao discurso 

do entrevistado, sem no entanto, perdermos de vista os objectivos previstos para a 

entrevista. 
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O primeiro encontro com os entrevistados, teve como objectivo a auscultação dos 

interesses de cada um em contribuírem para a realização da presente investigação. 

Nesses encontros foi entregue a cada um, uma ficha biográfica relativa à experiência 

na orientação de alunos em práticas clínicas. 

 

As entrevistas levadas a cabo, ocorreram num segundo encontro, agendado e 

programado de acordo com a disponibilidade dos entrevistados. Foram iniciadas em 

Dezembro de 2004 e concluídas em Fevereiro de 2005. A sua duração foi variável – 

entre 40 a 60 minutos. 

 

Note-se que esses momentos de recolha de informação foram realizados durante os 

horários de trabalho, onde decorriam as referidas práticas clínicas e respectivos 

processos de supervisão, o que, quanto a nós, confere ao estudo uma maior 

aproximação aos factos reais, que no fundo se resumem à especificidade dos 

contextos clínicos. 

 

As entrevistas decorreram, de uma maneira geral, em salas, isoladas de ruído, de 

forma a facilitar ao entrevistado a expressão de opiniões ou de sentimentos 

vivenciados durante o processo de supervisão clínica.  

 

Simultaneamente enquanto os entrevistados foram discorrendo sobre as questões 

propostas, fomos registando algumas notas de campo, que nos pareciam essenciais a 

uma posterior análise. O conteúdo das entrevistas foi gravado em fita magnética e 

posteriormente transcrito para texto. A necessidade do uso do gravador foi 

explicitada aos enfermeiros, bem como o pedido de autorização para o registo da 

conversa, ao que, sem excepção, todos acederam sem ser observado qualquer tipo de 

renitência ou constrangimento pelo seu uso. 

 

Na condução das entrevistas procurámos seguir os procedimentos e os princípios 

constantes da literatura, nomeadamente, os que se relacionam com a preocupação de 

criar um clima caloroso e confiante em que o entrevistado se sentisse à vontade, 

evitando as perguntas que sugerissem a resposta e omitindo toda e qualquer opinião 
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pessoal. No decorrer das entrevistas, verifiquei que os entrevistados estavam à 

vontade, falando livremente sobre os seus pontos de vista, tendo em conta o tema 

abordado. 

 

De facto, pensamos ter assumido uma postura informal, de confiança, de segurança e 

ao mesmo tempo de distanciamento e respeito, para que os enfermeiros se sentissem 

num clima de total tranquilidade, espontaneidade e com liberdade de discurso (De 

Ketele, 1993; Estrela, 1994; Bogdan e Biklen, 1997; Anderson, 1998; Ghiglione e 

Matalon, 1992; Tuckman, 2002). 

 

A própria maneira de colocar as perguntas, o tom de voz, o retorno que se deu, 

tiveram certamente influência na riqueza e autenticidade dos dados recolhidos 

(Carmo e Ferreira, 1998). 

 

Durante a entrevista, procurou-se também valorizar aspectos da comunicação não-

verbal, como gestos ou expressões faciais. Privilegiámos uma escuta activa, o que 

implicou uma atenção constante ao fluir da conversa, apontando-se questões que se 

mostrassem pertinentes e que recorressem a exemplos ilustrativos ou clarificações do 

que verbalizavam. 

 

Neste fluxo, houve que respeitar também os silêncios, porque podiam significar a 

busca dos eixos de reflexão e de sentido que se procuravam. Permaneceu ainda, a 

preocupação em dar retorno com expressões faciais apropriadas, pequenos vocábulos 

de assentimento, ou simplesmente com um sorriso. 

 

5. TÉCNICA DE ANÁLISE E TRATAMENTO DE INFORMAÇÃO: A  ANÁLISE DE 

CONTEÚDO 

Em ciências sociais, a recolha de dados efectuada por entrevista está normalmente 

“(…) associada a um método de análise de conteúdo. Durante as entrevistas, trata-

se de facto, de fazer aparecer o máximo possível de elementos de informação e de 
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reflexão, que servirão de materiais para uma análise de conteúdo (…)” (Quivy e 

Campenhoudt, 1992: 196). 

 

A análise de conteúdo é hoje considerada uma das técnicas de tratamento da 

informação mais usual nas investigações de carácter empírico, realizadas no âmbito 

das ciências humanas e sociais (Vala, 1986).  

 

Bardin reporta-se a este tipo de tratamento de informação como “(...) um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e 

objectivos de descrição do conteúdo das mensagens (...)” (1977:38), para levar a 

cabo procedimentos descritivos e inferências. 

 

No caso da investigação a que se procedeu elaborámos o processo da análise de 

conteúdo passando por diferentes fases sustentadas por Bardin (1977), e organizadas 

em tornos de três pólos cronológicos, nomeadamente, uma pré-análise, seguida de 

uma exploração do material e posteriormente um tratamento criterioso dos 

resultados.   

 

O próximo quadro caracteriza, de grosso modo, as etapas seguidas no processo de 

tratamento e análise da informação – defendidas por Bardin (1977). Segue-se 

posteriormente uma descrição mais detalhada do percurso decorrido ao longo da 

análise das entrevistas efectuadas. 

 

Quadro n.º 8 

Síntese das etapas no processo da análise de conteúdo 

    1ª Etapa: Leitura profunda dos onze protocolos das entrevistas – Identificação de considerações 

pertinentes (unidades de registo) 

        2ª Etapa: 1ª Construção do sistema de categorias e subcategorias dentro de cada temática - 

Matriz inicial 

                      3ª Etapa: Construção definitiva do sistema de categorias e subcategorias de análise 

após sucessivas leituras do conteúdo 

 

 

 

Análise de  

Conteúdo 

 

                                4ª Etapa: Agrupamento das unidades de registo e dos indicadores (recorte do 

conteúdo) e distribuição definitiva pelas categorias e subcategorias de análise – Matriz final 
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O corpus de análise foi constituído pelo discurso dos onze entrevistados e obedeceu a 

regras de “exaustividade”, pela análise total de todos os elementos; de 

“homogeneidade” tendo em conta a referencia aos mesmos temas, e regras de 

“pertinência” pois as informações dos entrevistados foram adequadas enquanto 

fontes de informação, de modo a corresponderem ao objectivo que suscitou a análise 

(Bardin, 1977: 97-98). 

 

De forma a facilitar o tratamento da informação, foi atribuído a cada protocolo de 

entrevista, um código específico – de E1 a E11. 

 

Após essa transcrição dos dados recolhidos através das onze entrevistas, iniciámos o 

processo com uma “(…) leitura flutuante (…)” (Bardin, 1977:96). Esta primeira 

leitura foi acompanhada de uma anotação de registos essenciais – considerados 

particularmente importantes –, sobre as opiniões dos entrevistados acerca do 

processo de supervisão clínica e que dizem respeito a cada um dos blocos temáticos 

enunciados nos guiões. 

 

Posteriormente, essa leitura foi-se tornando mais precisa permitindo detectar as 

grandes temáticas de cada entrevista, relacionadas com o objecto da investigação e 

definidas por Bogdan e Biklen como “(...) regularidades e padrões, bem como de 

tópicos presentes (...)”, com o objectivo de obter um sistema de codificação que 

organizasse formas de pensamento dos entrevistados (1994:221). 

 

Desse modo, os dados obtidos no processo de recolha foram divididos em unidades 

de análise, significativas para o objectivo da pesquisa. Essas unidades de análise ou 

de registo correspondem ao mais pequeno fragmento de texto que tenha sentido 

autónomo, de acordo com o objectivo da pesquisa em causa (Rodrigues, 1999). As 

unidades de registo representaram as frases ou os fragmentos de frases, entendidas 

como “(…) uma afirmação, uma declaração, um juízo (ou uma interrogação ou 

negação), em suma, uma frase ou um elemento de uma frase que, tal como a 

proposição lógica, estabelece uma relação entre dois ou mais termos (…)” 

(D’Unrug, 1974, apud Estrela, 1994:455). 
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Após uma análise exaustiva das unidades de registo, procedemos ao levantamento de 

indicadores, seguindo-se posteriormente um sistema de codificação para organizar os 

dados, nomeadamente, a reunião dos indicadores em determinadas categorias e 

subcategorias. 

 

Segundo Bardin as categorias representam “(…) rubricas ou classes, as quais reúnem 

um grupo de elementos (…) sob um título genérico, agrupamento esse efectuado em razão de 

caracteres comuns destes elementos (…)” (1977:117). Também Carmo e Ferreira 

partilham desta definição ao considerarem as categorias como “(…) rubricas 

significativas, em função das quais o conteúdo será classificado (…)” (1998:255). 

 

O processo de categorização, decorreu quer das questões de partida e objectivos do 

estudo, quer da literatura consultada, como também se construíram, aquelas que 

oportunamente se mostraram necessárias, tendo em conta a natureza dos dados 

obtidos (Bogdan e Biklen, 1994). 

 

Todo este processo de identificação de categorias se fez cuidadosamente. Os 

protocolos das entrevistas foram lidos e relidos, no propósito de se encontrar 

palavras-chave, ou expressões que contivessem em si um conteúdo suficientemente 

rico e que se pudessem constituir em categorias (Bogdan e Biklen, 1994). Na 

elaboração dessas categorias, houve a preocupação de obedecer aos critérios 

enunciados por Bardin, nomeadamente ao da exclusão mútua, que “(…) estipula que 

cada elemento não pode existir em mais de uma divisão (…)” ou 

categoria/subcategoria de análise; o da homogeneidade – num mesmo conjunto de 

categorias só deve existir uma dimensão de análise; o da pertinência – o sistema de 

categorias deve responder aos objectivos da investigação e às características da 

mensagem; e o da objectividade – as condições de entrada dos indicadores nas 

subcategorias e categorias devem ser claramente perceptíveis (1977:120). 

 

Para a apresentação da análise de conteúdo efectuada, construímos grelhas que 

contemplam as categorias, as subcategorias, os indicadores e as frequências absolutas 

das unidades de registo e das unidades de enumeração. O quadro nº 9 pretende 

evidenciar essa organização.  
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Quadro n.º 9 

Grelha de registo da análise de conteúdo 

 

Subcategorias 

 

Indicadores 

F.A. 

U.R.5 

F.A. 

U.E.6 

 

    

   

 

Categoria 

Totais da categoria   

 
Conscientes de que, ao estudar apenas uma pequena parcela desta realidade e de que 

não podemos chegar a conclusões de validade universal, acreditamos no entanto que 

o nosso contributo resultará da análise das experiências e modos como os 

intervenientes no processo da supervisão interagem e da importância dessa relação 

em ensino clínico. 

 

Traçadas as grandes linhas metodológicas que enformam o presente estudo, 

apresentamos no capítulo seguinte, a descrição e análise dos dados que emergiram do 

discurso dos enfermeiros entrevistados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
5 Frequência absoluta das unidades de registo 
6 Frequência absoluta das unidades de enumeração 
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CAPÍTULO II – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

No presente capítulo, dedicado ao estudo empírico, procederemos à descrição e 

discussão dos resultados obtidos através da análise de conteúdo (Anexo IV), das 

entrevistas efectuadas aos onze supervisores.   

As áreas temáticas, categorias, subcategorias e os indicadores, serão apresentados em 

forma de quadros de análise, onde se inclui a frequência absoluta das unidades de 

registo7 e das unidades de enumeração, bem como uma contagem percentual. 

A análise de conteúdo aos protocolos das entrevistas fez emergir quatro temáticas: 

 

* Concepções sobre a função de supervisão clínica; 

* Actividades desenvolvidas no âmbito da supervisão clínica; 

* Competências e saberes mobilizados no âmbito da supervisão clínica; e 

* Fontes do saber profissional do supervisor clínico. 

 
O quadro que a seguir se apresenta, pretende evidenciar essas áreas temáticas, bem 

como as categorias identificadas. 

 

Quadro nº 10  

Temas e categorias da análise de conteúdo 

TEMAS CATEGORIAS 

Concepções Sobre a Função de 
Supervisão Clínica 

* Motivações para o exercício da função de 
supervisão 

Actividades Desenvolvidas no Âmbito 
da Supervisão Clínica 

* Papéis inerentes à função de supervisão  

Competências e Saberes Mobilizados 
no Âmbito da Supervisão Clínica * Competências mobilizadas 

Fontes do Saber do Supervisor 

* Factores pessoais 
* Experiência enquanto aluno de enfermagem 
* Factores profissionais 
* Formação académica 
* Formação profissional 
* Auto-formação 

                                                      
7 De referir, que as unidades de registo que emergem no texto, acompanham-se da paginação referente ao volume II – Anexos. 
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Das nove categorias inventariadas, a primeira permite-nos perceber as motivações 

que levam os enfermeiros a assumirem o papel de supervisores, bem como os 

factores que influenciam a sua permanência na função. As duas categorias seguintes 

permitem-nos traçar um quadro referencial dos supervisores participantes no estudo, 

relativamente aos papéis, funções e competências que julgam adquirir e mobilizar no 

âmbito da supervisão clínica. Por fim, as seis últimas categorias pretendem ilustrar a 

natureza e as fontes do saber dos supervisores – o processo de construção desses 

saberes.  

 

Seguidamente apresentaremos os eixos de análise que resultaram das quatro áreas 

temáticas identificadas. 

 

1. CONCEPÇÕES SOBRE A FUNÇÃO DE SUPERVISÃO CLÍNICA 

 

1.1. Motivações Para o Exercício da Função de Supervisão 
 
Os discursos dos entrevistados face às concepções que têm acerca da supervisão 

clínica, evidenciam as motivações que os fizeram abraçar essa função. “As 

motivações para o exercício da função de supervisão” , enquanto categoria 

identificada, registou uma frequência total de 117 unidades de registo, sendo referida 

por todos os entrevistados. 

 

Esta categoria foi dividida em sete subcategorias, a saber: 

* Prazer e motivação pela formação; 

* Prazer e motivação pelas actividades de orientação/ supervisão; 

* Interesse pela actualização; 

* Sentimento de desafio profissional; 

* Interesse por um maior reconhecimento por parte dos pares; 

* Gosto pelas relações com os alunos; e 

* Desenvolvimento do saber profissional dos alunos. 

 

As subcategorias abrangeram um total de 17 indicadores.  
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O quadro seguinte permite uma análise pormenorizada das subcategorias 

mencionadas, bem como dos indicadores que daí resultaram. Desses indicadores 

destacamos os mais referidos pelos entrevistados.  

 

Quadro nº 11  

Motivações para o exercício da função de supervisão 

 
CATEGORIA 

 
SUBCATEGORIAS 

 
INDICADORES 

F.a. 
U.r. 

F.a. 
U.e. 

(N=11) 

* Gosto pela área da formação 5 (4,2%) 2 (18,2 %) 

Prazer e motivação 
pela formação 

* A formação como instrumento de 
mudança de atitudes 2 (1,7%) 1 (9,1%) 

* Entusiasmo pela área da 
orientação de alunos 

20 (17,1%) 8 (72,7%) 
Prazer e motivação 
pelas actividades de 

supervisão * Gosto pela área da pedagogia 17 (14,5%) 8 (72,7%) 

* É um reinvestimento na formação 1 (0,8%) 1 (9,1%) 

* É um contributo para o auto-
crescimento 

12 (10,2%) 5 (45,4%) 

* É uma oportunidade de crescimento 
profissional 

5 (4,2%) 3 (27,2%) 

* É uma actualização de 
conhecimentos 

5 (4,2%) 4 (36,3%) 

 

 

 

Interesse pela 
actualização 

 
* É um aperfeiçoamento constante 13 (11,1%) 5 (45,4%) 

Sentimento de 
desafio profissional 

* É um desafio constante 6 (5,1%) 3 (27,2%) 

Interesse por um 
maior 

reconhecimento 
por parte dos pares 

* Obtenção de maior estatuto 
profissional 

4 (3,4%) 3 (27,2%) 

Gosto pelas 
relações com os 

alunos 

* É uma partilha de saberes 4 (3,4%) 1 (9,1%) 

* Prazer e motivação pelo “ver 
desabrochar dos alunos” 

12 (10,2%) 7 (63,6%) 

* A autonomia dos alunos 
demonstrada no final do ensino clínico 

3 (2,5%) 1 (9,09%) 

* As atitudes dos alunos como reflexo 
de aprendizagem 

2 (1,7%) 2 (18,2 %) 

* Percepcionar a evolução dos alunos 2 (1,7%) 1 (9,1%) 

 

 

Desenvolvimento 
do saber 

profissional dos 
alunos 

 
* O feedback positivo dos alunos 4 (3,4%) 2 (18,2 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivações 
para o 

exercício da 
função de 

Supervisão 

 

 

Totais da categoria 117 (100%) 11 (100%) 
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O “entusiasmo pela área da orientação de alunos” revela ser o indicador mais 

referido pelos supervisores (8 - 72,7%), com 20 unidades de registo (17,1%). 

 

O prazer e motivação pelas actividades de supervisão, segundo Viera (1993) é 

condição obrigatória nos processos de formação dos alunos e consequentemente dos 

supervisores. Tal facto, repercute-se no bom desempenho e na satisfação profissional 

do supervisor. 

Esta motivação é claramente visível no discurso de alguns entrevistados, a título de 

exemplo: 

- “A minha motivação em orientar foi-se alimentando ao longo dos anos (…)” E1 

(pág.23) 

- “Mas como cheguei até aqui? Primeiro foi pela motivação que sempre senti em 

orientar.” E1 (pág.23) 

- “(...) foi sempre do meu agrado ter alunos, embora independentemente do facto de 

eu saber que era importante para o serviço eu ser enfermeira orientadora, visto 

terem depositado essa confiança em mim (...)” E4 (pág. 61) 

“(...) e acho que os alunos têm de estar com pessoas que gostam daquilo que fazem, 

para terem eles próprios motivação e entusiasmo e para ser mais fácil, para essa 

motivação facilitar e preencher todas as outras partes menos boas do estágio (...)” 

E7 (pág. 107)  

- “Primeiro de tudo tem de ser uma pessoa com vontade de orientar (...)” E11 (pág. 

152) 

- “Primeiro de tudo estar motivado para orientar e querer orientar” E11 (pág. 153) 

 

A este propósito, Muchielli (s/d, apud Franco, 2000) também aborda a questão da 

motivação para a função quando refere que “(…) a existência de uma motivação 

traduz-se por modificações típicas do comportamento: dinamiza a pessoa, torna-se 

activa e por essa razão, sustenta uma actividade que, nessas condições, torna-se 

persistente durante toda a duração da motivação”. 

 

O “gosto pela área da pedagogia” é também referido por 8 dos entrevistados, com 

17 unidades de registo (14,5%). Dessas unidades destacamos as seguintes: 
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- “E como sempre tive um gosto especial por isso, por gostar de ensinar, acho que 

foi um bocadinho por aí, é um bocado intuitivo, lá está é o contrário daquilo que eu 

costumo dizer para a enfermagem.” E2 (pág. 36) 

- “Gosto muito de ensinar, de transmitir conhecimentos conversando, sem o estigma 

de eu estou a ensinar-te…” E3 (pág. 48) 

- “(…) eu sempre gostei da parte do ensino e portanto é uma coisa que eu gosto 

muito de fazer, transmitir conhecimentos a outros (…)” E10 (pág. 140) 

- “(…) porque se nós não tivermos vontade e paciência para estar a ensinar e repetir 

as vezes que forem necessárias, as coisas não correm muito bem, e depois começam 

os alunos também sem vontade, e depois começam eles a ficarem desmotivados.” 

E11 (pág. 152) 

Apercebemo-nos pelas opiniões dos entrevistados que o gosto pelo ensinar, sendo 

referido como uma das motivações, influencia todo o trajecto do ensino clínico.  

 

A noção de “aperfeiçoamento constante” foi mencionada com 13 unidades de 

registo e 5 de enumeração. 

 

- “Acho que essa oportunidade que temos de estar a orientar faz-nos corrigir 

eventuais posturas, alguns erros... acho que é uma oportunidade excelente, essa que 

temos de nos aperfeiçoar.” E1 (pág.27) 

“(...) e acho que para os profissionais é muito bom orientarem alunos, até porque 

faz-se um intercâmbio na formação, formação que se calhar agora o profissional 

não está a par da situação (...)” E10 (pág. 135) 

- “Acho que sim, acho que é uma área muito importante para o profissional de 

enfermagem, é bom que ele faça a integração de alunos, é sempre uma altura em que 

desenvolve muitos conhecimentos (...)” E10 (pág. 144) 

 

O indicador “é um contributo para o auto conhecimento”, foi assinalado por 5 

enfermeiros e com 12 unidades de registo. 

- “Para mim é sempre uma continuação do meu crescimento, tanto pessoal como 

profissional (…)” E1 (pág. 15) 
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- “(...) porque para mim orientar alunos significava sempre a possibilidade de eu 

aprender algo de novo, de me auto-formar (...)” E1 (pág. 23/24) 

- “(...) a pessoa cresce sempre, sempre, mesmo que se tenha trinta anos de serviço, 

vinte ou dois.” E5 (pág.77) 

- “(...) O que me motiva? Essencialmente a minha auto-aprendizagem (...)” E6 (pág. 

92) 

- “(…) mas eu acho que a nível pessoal, nós crescemos, primeiro porque 

interagimos com as pessoas, e a nossa profissão é o interagir com as pessoas, 

começa logo por aí, e pronto acho que é importante, sentimo-nos motivados por 

isso, porque isto faz parte da nossa profissão.” E7 (pág.104) 

 

Os dois últimos indicadores representam o interesse pela actualização manifestado 

pelos nossos entrevistados. Também Hesbeen (2000:67), ao referir-se aos espaços 

de formação, lhes reconhece as suas potencialidades construtivas: “(…) deve 

proporcionar a aquisição de novos conhecimentos e o domínio de certas técnicas, 

mas a sua função essencial reside na maior abertura do profissional com base na 

sua experiência, com vista a enriquecê-la, a conceptualizá-la e a ajudá-lo a 

encontrar espaços de liberdade que lhe permitam uma prática reflectida mais 

aperfeiçoada (…)”.  

 

Outra das motivações que influenciam os supervisores para o exercício da função 

relaciona-se com a possibilidade de desenvolverem o saber profissional dos alunos.  

 

O “prazer e motivação pelo ver desabrochar dos alunos”, foi referido por 7 

enfermeiros, e assinalada com 12 unidades de registo (10,2%). 

 

- “(...) Essencialmente, quando estou a orientar, espero que o aluno aprenda, isso é 

o mais importante, que cresça bastante e que venha a ser um excelente profissional, 

que é disso que nós precisamos.”  E6 (pág. 86) 

- “No fundo eu quando estou a orientar sei que estou a semear um bocado de mim 

naquele aluno, e é muito gratificante ver que isso acontece mesmo no final, e eles 

próprios o verbalizam e sei que não é da boca para fora, é sentido.”  E1 (pág. 15) 
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- “De uma maneira geral, quando acaba o estágio, ou o ensino clínico, como lhe 

queiram chamar, eu sei que se estivesse numa cama de hospital a ser cuidado por 

um dos meus alunos, estaria muito bem.” E1 (pág. 15) 

- “(...) para eles é uma forma de crescimento, é uma maneira de se sentirem mais 

próximos da enfermagem no contexto directo da prestação de cuidados, parece que 

já há uma certa liberdade, ajuda-os a crescer, a libertarem-se do docente da escola, 

passam a fazer o horário por vezes rotativo, são mais próximos à realidade de 

enfermagem no final do curso naquela passagem depois para a profissão mesmo.” 

E4 (pág. 56) 

- “O que mais gosto de fazer se calhar é do resultado todo, do que o aluno aprendeu 

ali connosco, comigo.” E7 (pág. 101) 

O supervisor deverá assim, proporcionar o desenvolvimento de atitudes necessárias 

ao exercício da profissão, assim como de competências na área das relações 

interpessoais, promovendo o desenvolvimento técnico-profissional, pessoal e cultural 

dos alunos.  

 

Com 6 unidades de registo e 3 de enumeração, salientamos o “desafio constante” 

como uma das motivações evidenciadas.  

As palavras dos supervisores traduzem essa noção de desafio: 

- “Portanto, temos também de ser credíveis e de demonstrarmos uma vontade muito 

grande de abraçarmos esse desafio que é orientar o aluno.” E1 (pág. 21) 

- “Depois foi pelo gosto, pelo desafio, pelo envolvimento...” E1 (pág. 24) 

 

 
2. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA SUPERVISÃ O CLÍNICA 

 

2.1. Papéis Inerentes à Função de Supervisão 

Como se pode observar pela leitura do quadro que se apresenta, registam-se 9 

subcategorias, 230 unidades de registo e 27 indicadores. 
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Quadro nº 12 

Papéis inerentes à função de supervisão 

 
CATEGORIA 

 
SUBCATEGORIAS 

 
INDICADORES 

F.a. 
U.r. 

F.a. 
U.e. 

(N=11) 

* Programar o estágio de acordo com as actividades a 
desenvolver pelo aluno 6 (2,6%) 4 (36,3%) 

* Programar o estágio de acordo com os objectivos 
a desenvolver pelo aluno 32 (14%) 

10 
(90,9%) 

 
Planifica o processo 

ensino 
aprendizagem 

* Delinear objectivos e adaptá-los ao contexto da 
prática diária  16 (6,9%) 

7 (63,6%) 

* Perceber as lacunas de cada aluno 19 (8,2%) 7 (63,6%) Diagnostica 
necessidades de 
formação dos 

alunos 
* Adequar o estágio às dificuldades dos alunos 5 (2,1%) 3 (27,2%) 

Utiliza estratégias e 
recursos de 

aprendizagem 

* Analisar com o aluno as decisões a tomar durante o 
estágio 

5 (2,1%) 5 (45,5%) 

* Transmitir saberes técnicos e científicos 10 (4,3%) 5 (45,5%) Transmite 
conhecimentos * Transmitir para o aluno a essência da enfermagem 3 (1,3%) 2 (18,2%) 

* Fomentar o espírito reflexivo nos alunos 7 (3,04%) 4 (36,3%) 

* Questionamento sobre as actividades diárias 5 (2,1%) 3 (27,2%) 

* Análise das situações vivenciadas em contexto da 
prática 2 (0,86%) 1 (9,1%) 

Estimula o aluno 
para a 

reflexividade 
* Despertar o aluno para a auto-aprendizagem 2 (0,86%) 1 (9,1%) 

Promove a 
articulação entre a 
teoria e a prática 

* Facilitar o “transfer” de conhecimentos teóricos 
para a realidade das práticas 11 (4,78) 4 (36,3%) 

* Facilitar a integração e a adaptação do aluno ao 
ensino clínico 11 (4,78) 7 (63,6%) 

* Preparar o aluno para a vida profissional 3 (1,3%) 2 (18,2%) 

* Explicar a especificidade dos serviços 4 (1,7%) 1 (9,1%) 

Promove a 
Socialização na 

organização 
hospitalar 

* Contextualizar a prática 5 (2,1%) 1 (9,1%) 

* Caminhar ao lado do aluno 15 (6,5%) 7 (63,6%) 

* Compreender o aluno 1 (0,4%) 1 (9,1%) 

* Proteger o aluno 3 (1,3%) 2 (18,2%) 

* Ver o aluno como alguém em aprendizagem 8 (3,4%) 4 (36,3%) 

Acompanha o 
aluno desde o 

primeiro contacto 

* Ver o aluno como um parceiro igual 4 (1,7%) 2 (18,2%) 

* Avaliar o aluno de uma forma contínua 15 (6,5%) 7 (63,6%) 

* Avaliação formativa dos alunos 14 (6.08%) 8 (72,2) 

* Avaliação sumativa dos alunos 5 (2,1%) 3 (27,2%) 

* Adequar a avaliação aos diferentes níveis de 
integração dos alunos 9 (3.9%) 4 (36,3%) 

Avalia o processo 
de Ensino-

aprendizagem 

* Dar feedback ao aluno 10 (4,3%) 5 (45,5%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Papéis 
inerentes à 
função de 

Supervisão 
 

 

Totais da categoria 230 (100%) 11 (100%) 

 
 
 
Em termos genéricos, podemos verificar que dos papéis inerentes à função de 

supervisão, o que obteve maior representatividade, foi o “programar o estágio de 
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acordo com os objectivos a desenvolver pelo aluno” , referido por 10 dos 11 

entrevistados e com 32 unidades de registo, das quais destacamos: 

- “Depois passo ao papel e faço uma grelha de actividades que quero que ele 

desenvolva ali no serviço específico, desde a relação com os utentes, até à 

realização de técnicas que nos são muito específicas.” E1 (pág. 19) 

- “Depois, mediando a pessoa que está com ele vai-se fazendo o plano de actividades 

de acordo com o que ele já sabe fazer, as técnicas, fazer um estudo de caso de algum 

doente (...)” E9 (pág. 115) 

 

O indicador “perceber as lacunas de cada aluno”, foi referido por 7 entrevistados 

(63,6%), com 19 unidades de registo. 

 

A propósito deste indicador podemos salientar o conceito de Longarito (2002), que 

refere que os formadores devem promover atitudes que incluam a compreensão dos 

limites e dificuldade de cada um, respeito pelo seu valor e potenciais a desenvolver, 

encorajando a sua auto-confiança. 

 

É de salientar, que a interacção entre pessoas e contextos merece uma atenção 

especial, já que o ensino e aprendizagem, como processo interactivo, são 

fundamentais na dimensão da formação dos supervisores, de forma a possuírem 

instrumentos capazes de permitir aos alunos ultrapassar algumas dificuldades que 

possam sugerir.  

 

Retratamos esta noção pela voz dos entrevistados: 

- “Também em paralelo a essa situação, tinha a preocupação de ver quais eram as 

reais necessidades do aluno em relação quer ao contexto de trabalho, à prestação de 

cuidados, quer em relação às vezes aos trabalhos, aos guias que eles tinham de 

elaborar durante o estágio (...)” E4 (pág. 55) 

- “(...) aquilo que costumamos fazer numa conversa inicial é que o aluno faça um 

diagnóstico da situação, e depois que nos diga o que pretende desenvolver em 

estágio, para orientarmos nesse sentido o estágio.” E5 (pág. 68) 
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- “(...) faço uma pequena reunião, sobre quais foram as dificuldades, o que é que 

acha que fez bem, o que é que acha que fez mal, o que é que poderá evoluir, para 

não demorar muito tempo, ao fim ao cabo, a dar o próximo passo (...)” E6 (pág. 83) 

- “E discuto isso com eles, se sentem mais dificuldades nalgumas coisas, nalgum 

objectivo, o que é que pretendem fazer, se um estudo de caso, se um relatório crítico 

no final, por onde é que querem começar, se trazem algumas ideias, muitas vezes 

eles trazem muitas ideias que não são muito compatíveis com a prática, com a 

realidade (...)” E9 (pág. 114)  

 

O indicador “Caminhar ao lado do aluno” é destacado por 7 entrevistados, cujo nº 

de unidades de registo é de 15. 

 

Este indicador, inserido na subcategoria “acompanha o aluno desde o primeiro contacto” é 

reforçado por Longarito (2002) ao referir que para cuidar, o aluno tem de ser cuidado, 

cabendo aos intervenientes na sua formação promover essas práticas. Com um devido 

acompanhamento, os alunos em praticas clínicas podem desenvolver competências práticas, 

nomeadamente, desenvolver a capacidade de trabalho em equipa, a tomada de decisões e 

competências de comunicação. 

 

Vejamos algumas das afirmações dos entrevistados a este respeito: 

- “Orientar é caminhar ao lado do aluno, é demonstrar sempre disponibilidade, é 

construir uma relação em que se fala a mesma língua, sem vaidades, sem 

presunções...” E1 (pág. 15) 

- “(...) mas nunca os desamparar, nunca os abandonar, fazer sempre as coisas com 

eles, pronto essencialmente é isso, um grande acompanhamento, isso para mim é 

importante.” E6 (pág. 81) 

 

“Avaliar o aluno de uma forma contínua” é uma das preocupações de 7 

supervisores, evidenciada em 15 unidades de registo. 

 

Esta avaliação centrada na gestão das aprendizagens, sem dúvida que recobre um 

certo número de funções, as quais se podem reflectir no desenvolver de skills por 

parte dos estudantes.  
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Os entrevistados referem nos seus discursos: 

- “(...) mas a avaliação é uma coisa fundamental no processo, e se nós não 

avaliarmos no dia a dia, agora não há nenhum aluno que vá para uma reunião com 

os professores da escola e com a chefe que não saiba aquilo que vou dizer, eu já lhe 

disse directamente ao longo do estágio (...)” E5 (pág. 79) 

- “(…) pronto a avaliação é contínua, eu vou vendo cada actividade, cada passo que 

ele vai dando, mas uma coisa que eu faço com o aluno é uma reunião ao fim de cada 

rolman (...)” E6 (pág. 83)  

 

De facto, este tipo de avaliação utilizado fornece ao supervisor informação sobre o 

desenvolvimento das aprendizagens e competências do aluno, implicando uma 

retroacção e reacções em tempo real, de modo a permitir rever e melhorar os 

processos de aprendizagem. Isto passará, sem dúvida pelo reforço positivo de 

qualquer competência que se destaque e que esteja de acordo com o objectivo, mas, 

por outro lado, o próprio aluno deve reconhecer e corrigir os seus próprios erros.  

 

Um dos papéis também referidos com incidência é o de “facilitar a integração e a 

adaptação do aluno ao ensino clínico”, apontado por 7 dos entrevistados e com um 

registo de 11 unidades. 

 

As seguintes afirmações pretendem ilustrar essa integração: 

- “O que também faço muitas vezes de uma forma inconsciente é proporcionar-lhe 

uma boa adaptação ao serviço, desde uma explicação do contexto físico até aos 

procedimentos e hábitos (...)” E1 (pág. 19) 

- “(...) acho que o enfermeiro orientador tem uma grande importância na fase de 

integração, integrar o aluno nos outros elementos da equipa, integrá-lo na equipa 

multidisciplinar (...)” E7 (pág. 92/93) 

 

Na opinião de (D`Espiney, 1997) a valorização e reconhecimento da autenticidade dos 

problemas e dificuldades resultantes do contexto prático representam um cariz elementar 

para a integração/socialização dos alunos, onde os enfermeiros supervisores da prática têm 

notoriamente um papel crucial.  
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É com base na consciência sobre a mais valia para o aluno, que este aprende a 

integrar-se no mundo social da enfermagem, e para o enfermeiro ao qual é possível 

uma mobilização activa dos seus saberes, que os currículos de enfermagem 

continuam a atribuir grande importância à orientação e colaboração por parte das 

instituições e serviços de saúde. 

 

3 - COMPETÊNCIAS E SABERES MOBILIZADOS NO ÂMBITO DA  SUPERVISÃO 
CLÍNICA 

 

3.1 – Competências Mobilizadas 

O quadro seguinte pretende elucidar sobre as competências que os entrevistados 

consideram imprescindíveis no desempenho da função. Da análise aos 11 discursos, 

foram “recortadas” 272 unidades de registo, que deram lugar a 42 indicadores e 

permitiram diferenciar 6 subcategorias: Competências pessoais; relacionais; 

comunicacionais; psicomotoras; cognitivas e metacognitivas. 

 

Quadro nº 13  

Competências e saberes mobilizados no âmbito da supervisão clínica 

 
CATEGORIA 

 
SUBCATEGORIAS 

 
INDICADORES 

F.a. 
U.r. 

F.a. 
U.e. 

(N=11) 

* Ser calmo 12 (4,4%) 7 (63,7%) 

* Saber estar 17 (6,3%) 6 (54,6%) 

* Ter estabilidade emocional 6 (2,2%) 4 (36,4%) 

* Ser firme 2 (0,7%) 1 (9,1%) 

* Ser frontal 8 (3,0%) 3 (27,3%) 

* Ser tolerante 1 (0,4%) 1 (9,1%) 

* Ser Autêntico 4 (1,5%) 1 (9,1%) 

* Valorizar o saber estar na profissão 2 (0,7%) 1 (9,1%) 

 

 
 
 

Competências 
Pessoais 

* Ser imparcial 3 (1,1%) 1 (9,1%) 

* Ser paciente 1 (0,4%) 1 (9,1%) 

* Respeitar o aluno 2 (0,7%) 1 (9,1%) 

* Ter um bom relacionamento com a equipa 
multidisciplinar 7 (2,6%) 7 (63,6%) 

* Estabelecer uma relação empática 29 (10,7%) 8 (72,7%) 

* Deixar o aluno à vontade 11 (4,0%) 5 (45,5%) 

* Dar autonomia ao aluno 4 (1,5%) 3 (27,3%) 

* Ser amigo do aluno 2 (0,7%) 1 (9,1%) 

* Ter disponibilidade 25 (9,2%) 8 (72,7%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Competências 
Relacionais 

 
 

 
* Estabelecer uma relação de confiança com os 
alunos 5 (1,8%) 3 (27,3%) 
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* Ter uma boa relação com os doentes 1 (0,4%) 1 (9,1%) 

* Ter o doente como prioridade 1 (0,4%) 1 (9,1%) 

* Saber comunicar 9 (3,3%) 4 (36,4%) 

* Saber ouvir 1 (0,4%) 1 (9,1%) 

* Gostar de conversar 2 (0,7%) 1 (9,1%) 
Competências 

comunicacionais 
* Ter capacidade de argumentação 5 (1,8%) 5 (45,5%) 

* Ser um bom exemplo profissional 8 (2,9%) 5 (45,5%) 

* Servir de modelo 9 (3,3%) 3 (27,3%) 

* Ser um profissional experiente/Ter domínio 
das práticas 16 (5,9%) 7 (63,6%) 

Competências 
psicomotoras 

* Proporcionar várias experiências 1 (0,4%) 1 (9,1%) 

* Ter conhecimentos pedagógicos 4 (1,5%) 1 (9,1%) 

* Saber ensinar 15 (5,5%) 4 (36,6%) 

* Saber transmitir a prática com rigor 14 (5,2%) 7 (63,7%) 

* Saber transmitir a prática com responsabilidade 7 (2,6%) 4 (36,4%) 

* Saber transmitir a prática com segurança 3 (1,1%) 1 (9,1%) 

* Saber transmitir de acordo com as 
aprendizagens da formação inicial 3 (1,1%) 1 (9,1%) 

* Saber demonstrar 2 (0,7%) 1 (9,1%) 

* Ser reflexivo 4 (1,5%) 1 (9,1%) 

* Ser metódico 1 (0,4%) 1 (9,1%) 

* Saber gerir o stress profissional 2 (0,7%) 2 (18,18) 

* Saber conciliar a prática com a orientação 4 (1,5%) 1 (9,1%) 

* Ter conhecimentos teóricos 16 (5,9%) 7 (63,64) 

 
 
 
 
 
 
 

Competências 
cognitivas 

 

* Saber orientar a prática 1 (0,4% 1 (9,1%) 

Competências 
metacognitivas 

* Saber reconhecer e valorizar o erro 2 (0,7%) 1 (9,1%) 

 
 

Competências 
mobilizadas 

 
 

 

Totais da categoria 272 (100%) 11 (100%) 

 

Analisando os dados referentes ao quadro anterior, podemos constatar que a 

subcategoria com maior representatividade é a que diz respeito às competências 

relacionais, a qual salientada por 8 entrevistados, através do indicador “estabelecer 

uma relação empática”, e demarcado com 29 unidades de registo. 

 

As afirmações dos entrevistados demarcam essa posição: 

- “(...) essencialmente eu acho que é a nível de relação, eu acho que é fundamental, 

muito, muito importante mesmo, se falta a parte relacional, não vamos conseguir 

transmitir aos outros e vai ser muito mau.” E6 (pág. 83) 

- “(...) Quanto às características, é exactamente essa relação entre o enfermeiro e o 

aluno, a relação de inter-ajuda, o contacto com os outros (...)” E6 (pág. 85) 

- “(...) lá está é uma excelente profissional, mas não tem aquela relação, não se abre 

tanto com as pessoas, não tem tanto à vontade, e eu penso que isso será um dos 
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factores, não conseguiu perceber qual era o problema dele e acabou por chumbá-

lo.” E6 (pág. 85) 

 

Tavares (2003) assinala claramente a importância do carácter relacional nos 

processos de formação. Para o autor, as relações interpessoais entre alunos e 

supervisores terão de ser saudáveis e equilibradas para que o bem-estar entre todos 

seja considerado como o propulsor de toda a acção educativa.   

 

É numa atmosfera de trabalho e de relação interpessoal entre supervisor e aluno que 

se desenvolve a aprendizagem, e tal relação desenvolve-se positivamente aquando da 

criação de um clima favorável em que haja inter-ajuda de forma compartilhada e 

recíproca, numa atitude de abertura que seja espontânea e autêntica. 

 

Ainda no âmbito das competências relacionais, é notória uma importância atribuída 

ao “ter disponibilidade”, referida também por 8 entrevistados e com 25 unidades de 

registo. Destacam-se algumas delas: 

- “(...) e é importante que o aluno sinta essa disponibilidade por parte do 

profissional no desenvolvimento dessas actividades durante o estágio.” E10 (pág. 

132) 

- “Acho que a disponibilidade é muito importante do profissional, quando o 

profissional se mostra pouco disponível para o aluno, há sempre um desinteresse do 

aluno para com o que está a aprender (...)” E10 (pág. 132) 

 

Segundo Abreu (2007: 217), a disponibilidade dos responsáveis pelos processos de 

supervisão “(…) não reside apenas em razões de natureza psicológica. O trabalho 

de acompanhamento deve ser um trabalho de construção da identidade, de 

competências, de integridade ética e de responsabilidade – e isso exige tempo.”  

 

Retratando a opinião do autor, salientamos as palavras de E8: 

- “(...) porque as pessoas têm de estar disponíveis para aprender, disponíveis para 

ensinar, têm de estar disponíveis para estar cá mais tempo para além da sua hora de 

trabalho (...)”  E8 (pág. 110) 
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A segunda categoria mais valorizada reporta-se às competências pessoais no âmbito 

do “saber-estar”, sendo apontada por 6 entrevistados e com 17 unidades de registo.  

 

Exemplificamos algumas dessas afirmações: 

- “(...) que saiba estar com o doente, que saiba conversar, e isso transmite-se aos 

alunos, e eles vão entrando nessa rotina, vão-se apercebendo...” E6 (pág. 84) 

- “(...) em qualquer actividade o orientador tem de ter uma determinada postura, eu 

acho que é fundamental, pelo menos esforçar-se para parecer a mais correcta (...)” 

E8 (pág. 109) 

 

Estas valorizações fundamentam-se na perspectiva de Alarcão e Tavares (2003:61), 

os quais salientam a importância do estabelecimento de um clima favorável nos 

processos supervisivos. Assim, o supervisor deverá saber-estar, saber-comunicar, e 

ser disponível, no sentido de criar “(…) uma atmosfera afectivo-relacional e cultural 

positiva, de entreajuda, recíproca, aberta, espontânea, autêntica, cordial, empática, 

colaborativa e solidária”. 

 

O “ser calmo” é também atitude valorizada por mais de 50% dos entrevistados, 

traduzindo-se em 12 unidades de registo. 

- “É preciso ser uma pessoa calma, não transmitir ansiedade ao aluno (...)” E3 (pág. 

45) 

- “(...) se nós não lhe transmitirmos calma, tranquilidade, não lhe vamos 

transmitindo os conhecimentos esquematicamente (...)” E3 (pág. 45) 

 

Com 16 unidades de registo, apresenta-se o indicador “ser um profissional 

experiente/ter domínio das práticas”, dito por 7 supervisores (63,6%), e integrado 

nas competências psicomotoras. 

 

Na perspectiva de Rauen (1974), é fundamental que o supervisor tenha experiência 

profissional. A esse propósito Henderson (1994:64) defende que os supervisores 

devem “(…) ser peritos na prática de enfermagem (…) capazes de analisar e avaliar 

as actividades em contextos de trabalho, experientes em orientação clínica e capazes 
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de dar aos estudantes a ajuda necessária para adquirirem a competência 

profissional.” 

 

Collière (1989:340), de igual modo, realça a importância deste aspecto, já que 

considera importante que “(…) aqueles que transmitem o conteúdo profissional, se 

mantenham, em contacto com a realidade quotidiana (…)”. Pelo que é fundamental, 

que o supervisor da prática hospitalar, para além de ser detentor de conhecimentos 

científicos e de ser capaz de transferi-los para a acção, seja também capaz de 

executar as técnicas e habilidades exigíveis à prática de enfermagem. 

 

Salientamos algumas das unidades de registo a este propósito: 

- “(...) normalmente a chefe tem em atenção o tempo na carreira, portanto... os anos 

de experiência profissional, a experiência enquanto integradores de colegas recém-

formados.” E1 (pág. 23) 

- “(...) o profissional do local é muito importante, porque por muita prática que se 

tenha, quem dá aulas, não tem aquele “filing” que nós temos no dia a dia (...)” E3 

(pág. 43) 

- “Mas os enfermeiros da prática que estão nos serviços, são sem dúvida os 

melhores orientadores, portanto acho boa ideia continuar assim, como está.” E9 

(pág. 124) 

 

É referido, ainda que em menor número – por 4 entrevistados e com 9 unidades de 

registo –, o facto de se conceberem como modelos para os alunos. 

 

Na acepção de Martin (s/d apud Carvalhal, 2003) “O orientador poderá apresentar-

se ao estudante como um modelo, que tem como papel crucial na construção da sua 

identidade e do seu saber profissional (…)”. 

 

Como assinalámos no enquadramento teórico do estudo, possuir capacidades e 

conhecimentos não significa necessariamente ser-se competente, implica ser capaz 

de mobilizar, em tempo adequado, as capacidades, as atitudes e os conhecimentos 
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adquiridos na formação e aplicá-los de forma apropriada, quando necessário em cada 

circunstância concreta. 

 

“Ter conhecimentos teóricos” é destacado com 16 unidades de registo e apontado 

por 7 (63,64%) dos entrevistados. 

- “(...) o profissional do local é muito importante, porque por muita prática que se 

tenha, quem dá aulas, não tem aquele “filing” que nós temos no dia a dia (...)” E3 

(pág. 43) 

- “(…) porque acho que estar a transmitir conhecimentos a uma pessoa e não os ter 

bem assimilado, não é uma mais valia para o aluno, «isso faz-se assim porque é 

assim...» não serve, a enfermagem já foi assim, mas hoje já não serve”. E7 (pág. 94) 

 

Com menos valor percentual em relação ao anterior, o indicador “saber ensinar” é 

apenas referido por 4 dos entrevistados, contudo com uma incidência de 15 unidades 

de registo. Este indicador, apesar de integrado nas competências cognitivas, traduz 

igualmente uma vertente pedagógica. 

- “(...) É fundamental o saber transmitir o saber... porque uma coisa é eu saber, sei 

para mim, mas depois quando transmito ao aluno, eu tenho de contextualizar aquilo 

que estou a transmitir (...)” E3 (pág. 45) 

- “(...) é preciso ser uma pessoa que não saiba só fazer as coisas mas que consiga 

transmitir aquilo que está a fazer e o porquê das coisas (...)” E9 (pág. 116) 

 

Fundamentamos as opiniões dos entrevistados, fazendo uma referência a Martin (s/d, 

apud Carvalhal, 2003), que considera imprescindível que o supervisor “(…) tenha 

conhecimentos pedagógicos e como pessoa de referência deve ser reconhecido e 

valorizado no papel que desempenha”. 

 

4 - FONTES DO SABER PROFISSIONAL DO SUPERVISOR 
 

A análise de conteúdo mostrou que o discurso dos supervisores girou à volta de seis 

categorias:  

* Factores Pessoais; 
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* Experiência enquanto aluno de enfermagem; 

* Factores Profissionais; 

* Formação académica; 

* Formação profissional; e 

* Auto-formação. 

 

4.1 – Factores Pessoais 
 
As histórias de vida de cada indivíduo representam marcos importantes capazes de 

serem decisivos nalgumas opções do itinerário de cada um. A “experiência extra-

enfermagem” foi assinalado por 4 supervisores como preponderante para a sua 

formação identitária. Foram obtidos 5 indicadores e 7 unidades de registo, como 

pode ser percepcionado pelo quadro seguinte. 

 

Quadro nº 14 

Factores pessoais 

 
CATEGORIAS 

 
SUBCATEGORIAS 

 
INDICADORES 

F.a. 
U.r. 

F.a. 
U.e. 

(N=11) 

* Uma educação alicerçada nos 
princípios da reflexividade 

1 
(14,2%) 

1 
(9,1%) 

* Experiência enquanto árbitro de 
futebol 

2 
(28,5%) 

1 
(9,1%) 

* Experiência enquanto voluntária 
no hospital 

2 
(28,5%) 

1 
(9,1%) 

* Maturidade pela 
responsabilidade de ser pai 

1 
(14,2%) 

1 
(9,1%) 

* Maturidade pela 
responsabilidade de ser mãe 

1 
(14,2%) 

1 
(9,1%) 

Factores 
Pessoais 

 

Experiência extra-
enfermagem 

Totais da categoria 7 
(100%) 

4 
(36,3%) 

 

4.2 – Experiência Enquanto Aluno de Enfermagem 
 
A análise do quadro nº 15, permite-nos verificar que 9 supervisores atribuem 

importância às experiências que vivenciaram enquanto alunos. Da respectiva análise, 
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identificam-se 4 subcategorias abrangendo um total de 13 indicadores com 41 

unidades de registo. 

 

Quadro nº 15 

Experiência enquanto aluno de enfermagem 

 
CATEGORIAS 

 
SUBCATEGORIAS 

 
INDICADORES 

F.a. 
U.r. 

F.a. 
U.e. 

(N=11) 

Passar pelo papel 
de aluno foi 
importante 

* Ajuda a perceber melhor as 
dificuldades dos alunos 

7 (17 %) 3 (27,27%) 

* Orientadores que esquecem 
que o aluno está em 
aprendizagem 

1 (2,4 %) 1 (9,1%) 

* Orientadores que intimidam 
os alunos 

2 (4,8%) 1 (9,1%) 

* Orientadores que não têm 
as melhores atitudes com os 
alunos 

8 (19,5%) 4 (36,3%) 

* Orientadores que humilham e 
perseguem os alunos 

4 (9,7%) 2 (18,2%) 

 
 
 
 
 

A não reprodução 
de maus modelos 

de orientação 

* Orientadores que têm 
dificuldades na avaliação dos 
alunos 

2 (4,8%) 1 (9,1%) 

* Orientadores que estão 
vocacionados para orientar 

1 (2,4%) 1 (9,1%) 

* Orientadores que 
demonstram ter confiança nos 
alunos 

1 (2,4%) 1 (9,1%) 

* Orientadores que conhecem a 
filosofia da escola 

1 (2,4%) 1 (9,1%) 

* Orientadores que marcam 
positivamente os alunos 

6 (14,6%) 4 (36,3%) 

 
 
 

A aprendizagem 
com bons modelos 

de orientação 

* Orientadores que põem os 
alunos à vontade 

3 (7,3%) 2 (18,2%) 

* Docentes que estão 
desajustados da prática 
hospitalar 

2 (4,8%) 1 (9,1%) 

* Docentes que ajudam os 
alunos no processo da 
orientação 

3 (7,3%) 2 (18,2%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experiência 
enquanto 
aluno de 

enfermagem 
 

 

A aprendizagem 
com os docentes 

da formação 
inicial  

Totais da categoria 41 (100%) 9 (81,8%) 

 
 
Na opinião de 3 entrevistados, a passagem pelo papel de aluno, foi preponderante 

para compreenderem algumas das particularidades da supervisão, como seja o 
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“perceber melhor as dificuldades dos alunos”. Este facto evidencia-se claramente 

nalguns excertos: “(...) essencialmente ponho-me no papel deles, já fui aluno, sei as 

dificuldades que tive e sei o orientador que eu queria ter ao meu lado.”  E6 (pág. 81) 

 

Pelos seus discursos, apercebemo-nos que os supervisores aprenderam com os bons e 

os maus modelos da sua experiência enquanto alunos.  

 

O indicador “orientadores que não têm as melhores atitudes com os alunos” foi 

apontado por 4 entrevistados e com 8 unidades de registo. Apesar de serem 

momentos constrangedores para alguns dos supervisores, contribuíram sem dúvida 

para o seu crescimento, como se pode verificar pela voz dos próprios: “(...) esse 

estágio não representou muito para mim, e saí de lá com a convicção de que nunca 

iria ter algumas atitudes como as que vi por parte da minha orientadora.” E1 (pág. 

24) e ainda - “(...) Mesmo enquanto aluno, muitas vezes pensei, mesmo com 

orientadores meus menos bons, e pensava sempre, se eu vier a ter alunos, nunca 

quero vir a ser assim...” E6 (pág. 92) 

 

O indicador “orientadores que marcam positivamente os alunos” foi também 

referido por 4 sujeitos, com 6 unidades de registo. Depreendemos que este factor 

serviu, de certa forma, para reproduzirem apenas as vivências mais positivas. Este 

facto é assinalado nas palavras de E 8: “Eu acho que o que nos ajuda também a 

sermos orientadores é nós pensarmos na altura em que fomos integrados e 

orientados achámos que era importante, e o que nós conseguimos retirar dos 

orientadores que achámos que foi no fundo o nosso modelo (...)” E8 (pág. 112/113) 

 

4.3 – Factores Profissionais 
 
Os dados obtidos, apresentados no quadro nº 16, permitiram reunir 3 subcategorias e 

17 indicadores compreendendo um total de 123 unidades de registo. 
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Quadro nº 16 

Factores Profissionais 

 

 
CATEGORIA 

 
SUB- 

CATEGORIAS 

 
INDICADORES 

F.a. 
U.r. 

F.a. 
U.e. 

(N=11) 

* O choque com a realidade hospitalar 1 (0,8%) 
1 

(9,1%) 

* Não reproduzir situações vividas no 
seu período de integração hospitalar 2 (1,6%) 

2 
(18,2%) 

* A experiência enquanto recém-
formado no seu período de 
integração 

3 (2,4%) 
1 

(9,1%) 

 
 

Aspectos 
significativos 

do percurso de 
vida 

profissional 
* A experiência enquanto integrador 
de recém-formados 2 (1,6%) 

2 
(18,2%) 

* Uma aprendizagem transversal à 
experiência hospitalar 5 (4,1%) 

1 
(9,1%) 

* Aprender com a prática hospitalar 
2 (1,6%) 

2 
(18,2%) 

* Assumir o papel de responsável de 
turno 3 (2,4%) 

1 
(9,1%) 

* Aprender através da relação com 
os utentes 6 (4,9%) 

2 
(18,2%) 

* Aprender através da observação 
dos pares 7 (5,7 %)  

5 
(45,5%) 

* Aprendizagem ao longo da 
experiência de orientação 32 (26,0%)  

9 
(81,8%) 

* Aprender através da relação com 
os alunos 22 (18,4%) 8 (72,2) 

 
 
 
 
 
 
 

Construção do 
saber na acção 

profissional 
 

 
 

* Aprender através da tentativa e erro 
2 (1,6%) 

2 
(18,2%) 

* Permite uma análise das 
capacidades do supervisor 5 (4,2%) 

5 
(45,5%) 

* Possibilita uma introspecção sobre a 
prática 3 (2,6%) 

3 
(27,2%) 

* Aprender com a auto-reflexão 
2 (1,6%) 

1 
(9,1%) 

* Aprender com a partilha de dúvidas 
com os pares 4 (3,3%) 

2 
(18,2%) 

* Aprender com as reflexões e 
interrogações dos alunos 22 (17,9%) 

9 
(81,8%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factores 
Profissionais 

 
 
 
 

A reflexão da 
prática como 
promotora de 
crescimento 

Totais da categoria 123 (100%) 11 
(100%) 
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Começamos por referir, que exceptuando 2 entrevistados, os restantes 9, com 32 

unidades de registo, constroem o seu saber profissional ao longo da “experiência de 

orientação.”  

 

Pela voz dos entrevistados, podemos inferir que o contexto e a experiência de 

orientação são concebidos como potenciadores de aprendizagem. As situações 

supervisivas são consideradas como extremamente formativas. São por isso o palco 

da prática de supervisão vivida, experiênciada e reflectida por cada um dos actores, 

sendo um local de interacção social e portanto potencialmente socializador.  

 

Um aspecto importante que é referido ao longo do discurso dos entrevistados, 

reporta-se ao facto de confirmarem a aquisição e o desenvolvimento de saberes no 

contexto hospitalar, tendo consciência de que estas competências foram 

desenvolvidas pela prática e pela experiência da supervisão. 

 

Confirmado o potencial formativo dos contextos clínicos e a produção de saberes 

específicos da prática, há que reconhecer o importante papel dos supervisores desses 

contextos como detentores de conhecimentos próprios, construídos através da 

experiência e de situações concretas do quotidiano supervisivo.  

 

Podemos ilustrar as posições dos entrevistados, citando alguns excertos:  

- “(...) é muito mais fácil ao fim de dois ou três alunos que passam por aqui já 

conseguirmos transmitir os conhecimento, do que vindo o aluno pela primeira vez.” 

E3 (pág. 47) 

- “(...) se calhar a primeira vez que tive de explicar alguma coisa a um aluno, tive 

mais dificuldade, apesar de saber, tive de ir buscar as palavras certas para aprender 

a esquematizar para o aluno poder aprender e depois vai-se repetindo.” E3 (pág. 

48) 

- “Melhorei alguns pontos, apesar de os alunos serem diferentes, com 

características, mas vai-se aprendendo com o tempo, com a experiência.” E7 (pág. 

103) 
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- “Sem dúvida que a primeira orientação foi diferente das seguintes, eu fui 

aprendendo com a própria experiência de orientar, ao longo do tempo.” E11 (pág. 

154) 

- “(...) com alguma experiência que fui tendo ao longo do tempo já me sinto muito 

autónoma, correu tudo bem, já estou à vontade, já sei o que eu tenho de dizer, o que 

ele fez, o que ele não fez.” E11 (pág. 154) 

 

A “aprendizagem através da relação com os alunos”  é também referida por grande 

parte dos supervisores (72%), com 22 unidades de registo, nomeadamente:  

- “Se eu não tivesse tido a oportunidade de orientar alunos, certamente que seria 

uma pessoa diferente, menos rica, menos vivida, com menos experiência nesse 

campo.” E1 (pág. 26) 

- “(...) porque quantas vezes a gente conversa com os alunos e depois temos coisas a 

melhorar, e sempre que somos questionados, porque eu penso que quem está com 

alunos tem outra coisa, tem sempre a hipótese de evoluir, porque não fica estagnado 

(...)” E5 (pág.68/69) 

- “Eu acho que é muito importante, porque eu acho que ao termos alunos, leva-nos a 

ver as coisas num outro prisma, leva-nos a estarmos mais despertos para certas 

coisas, que geralmente não estamos (...) ” E6 (pág. 81) 

 

Segundo Raposo (1995:52) o supervisor quando orienta o aluno “(…) desenvolve-se 

e aprende para poder ensinar a aprender e a ajudar outros (...)”. 

 

A reflexão da prática é uma das estratégias que os entrevistados reconhecem como 

promotora de crescimento. Desta subcategoria destacamos o indicador “aprender 

com as reflexões e interrogações do alunos”, sendo mencionado por 9 supervisores 

e com 22 unidades de registo, o que nos parece significativo. Como evidência dessa 

aprendizagem destacamos a opinião de E1 que ilustra claramente esta questão: “É 

claro que para mim essas interrogações são importantíssimas, porque me levam a 

descobrir as minhas próprias limitações, as minhas próprias necessidades, ou as 

minhas certezas.” E1 (pág. 18)  
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Na perspectiva de Ferro et al (2000), a prática clínica coloca o aluno perante a 

resolução de problemas reais, em interacção com os contextos de trabalho, 

desafiando os supervisores para a utilização de estratégias pedagógicas que dêem 

resposta aos questionamentos dos alunos. 

 
A aprendizagem através da “observação dos pares” foi também referida com algum 

relevo – por 5 supervisores e com 7 unidades de registo. Destaca-se a afirmação de 

E10, que sublinha essa aprendizagem: “(...) e isto só é conseguido a través da 

experiência e também observando a experiência dos outros colegas.” E10 (pág. 

142). Podemos assim concluir que reconhecem a importância do contributo dos 

colegas para o desenvolvimento do seu saber. 

 

A reflexão da prática permite ainda, segundo 5 entrevistados, “uma análise das 

capacidades do supervisor”, o que se verifica nas palavras de E1“(...) ou seja, no 

fundo (as orientações), são importantes porque me ajudam a conhecer melhor e a 

analisar as minhas capacidades, quer seja no âmbito da técnica ou da prática.” E1 

(pág. 18) e de  E8: “(...) e depois tem a ver mesmo com a reflexão das nossas 

práticas, quer de relação, quer de fazer, porque vêm novas ideias da escola, as duas 

discutimos (...)” E8 (pág. 114) 

 

Pelo exposto, poder-se-á dizer que a aprendizagem em ensino clínico destes 

supervisores se enquadra, por isso, numa aprendizagem reflexiva, em que o processo 

ensino/aprendizagem se centra não só no aluno como também no supervisor. Ou seja, 

o indivíduo é uma construção própria que vai evoluindo a partir do seu próprio 

cognitivo, das suas experiências e vivências do ecossistema em que se insere.   

 

Conferindo grande importância ao papel reflexão no desenvolvimento profissional, 

Nóvoa (1992:25), concebe os profissionais de saúde, como sendo pessoas que 

cuidam de pessoas, as quais para o poderem fazer de forma cada vez mais positiva, 

necessitam de adquirir um conjunto de competências diversas: técnicas, relacionais, 

cientificas, humanas, que só são apropriadas através de “... um trabalho de 

reflexividade crítica sobre as práticas de (re) construção permanente de uma 



Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação – Universidade de Lisboa 
Mestrado em Ciências da Educação – Área de Especialização em Pedagogia do Ensino Superior 
 
 
 
 

 

133 

identidade pessoal ...” (Nóvoa, 1992: 25), e não apenas por acumulação de cursos, 

conhecimentos ou técnicas. 

 

Também Schön (1996) exacerba o saber oculto no agir profissional, que só a prática 

permite formalizar, através da reflexão na acção e sobre a acção.  

 

Seguindo esse pressuposto, os profissionais devem encontrar espaços de reflexão e 

de interacção entre as vertentes pessoal e profissional, em que predominem a troca de 

experiências e a partilha de saberes tentando melhorar o seu desempenho, e 

investindo nas áreas mais críticas ou mais problemáticas. 

 

4.4 – Formação Académica 
 
A formação académica como contributo para a construção do saber dos supervisores, 

foi considerada apenas por 4 e com 6 unidades de registo, como se pode observar no 

quadro seguinte. 

 

 

Quadro nº 17 

Formação Académica 

 

Ilustramos algumas afirmações dos entrevistados: 

- “(...) A pedagogia que tive em termos de formação académica foi a que tive na 

escola, aquelas horas curriculares (...)” E5 (pág. 81) 

 

 
CATEGORIA 

 
SUBCATEGORIAS 

 
INDICADORES 

F.a. 
U.r. 

F.a. 
U.e. 

(N=11) 

Proporciona 
conhecimento 

 
* Fomenta a aquisição de saberes 
 

1 (16,6%) 1 (9,1%) 

 
* Possibilita um aprofundamento 
sobre pedagogia 
 

5 (83,3%) 3 (27,2) 

 
 
 

Formação 
académica 

 

Permite um 
melhor 

desempenho 
pedagógico 

Totais da categoria 6 (100%) 4 (36,3%) 
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- “(...) fiz durante o quarto ano do curso, quando tive a cadeira de pedagogia (...)” 

E8 (pág. 112) 

- “(...) eu acho que consegui aprender no quarto ano, e foi no estágio de pedagogia 

que estivemos com vários alunos (...)” E8 (pág. 112) 

- “Acho que o quarto ano, para além disso tem a cadeira de pedagogia, e que 

desenvolve muito mais essa parte e que tu finalmente já és profissional, ou já tens os 

três anos, ou já tens outra capacidade de reflexão, de análise, de crítica.” E8 (pág. 

115) 

- “(...) tenho o ano da licenciatura que investe na pedagogia.” E2 (pág. 35) 

 

4.5 – Formação Profissional 

Como se pode constatar pela leitura do quadro nº 18, verifica-se que apenas 1 dos 11 

supervisores tem formação específica sobre supervisão (E1), que a considera como 

uma ferramenta pedagógica essencial ao sucesso dos ensinos clínicos. 

 

Quadro nº 18 

Formação Profissional 

 
Categoria 

 
Subcategorias 

 
Indicadores 

F.a. 
U.r. 

F.a. 
U.e. 

(N=11) 

* O curso de formação pedagógica 
de formadores 1 (33,3%) 1 (9,1%) 

* Formação no âmbito das 
parcerias 2 (66,6%) 1 (9,1%) 

 
Formação 

Profissional 

 

Formação 
específica sobre 

supervisão 

Totais da categoria 3 (100%) 1 (9,1%) 

 

Referimos apenas o entrevistado E1 enquanto detentor de alguma formação 

específica no campo da supervisão. 

- “Outra coisa que eu acho que foi importante foi o facto de eu sentir necessidade de 

procurar alguma formação no campo da orientação ou da pedagogia. Fiz o curso de 

formação de formadores aqui no hospital.” E1 (pág. 24) 
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- “(...) fui convidado a assistir a uma formação mesmo específica sobre a orientação 

de alunos em estágios, e isso clarificou-me algumas ideias, principalmente na área 

da avaliação, porque às vezes é muito difícil avaliar, há muitas componentes que não 

estão bem discriminadas nos objectivos de estágio.” E1 (pág. 24) 

 

4.6 – Auto-formação  
 
A aprendizagem pela pesquisa e pela investigação pareceu ser uma das estratégias 

largamente utilizadas pelos entrevistados, de modo a corresponderem às exigências 

da supervisão clínica. Esta opinião é partilhada por 9 (81,8%) sujeitos e referida 17 

vezes. 

 

Quadro nº 19  

Auto-formação 

 
 
Para Raposo (1995: 28-29) “(…) a aprendizagem só é realmente verdadeira quando, 

em vez de se receberem informações passivamente, se encontram, por esforço 

próprio, as respostas para problemas que interessam resolver”.  

 

Dos contributos dos vários autores emerge uma concepção de auto-formação como 

processo global que privilegia o desenvolvimento da pessoa em todas as suas 

dimensões. É a partir da confrontação consigo, com os outros, com o mundo, e com 

diferentes perspectivas que os sujeitos se constroem e se envolvem permanentemente 

em contextos potenciadores de momentos formativos.  

 

Podemos inferir que os 9 supervisores se consideram adultos, que se desenvolvem e 

que aprendem.  

 
CATEGORIA 

 
SUBCATEGORIAS 

 
INDICADORES F.a. 

U.r. 

F.a. 
U.e. 

(N=11) 

* Permite uma 
actualização do saber 17 (100%) 9 (81,8%) 

 
Auto-formação Aprendizagem 

pela pesquisa e 
investigação Totais da categoria 17 (100%) 9 (81,8%) 
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Parece-nos pois, que os seus discursos revelam uma tomada de consciência sobre a 

experiência, sobre os conhecimentos, e sobre a reflexão que daí resulta – uma 

reapropriação da sua experiência enquanto supervisores. 

 

As seguintes unidades de registo traduzem essa aprendizagem através da auto-

formação que vão desenvolvendo ao longo das suas actividades de supervisão: 

- “(...) e aí se nós investigarmos em casa, ou com eles ou no serviço através da net, 

penso que conseguiremos dar resposta... Enfim é muito bom para todas as partes.” 

E1 (pág. 28) 

- “Se não souber alguma coisa, sou humilde o suficiente para dizer que não sei, 

procuro saber, mas o que eu costumo fazer é, vamos os dois ver (...)” E2 (pág. 32) 

- “(...) depois vamos ver os dois em conjunto, se não conseguirmos, depois em casa 

tenho alguma bibliografia, o aluno provavelmente também e depois no dia a seguir 

confrontamo-nos com as coisas, eu acho que é muito eficaz.” E2 (pág. 32) 

- “Portanto influenciou-me pelo facto de eu ter que fazer muito mais pesquisa, do 

que se não tivesse alunos (...)” E4 (pág.62) 

- “(...) olhe a mim já me fizeram algumas perguntas que não sabia e não me 

considero mau enfermeiro, tento procurar para saber, para se me perguntarem 

amanhã eu já saber pelo menos aquela, posso não saber as outras, mas aquela eu já 

sei.” E5 (pág.75) 

- “Por vezes temos nós dúvidas sobre algumas coisas, estamos menos informados 

sobre algumas situações, fala-se com o aluno e em conjunto vamos procura 

esclarecer essa dúvida, tendo em conta a colaboração do aluno, porque é muito 

importante que o aluno pesquise realmente sobre essa dúvida, depois falamos os 

dois sobre a pesquisa que ambos fizemos para tentar chegar a uma conclusão.” E9 

(pág. 129) 

 
Por auto-formação, Pineau (1991A), pressupõe o auto-desenvolvimento e a tomada 

de responsabilidade de si próprio. É num contexto solitário, que a auto-formação se 

desenvolve, confrontando-se o indivíduo consigo mesmo, com as suas forças e 

movimentos internos, sendo ao mesmo tempo sujeito e objecto de si próprio.  
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Após a análise global da temática das fontes do saber profissional, podemos concluir 

que a acção dos supervisores se constrói na imersão dos contextos da prática, na 

experimentação diária, na relação que se estabelece com os alunos, na reflexão sobre 

os episódios do quotidiano laboral e através de processos de pesquisa ou de auto-

formação.  
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NOTAS CONCLUSIVAS 

 
 

 

Percorrido um itinerário mais ou menos longo, tendo em conta que o início da nossa 

preocupação remonta a 2002, temos a noção, de que nada terminou, nada está 

definitivamente concluído, antes pelo contrário, acreditamos ser o início de um 

inacabado com a porta entreaberta para uma série de novas caminhadas, certamente 

tentadoras e irrecusáveis.  

 

O objectivo crucial da nossa investigação centrou-se nas representações dos 

supervisores da prática hospitalar, quanto aos saberes e competências que 

desenvolvem e mobilizam no âmbito dos ensinos clínicos em enfermagem. Tentámos 

lançar alguma luz sobre a aprendizagem que está subjacente ao modo como os 

enfermeiros da prática, em situação de ensino clínico, interiorizam o seu papel 

enquanto supervisores, reconhecendo a essa partida, o capital formativo dos 

contextos de supervisão. 

 

Cientes de que tal investigação ficará certamente incompleta dada a dificuldade em 

abarcar a realidade no seu todo, é no entanto, nossa expectativa, contribuir para a 

criação de um espaço de reflexão sobre os saberes construídos e mobilizados pelos 

enfermeiros da prática, quando vestem o papel de supervisores.  

 

Apesar de não ser viável uma generalização dos dados obtidos para outros contextos, 

é possível traçar algumas reflexões e encontrar contributos para a compreensão do 

que é ser supervisor das práticas hospitalares: como desempenham as actividades de 

supervisão, que papéis e competências mobilizam e como crescem na função. 

 

As questões que esboçaram o presente estudo serviram para estruturar quer a recolha 

de dados, enformando o guião que orientou as entrevistas, quer o tratamento 
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posterior que se lhes fez, como ainda a própria maneira como se procedeu à 

apresentação dos resultados obtidos. 

 

A definição de ensino clínico ou de estágio como uma experiência de formação 

organizada e como um alicerce fundamental para a preparação dos alunos para a 

entrada no mundo profissional e para o crescimento do próprio supervisor, tem sido 

uma noção claramente discutida e difundida por diferentes investigadores (Alarcão, 

1996; Abreu, 1997, 2001, 2002, 2003, 2007; Amador, 1991; Espadinha e Reis, 1997; 

Caíres & Almeida, 1997; Pires, 1998; Prince, 1987; Pinto, 1995; Pereira, 1996; 

Longarito 1999; Franco, 2000; Longarito, 2002; Carvalhal, 2003; Belo, 2003; 

Simões, 2004; Fonseca, 2004; Correia, 2004; Gonçalves, 2004; Garrido, 2005; 

Longo, 2005).  

 

Ao longo das pesquisas efectuadas, podemos concluir que a supervisão clínica em 

enfermagem tem um âmbito verdadeiramente vasto e de grande utilidade, não se 

reportando unicamente às situações de formação inicial, como também “(…) à 

aprendizagem em situação clínica no decurso da formação graduada, 

acompanhamento de processos de formação contínua ou mesmo processos de 

integração de recém formados (…)” (Abreu, 2002:13). 

 

Sendo o ensino clínico, um palco central de aprendizagens, permite apelar à 

produção e à mobilização de novos saberes a partir de fontes diversas. Ao 

entrevistarmos onze enfermeiros de um hospital central de Lisboa, responsáveis pela 

supervisão de alunos em ensino clínico, foi-nos possível descortinar um pouco esse 

caminho da construção e da mobilização de saberes. 

 

Da análise efectuada às entrevistas realizadas aos supervisores, podemos concluir, a 

traços largos, o seguinte:  

 

Quando se referem às motivações sentidas para serem supervisores, os entrevistados 

referem em grande medida, o entusiasmo, o gosto pela função e o gosto pela área da 

pedagogia. Apontam ainda como motivações para o exercício da função, o contributo 
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para o seu auto-crescimento e o sentimento de aperfeiçoamento constante que 

experienciam ao longo das práticas de supervisão. Advogam ainda como grande 

satisfação, o facto de confirmarem ao longo da prática clínica o “desabrochar dos 

alunos”, o que, quanto aos supervisores traduz uma das grandes compensações de 

todo o processo. 

 

Quanto ao papel dos supervisores, emergem do discurso dos entrevistados várias 

funções: perceber as lacunas dos alunos; transmitir saberes técnicos e científicos; 

facilitar a integração do aluno ao ensino clínico; caminhar ao lado do aluno; avaliar o 

aluno de uma forma contínua, dando-lhe feedback de uma forma assertiva. 

 

Intimamente relacionado com o papel e as funções dos supervisores, estão as 

competências necessárias para o desempenho efectivo da função. No que diz respeito 

às competências pessoais e relacionais, os entrevistados, apontam como prioritárias: 

a capacidade para estabelecer uma relação empática, ter disponibilidade, ser calmo e 

saber estar. 

 

Quanto às competências psicomotoras ser um profissional experiente e ter domínio 

das práticas, é o factor mais registado. Sem dúvida que a experiência é considerada 

como um requisito preponderante para a qualidade dos ensinos clínicos.  

 

Na perspectiva de Rauen (1974), é fundamental que o supervisor tenha experiência 

profissional. A esse propósito Henderson (1994:64) defende que os supervisores 

devem “(…) ser peritos na prática de enfermagem (…) capazes de analisar e avaliar 

as actividades em contextos de trabalho, experientes em orientação clínica e capazes 

de dar aos estudantes a ajuda necessária para adquirirem a competência 

profissional”.  

 

Collière (1989:340), coloca também ênfase na importância deste aspecto, referindo 

que “(…) aqueles que transmitem o conteúdo profissional, se mantenham, em 

contacto com a realidade quotidiana (…)”, sendo fundamental que o supervisor da 

prática hospitalar, para além de ser detentor de conhecimentos científicos e de ser 
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capaz de transferi-los para a acção, seja também capaz de executar as técnicas, e 

habilidades exigíveis à prática de enfermagem, que advêm certamente da sua 

experiência de campo. 

 

No que concerne às competências cognitivas e pedagógicas, os supervisores 

sublinham o saber propriamente dito – ter conhecimentos teóricos e o saber ensinar. 

Contudo, a falta de preparação pedagógica dos supervisores é sentida por quase todos 

os entrevistados.  

 

O não ter preparação pedagógica, nalgumas situações, pode ser determinante para o 

sucesso ou insucesso das práticas. Para minimizar a ausência de preparação, importa 

dotar os supervisores de ferramentas pedagógicas, podendo os mesmos, ajudar os 

alunos a “aprender a aprender”, adoptando uma postura reflexiva em relação ao seu 

desempenho no quotidiano.  

 

Seria também importante que se estabelecessem objectivos estratégicos e 

operacionais em função de cursos de formação, sem descurar a articulação das 

instituições académicas e das instituições de saúde e privilegiando as capacidades e 

competências que se pretendem desenvolver. Para tal concretização, torna-se 

necessário, um sério e dedicado trabalho, constituído pela principal equipa dos vários 

agentes educativos: supervisores da prática, docentes supervisores e alunos.  

 

Não basta repensar o envolvimento desses actores para a qualidade das 

aprendizagens e consequentemente para uma melhoria da condição formativa. Será 

imprescindível repensar as próprias instituições e as suas lógicas de organização – 

que as instituições criassem meios e experiências que conduzissem os seus alunos a 

criar/desconstruir/construir conhecimento e aprendizagens activas, capazes de lhes 

serem úteis para o seu próprio desenvolvimento, como pessoas interventivas numa 

sociedade cada vez mais complexa, antagonizando assim, concepções estereotipadas, 

anquilosadas e bancárias, que infelizmente ainda se fazem sentir no ensino de 

enfermagem. 
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No que se reporta às fontes e origem do saber do supervisor, as estratégias 

mobilizadas pelos supervisores, para se desenvolverem enquanto bons profissionais, 

envolveram fundamentalmente a aprendizagem ao longo da experiência da 

orientação, através da observação dos seus pares (experientes no desempenho da 

função), bem como através da relação com os alunos, onde destacam as reflexões e o 

questionamento dos mesmos. É claramente visível nos seus discursos, uma evidente 

preocupação com a relação que estabelecem com os seus alunos, que deve ser, 

segundo os próprios, revestida de tranquilidade e frontalidade. A formação 

académica não é reconhecida como preponderante para o desenvolvimento das 

competências que detêm no âmbito dos ensinos clínicos. 

 

Também outros autores concluíram esta pouca relevância atribuída à formação 

académica, embora noutro contexto e não no da supervisão, como seja o caso de um 

estudo levado realizado por Costa.  

 

A autora, na sua pesquisa na área da formação e práticas de cuidados a idosos, 

sustenta que os enfermeiros do estudo não valorizam muito a formação formal 

ministrada na escola, e refere ainda, pela voz dos enfermeiros, que “ (...) o que 

aprenderam (os alunos) não se revelou o mais adequado para a realidade dos 

serviços... tanto os idosos como as unidades que os atendem não são bem a imagem 

que foi construída ao longo da formação inicial (…)” (1998:99).  

 

Perante alguma desarticulação entre instituições de formação, parece-nos pertinente 

que:  

- as escolas e as organizações de saúde, organizem programas de formação e 

actualização pedagógica na área da supervisão clínica, segundo as necessidades 

manifestadas pelos docentes e supervisores da prática, proporcionando debates sobre 

temáticas de acordo com as realidades do ensino clínico; 

- o acompanhamento dos alunos se faça de uma forma pedagógica, numa relação 

interpessoal encorajadora para a aprendizagem, valorizando no aluno a sua 

capacidade de construção do próprio currículo, algo ainda muito centrado nos 

docentes das escolas. 
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Realçamos nesta altura, o investimento pessoal e profissional (auto-formação), 

levado a cabo pelos nossos entrevistados, ao nível dos seus percursos supervisivos, 

bem como as da análise reflexiva das experiências/dificuldades pedagógicas com que 

se confrontam no seu quotidiano laboral. Constatamos através dos seus discursos, 

que lhe é comum um forte desejo de aquisição de skills para se ser um bom 

supervisor, e de construção gradual de uma performance pedagógica de elevada 

qualidade e eficácia, que desenhará indubitavelmente a sua identidade profissional, e 

edificará “pedra a pedra” a visibilidade de uma função tão específica, como seja a 

supervisão.  

 

É neste sentido que consideramos pertinente a realização de um estudo que aborde a 

identidade profissional dos supervisores da prática e que estratégias identitárias 

mobilizam quando inseridos nas suas culturas laborais.  

 

Variando o contexto, mas mantendo a perspectiva, o processo de construção de 

saberes e de competências dos supervisores da prática, pode ainda ser realizado numa 

instituição de prestação de cuidados de saúde, que não um hospital, como seja o caso 

de um centro de saúde. 

De outro ponto de vista, seria também pertinente a realização de outra investigação, 

tentando esta perspectivar de uma forma ampla e abrangente, de que forma o 

contexto da supervisão clínica, contribui para a formatividade de todos os envolvidos 

no processo – docentes supervisores, alunos e supervisores da prática, não 

esquecendo as representações dos utentes, que quanto a nós também aprendem, no 

decurso das relações supervisivas.  

 

Consideramos ainda de grande pertinência, a necessidade da definição de um modelo 

de supervisão adaptado às realidades da instituição, bem como a criação de um 

manual de supervisão que englobe diversas especificidades do processo, 

nomeadamente a explicitação de um perfil de competências necessárias ao bom 

desempenho do supervisor da prática e ao sucesso pedagógico. 
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É no seguimento desta linha de pensamento, que apresentamos nesta altura o nosso 

humilde contributo na tentativa de definição desse perfil. Acreditamos, que a 

selecção dos supervisores da prática seria optimizada com o conhecimento de 

algumas competências exigidas a essa prestação. O que no nosso vislumbre 

minimizaria alguns dos constrangimentos vividos na pele de quem orienta e na pele 

de quem é orientado, o que não é tão pouco frequente como se imaginaria. 

 

Assim, através da pesquisa bibliográfica, da nossa experiência enquanto responsáveis 

pela supervisão de alunos, e ainda da análise discursiva dos nossos entrevistados, 

propomos a definição de um perfil de supervisor, em torno de duas dimensões que 

apresentamos de seguida: dimensão pessoal e profissional, que comportam uma série 

de competências e de saberes mobilizáveis nos contextos supervisivos. 

 

Dimensão pessoal do perfil (Qualificações) 

* Exibir desejo de representar o papel de orientador: 

 - Gostar de orientar; 

 - Ter motivação; 

 - Gostar de partilhar o conhecimento e a experiência. 

 

Dimensão profissional do perfil 

1 - Competências Psicomotoras / Técnicas / Saber-fazer 

* Ser um bom exemplo profissional: 

- Possuir um número específico de anos de experiência profissional; 

- Demonstrar proficiência na sua prática profissional – demonstrar a prática 

com rigor e destreza / demonstrar auto-controlo e auto-confiança na prestação 

de cuidados. 

 

2 - Competências Cognitivas / Científicas / Saber-saber 

- Estar actualizado; 

- Saber transmitir conhecimentos específicos da enfermagem; 

- Saber relacionar as diferentes componentes da prática; 
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- Saber gerir equipas; 

- Ter capacidade para estabelecer prioridades na prestação de cuidados. 

 

2.1 – Competências pedagógicas 

* Ter formação ao nível da supervisão pedagógica de alunos:  

- Saber ensinar; 

- Transpor para o aluno o gosto pela aprendizagem; 

- Ser metódico – planificar o processo de ensino-aprendizagem; 

- Saber delinear objectivos e adequá-los às necessidades dos alunos; 

- Utilizar diferentes estratégias e recursos de aprendizagem; 

- Facilitar experiências adequadas de aprendizagem; 

- Estimular uma reflexão sobre as actividades diárias / desenvolver uma 

aprendizagem auto motivada no aluno; 

- Dar feedback aos alunos – importância para o reforço positivo; 

- Facilitar a integração ao ensino clínico; 

- Estar atento ao aluno, não pressioná-lo, estar com ele “sem barreiras”; 

- Saber observar; 

- Ser compreensivo face às dificuldades dos alunos; 

- Ter capacidade de decisão pedagógica; 

- Ser exigente e rigoroso no processo de ensino-aprendizagem; 

- Fomentar uma aprendizagem recíproca. 

 

2.2 – Competências avaliativas 

- Avaliar o processo de uma forma coerente.  

 

3 - Competências Relacionais / Afectivas / Saber-ser 

* Possuir capacidades de comunicação; de liderança e de desenvolvimento de 

relações interpessoais: 

- Ter uma boa relação com os doentes; 

- Ter estabilidade emocional; 

- Ser calmo; 

- Ser assertivo, responsável, frontal; 
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- Incutir responsabilidade no aluno; 

- Ter um bom relacionamento com a equipa; 

- Ser pontual; 

- Ter noção da ética profissional; 

- Ter auto-confiança e transmitir confiança; 

- Ter espírito de iniciativa, abertura à inovação. 

 

4 – Competências metacognitivas 

* Ter capacidade de auto-regulação e de auto-avaliação; 

* Ter espírito crítico em relação às suas actividades e às dos outros. 

 
Sublinhamos de novo, o carácter exploratório e limitativo do estudo, tanto no que se 

refere ao objecto como às questões metodológicas. Porém, salientamo-lo como uma 

fase crucial para a nossa formação, a qual consideramos enriquecedora não só do 

ponto de vista pessoal, como também profissional. Contribuiu ainda com que 

tivéssemos posturas mais direccionadas às dificuldades inerentes ao campo da 

supervisão, manifestadas inconscientemente pelos nossos entrevistados, e em muito 

semelhantes às nossas. Fez também com que olhássemos mais incisivamente para 

todo o processo, o que representou uma oportunidade de crescimento, que se foi 

consolidando com a tentativa de “buscarmos a excelência” e a qualidade do nosso 

desempenho na função. 
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