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Resumo 
Hodiernamente, a sociedade integra-se numa economia do conhecimento, pelo que 
temos assistido, em Portugal, a um processo de reconfiguração dos modelos de ensino 
superior, sobretudo decorrentes do Processo de Bolonha, visando o desenvolvimento 
de competências. Objetivo: Analisar a perceção dos estudantes finalistas de um curso 
de licenciatura em enfermagem acerca dos fatores com mais influência positiva no seu 
desenvolvimento de competências. Metodologia: Estudo exploratório-descritivo, com 
aplicação de um questionário a 199 estudantes, com recurso à análise de conteúdo da 
informação. Resultados: O ensino clínico/estágio é o fator que mais influencia 
positivamente o desenvolvimento de competências. Conclusão: A experiência clínica e 
a reflexão são fulcrais na aprendizagem e desenvolvimento da competência 
profissional em enfermagem. 
 
 
Introdução 
Com o Processo de Bolonha emergem mudanças a nível político, económico, social e, 
nos processos de ensinar e de aprender. Protagonizam-se opções estratégicas visando 
a criação do Espaço Europeu de Ensino Superior, procurando uma Europa mais 
competitiva cientificamente. 
Sobressaem novas conceções associadas à comparabilidade de diplomas e de graus 
através de uma maior flexibilidade no desenho curricular, com  estruturação do ensino 
superior em três ciclos de estudos e, instituição de ECTS (european credit transfer 
system), a uma maior mobilidade de professores e estudantes, a uma maior 
competitividade e empregabilidade, criando-se condições para a aprendizagem 
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acontecer ao longo da vida. Despontam nos discursos politicos princípios de rigor e de 
qualidade agregados ao sucesso académico, implicando a introdução de uma cultura 
de autoavaliação sistemática das instituições e de avaliação das aprendizagens (Leite & 
Fernandes, 2014). Similarmente, ocorreram mudanças ao nível do paradigma 
educativo: de um modelo baseado na transmissão de conhecimentos para um modelo 
baseado no desenvolvimento pessoal de competências genéricas e específicas.  
Exaltam-se perspetivas socio-construtivistas e de desenvolvimento pessoal, crítico-
reflexivo face à ação, onde o estudante deve ser capaz de pensar por si próprio, e, o 
professor desempenha um papel fundamental na orientação e facilitação desse 
processo (Morais, 2013). 
Dado que uma das autoras, é professora do ensino superior em enfermagem, foi nossa 
opção debruçarmos sobre a discussão dos cursos específicos desta área e, mais 
propriamente, sobre o Curso de Licenciatura em Enfermagem (CLE) da Escola Superior 
de Enfermagem do Porto (ESEP). 
Em Portugal, o ensino superior de enfermagem pode estar integrado no ensino 
universitário ou no ensino politécnico, sendo que a ESEP é uma instituição de ensino 
superior politécnico não integrada, cujo plano de estudos do CLE, estrutura-se em dois 
biénios, o primeiro integra unidades curriculares (UC) teóricas e o segundo, UC de 
ensino clínico e estágio (práticas) num total de 240 ECTS. 
Segundo a Diretiva 2005/36/CE, a formação do enfermeiro de cuidados gerais 
“compreende pelo menos, três anos de estudos ou 4600 horas de ensino teórico e 
clínico, representando a duração do ensino teórico pelo menos um terço e a do ensino 
clínico pelo menos metade da duração mínima da formação” (artigo 31º, nº 3). Ou 
seja, a componente prática do curso é enfatizada, exigindo-se pois, práticas 
pedagógicas sustentadas na epistemologia da prática e no desenvolvimento de um 
talento artístico profissional, baseando-se no valor da reflexão na e sobre a ação 
(Schön, 2000).  
A competência para agir, do futuro enfermeiro licenciado, enquanto enfermeiro de 
cuidados gerais, sustenta-se na construção de uma aprendizagem participativa e 
reflexiva dialogante entre a ação, a experiência e a reflexão, segundo uma 
metodologia de aprender a fazer fazendo e pensando (Oliveira, 2010), edificada a 
partir das necessidades dos estudantes e que enaltece a livre expressão de ideias, a 
autonomia e a promoção de competências reflexivas (Figueiredo, Oliveira, Apóstolo, 
2015), implicando uma ação de ensinar estratégica e intencional. 
Por outro lado, o desenvolvimento de competências, no ensinar e no aprender com 
Bolonha, pressupõe a mobilização de saberes/recursos, bem como, a reflexão na e 
sobre as experiências, sendo que, como a competência profissional se sustenta nos 
processos educativos, é necessário um currículo orientado para a resolução de 
problemas. Neste encadeamento, Díaz, Noell, Llado e Gómez (2010) referem a 
dificuldade na tradução de competências profissionais em planos curriculares e na 
adoção de processos de avaliação que garantam e melhorem a aprendizagem dessas 
competências. 
Além disso, a evidência científica traduz-nos que o desenvolvimento de competências 
em enfermagem resulta de um processo complexo de interação entre o enfermeiro e o 
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universo que o envolve (Tabari-Khomeiran et al., 2007), integrando diversas variáveis. 
Todavia, Pitt, Powis, Levett-Jones e Hunter (2012) falam-nos de uma grande lacuna na 
literatura acerca da exploração dos fatores que afetam o desempenho clínico dos 
estudantes. É neste enquadramento que desenvolvemos um estudo com a finalidade 
de contribuir para os processos educativos em uso na ESEP, analisando a perceção dos 
estudantes finalistas do CLE da ESEP acerca dos fatores com mais influência positiva no 
seu desenvolvimento de competências. 
 
Metodología 
O estudo possui um cariz exploratório-descritivo, tendo sido construído um 
questionário com questões abertas, aplicado a todos os estudantes do 4º ano do CLE 
da ESEP, sendo a amostra de conveniência constituída por 199 estudantes. Foi pedida 
autorização à direção da escola para a sua aplicação e os estudantes usufruiram do 
direito de autodeterminação. A informação foi analisada pela técnica de análise de 
conteúdo com categorização a posteriori. Determinou-se a frequência absoluta das 
unidades de enumeração (UE) a partir das unidades de registo (UR).  
 
Resultados 
Os estudantes são essencialmente do sexo feminino (N= 168; 84%), com 22 anos (N= 
110; 55,3%), variando a idade entre os 22 e os 34 anos. 
Relativamente à perceção acerca dos fatores que mais influência positiva tiveram no 
desenvolvimento de competências, obtivemos 275 UE corporizando duas categorias, 
denominadas de variáveis de ordem extrínseca ao estudante, relativas ao contexto 
educativo e, de variáveis intrínsecas ao estudante que se referem às variáveis de 
ordem pessoal. Destacaram-se os fatores extrínsecos (81,8%; UE=225) em relação às 
variáveis intrínsecas (UE=50).  
Nas variáveis extrínsecas, salientou-se a subcategoria do ensino clínico e estágio com 
160 UE (58,2%), enquanto fator percecionado como sendo aquele que mais influenciou 
positivamente o desenvolvimento de competências no CLE. Os aspetos enumerados 
para o contributo dessa UC relacionaram-se com: a diversidade e adequação das 
estratégias pedagógicas (62 UE); a diversidade das experiências e contextos educativos 
(62 UE); a promoção da mobilização de saberes (29 UE) e, a alternância com as UC 
teóricas (7 UE). Ainda nas variáveis extrínsecas, emergiram as UC teóricas (37 UE), a 
relação interpessoal positiva com os colegas (25 UE), e os recursos materiais e 
humanos (3 UE). 
As variáveis intrínsecas (18,2%) categorizaram-se em: aprendizagem auto-regulada 
(9,1%; UE=25); identificação com a profissão (7,3%; UE=20) e, competências pessoais e 
genéricas (1,8%; UE=5), apelando aos fatores “intrínsecos: o meu interesse, 
dinamismo, responsabilidade e iniciativa”. 
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Discussão  
Os fatores de ordem externa são os que mais influência positiva tiveram no 
desenvolvimento de competências dos estudantes ao longo da licenciatura, o que 
corrobora as conceções associadas ao modelo ecológico de desenvolvimento humano 
proposto por Bronfenbrenner (1996), onde os resultados da aprendizagem são 
significativamente influenciados pelas interações com o ambiente que circunda o 
estudante. 
Paralelamente, a formação em contexto clínico destaca-se nessa influência positiva na 
edificação das competências requeridas para o exercício da enfermagem, confirmando 
os resultados de outros estudos (Abreu, 2007; Fernandes, 2007), dado que, essa 
formação possui potencialidades heurísticas concretizadas através da reflexão sobre a 
prática (Oliveira, 2010). Desta forma, certifica-se a evidência acerca da importância da 
aprendizagem arquitetada na experiência (Benner, 2001) e, no agir refletido numa 
dialética de permanente desconstrução (Oliveira, 2010), implicando a mobilização de 
saberes e recursos (Le Boterf, 2005).  
Similarmente, estes resultados estão em consonância com Tseng et al. (2013) que 
afirmam que a aprendizagem através da prática clínica é fundamental no 
desenvolvimento do estudante enquanto futuro enfermeiro, pelo desenvolvimento da 
atitude profissional, por ajudá-lo a alcançar a competência clínica, por melhorar a sua 
socialização e a sua confiança profissional. Os resultados permitiram igualmente, o 
fortalecimento da importância dos contextos educativos e das estratégias pedagógicas 
adotadas, onde as práticas supervisivas têm especial relevância em função dos 
diferentes estilos de aprendizagem dos estudantes, enquanto estratégias que 
favorecem o desenvolvimento pessoal e profissional do futuro enfermeiro (Abreu, 
2007). Contudo, é no desenvolvimento dos aspetos cognitivos nos estudantes, que os 
supervisores apresentam algumas dificuldades, em detrimento da componente social e 
interpessoal, sendo, supostamente a de mais fácil aplicação (Silva, Pires & Vilela, 
2011). Por conseguinte, e embora com pouca representatividade, os resultados 
evocaram também, o valor da relação pedagógica entre os atores envolvidos no 
processo educativo.  
Por outro lado, as variáveis intrínsecas, enquanto fatores enumerados pelos 
estudantes, tradicionalmente têm um papel relevante na aprendizagem (Font, 2007), 
sendo enfatizada a aprendizagem autorregulada, o que pode implicar processos de 
autoavaliação, de planeamento e gestão de tempo, bem como, a seleção de 
estratégias para aprender, sendo por isso, determinante para a aquisição das 
competências do enfermeiro de cuidados gerais (Ordem Enfermeiros, 2012). 
Julga-se que os resultados obtidos permitiram obter contributos científicos para o 
corpus de conhecimento que envolve o desenvolvimento de competências dos 
estudantes do CLE, e, apesar de auxiliar na compreensão de apenas parte da realidade, 
dado que, participaram estudantes de apenas uma instituição de ensino superior, 
considera-se que o conhecimento gerado pode ter repercussões nas práticas 
educativas futuras dessa instituição e, de outras instituições de ensino de 
enfermagem. 
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Conclusões 
Ser competente em enfermagem, pressupõe qualidade na ação profissional que se 
arquiteta no conhecimento próprio enquanto disciplina, oriundo da práxis e da 
investigação, constituindo-se por isso, um processo inacabado, em constante 
desenvolvimento e dependente das políticas educativas em uso. 
No desenvolvimento da competência profissional, concluiu-se que a experiência clínica 
e a reflexão são consideradas fulcrais, corroborando as evidências científicas que 
indicam que as competências se adquirem na ação. Impõe-se portanto, uma dinâmica 
interação com o ambiente, onde o professor e o estudante têm um papel ativo na 
construção da tomada de decisão autónoma que sustenta a competência, atribuindo 
qualidade ao agir profissional em enfermagem. 
O estudo possibilitou ao estudante um balanço do percurso pessoal e, uma redefinição 
ou otimização das estratégias pedagógicas adotadas para a instituição educativa 
envolvida.  
Em futuras investigações sugere-se que se ultrapasse a limitação metodológica 
referida e, se incorporem estudantes de diferentes instituições de educação em 
enfermagem, bem como se utilizem outros desenhos metodológicos. 
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