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DANIELLA REGINA FARINELLA JORA  

MESTRANDA 
 

 
RESUMO 

 
 
JORA, Daniella Regina Farinella. Valores e Atitudes no Processo de Formação 
Profissional em Técnico de Enfermagem. 2013. Dissertação (Programa de 
Mestrado Profissional em Saúde e Gestão do Trabalho) – Universidade do vale do 
Itajaí/SC, Itajaí, 2013. Orientadora: Profª. Dra. Stella Maris Brum Lopes. 
 
 
O presente trabalho é o resultado da pesquisa de dissertação do Mestrado 
Profissional de Saúde e Gestão do Trabalho da Universidade do Vale do Itajaí – 
Univali. A pesquisa objetivou analisar a repercussão do currículo por competência no 
desenvolvimento de valores e altitudes do técnico de enfermagem, formados por 
uma instituição de ensino particular sem fins lucrativos, na visão de egressos e 
coordenadores/gestores dos serviços de saúde. A pesquisa teve como caminho 
metodológico uma abordagem qualitativa, descritiva e exploratória. Os sujeitos em 
estudo foram 10 egressos técnicos de enfermagem e seis coordenadores/gestores 
do serviços de saúde  de  instituições de saúde pública e privada de uma cidade do 
vale do Itajaí. A coleta de dados se deu por meio de entrevista semiestruturada, 
gravada e transcrita pela autora do trabalho. A análise de dados se apropriou de 
análise temática dos conteúdos, sendo que, para os coordenadores/gestores dos 
serviços de saúde, identificaram-se as categorias: Competências do Técnico de 
Enfermagem; fragilidades do Técnico de Enfermagem no processo de trabalho e 
sugestões de melhoria para a formação do Técnico de Enfermagem. Entretanto, 
para os egressos, definiram-se as seguintes categorias: trabalho em equipe, 
iniciativa, humanização, responsabilidade, atenção, orientação, pró-atividade, 
comprometimento, ética profissional, segurança, visão sistêmica). Essas são as 
categorias de um artigo, mas têm outras que não foram trabalhadas Os resultados 
foram organizados na proposta de cada categoria mencionada, dispondo de trechos 
dos relatos dos entrevistados e comparados com apontamentos da literatura 
cientifica. A partir das contribuições dos entrevistados coordenadores e gestores, 
identificou-se que o mercado de trabalho em saúde, tanto público como privado, 
possui técnicos de enfermagem com perfil que não atendem às necessidades 
integrais dos usuários, as quais vão além de procedimentos técnicos, envolvem 
conhecer as questões sociais e culturais do usuário, família e comunidade. 
Percebeu-se na entrevista com egressos, que o trabalho em equipe permeia a fala 
de todos. Isto comprova que assistência em saúde não é realizada de forma isolada, 
mas também, com todos os integrantes do processo de cuidado em saúde. Desse 
modo, a pesquisa sinaliza para a necessidade de adequação do processo formativo 
por meio do fortalecimento da integração ensino-serviço, que viabilizaria o aumento 
da carga horária de práticas e, com isso o desenvolvimento de valores e atitudes 
voltados ao processo de trabalho.  
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Palavras-chave: Formação de recursos humanos, educação técnica em 
enfermagem, competência profissional. 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
JORA, Daniella Regina Farinella. Values and Attitudes in Process Training in 
Practical Nursing. In 2013. Dissertation (Professional Masters Degree Program in 
Health and Work Management) - University of the Valley of Itajaí / SC, Itajaí, 2013. 
Advisor: Prof. Dr. Stella Maris Brum Lopes. 
 
 
This work is the result of the dissertation research of the Master of Professional 
Health and Work Management from the University of Vale do Itajaí - Univali with 
theme oriented professional education. The research aimed to analyze the impact of 
the methodology for the development of competence values and altitudes of the 
nursing technician, formed by a particular educational institution nonprofit vision of 
graduates and engineers / managers of health services. The research was a 
qualitative methodological approach, descriptive and exploratory. The study subjects 
were 10 graduates nursing technicians and 6 coordinators / managers of health 
services in health institutions, public and private schools in a city of Itajaí valley. Data 
collection occurred through semi-structured interviews, recorded and transcribed by 
the author of the work. The data analysis has appropriated thematic analysis of the 
contents, and to the coordinators / managers of health services, identified the 
categories: Powers of Practical Nursing; weaknesses of Practical Nursing in the work 
process and suggestions for improvement for the formation of Practical Nursing. 
Already, for graduates, we defined the categories: teamwork, initiative, humanization, 
responsibility, attention, orientation, proactivity, commitment, professional ethics, 
safety, systemic view). These are the categories of an article, but others that have 
not been worked Results were organized in each category mentioned proposal, 
featuring excerpts of respondents and compared with the scientific literature. From 
the contributions of engineers and managers interviewed, it is identified that the job 
market in health care, both public and private, has nursing staff profiles which do not 
meet the full needs of the users, which go beyond technical procedures involve know 
the social and cultural issues of the user, family and community. It was noticed even 
in the speech of graduates that teamwork pervades the speech of all graduates 
surveyed, which demonstrates that health care is not performed in isolation and, yes, 
with all members of the care process in health. Thus, research indicates need for 
adequacy of the training process by strengthening the teaching-service integration, 
which would enable the increased workload of practice, and thus the development of 
values and attitudes oriented to work process. 
 
 
Keywords: Training of human resources, education, nursing, professional 
competence. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

Este trabalho nasceu das discussões no Mestrado Profissional de Saúde e 

Gestão do Trabalho da UNIVALI (PMSGT da UNIVALI) e da vivência da 

pesquisadora na área de sobre a formação profissional do Técnico de Enfermagem, 

e diz respeito à problemática da Educação Profissional em Saúde, em meio à 

sociedade do conhecimento, em que a transformação acontece de forma acelerada.  

Quando se discute educação profissional, é necessário compreender 

primariamente não só sua origem, mas também, a linha do tempo da educação até o 

século XXI. Para tal, vale destacar o pensamento do professor Cordão sobre o 

surgimento da educação profissional no Brasil: 

 
A educação profissional nasceu no Brasil como obra de benemerência 
social, para atender aos pobres, aos desamparados e aos desvalidos da 
sorte. Esses são termos utilizados nos documentos antigos a respeito de 
educação profissional. Ao longo do século passado, com a criação do Senai 
e depois do Senac, houve uma valorização da educação profissional e da 
estruturação da rede federal. Porém, esse ritmo de desenvolvimento da 
educação profissional foi um pouco rompido com a lei 5.692/71. A despeito 
de valorizar a educação profissional, esta lei, ao contrário, contribuiu para a 
sua desvalorização, na medida em que a educação técnica do ensino médio 
foi colocada no lugar do ensino médio (CORDÃO, 2010, p.37). 
 
 
 

A Educação Profissional vem passando por transformações em decorrência 

dos efeitos do processo de globalização. A velocidade da informação tornou a 

produção do conhecimento um processo em contínua mutação. O aumento da 

demanda por novas competências está associado a uma tendência de formação 

polivalente. Assim, a educação se encontra diante de novos problemas que pedem 

soluções ainda não concluídas. 

Na década de 90, com a Reforma Educacional, por meio da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação (LDB Lei nº 9.394) e dos Parâmetros Curriculares Nacionais o 

cenário educacional se modificou em detrimento de uma nova perspectiva, porque a 

educação profissional está norteada para o desenvolvimento de competências para 

proporcionar a laboralidade e manter o trabalhador ativo em seu processo. (BRASIL, 

1999).   

A LDB reflete o contexto de mudanças sofridas pela sociedade, num mundo, 

que vivencia a expansão acelerada das tecnologias da informação e da 
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comunicação. Em consequência disto, demanda uma concepção diferente para o 

ensino e a aprendizagem, ou seja, uma nova mentalidade educacional. Portanto, é 

notório que a educação tradicional vem perdendo espaço na sociedade, uma vez 

que essa sociedade contemporânea vislumbra uma nova formação com 

metodologias ativas.  

As diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional são regidas 

por um conjunto de princípios regulamentadores à formação do trabalhador que  

incluir: a articulação com o ensino médio e o respeito aos valores estéticos, éticos e 

políticos. Além destes valores destacam-se aqueles que definem sua identidade e 

especificidade. 

A partir da LDB novas exigências educacionais e, consequentemente, a 

necessidade de reestruturação do Sistema Educacional Nacional surgindo, assim a 

proposta de trabalhar com um currículo organizado por competência. 

Outro movimento marcante para educação Brasileira foi em 1998, as Edições 

Unesco Brasil editou Educação: Um Tesouro a Descobrir. Relatório da Comissão 

Internacional sobre a Educação para o Século XXI, coordenado por Jacques Delors. 

As teses deste documento, não somente, foram acolhidas pela comunidade 

educacional brasileira, como também, passaram a integrar os eixos norteadores da 

política educacional. Sem dúvida, o Relatório Delors estabelece os quatro pilares da 

educação contemporânea. Aprender a ser, a fazer, a viver juntos e a conhecer 

constituem aprendizagens indispensáveis que devem ser perseguidas de forma 

permanente pela política educacional de todos os países. (DELORS, 1999). 

O presente trabalho terá como referencial a Resolução nº 04/99 da Câmara 

da Educação Básica do Conselho Nacional da Educação (CNE/CEB), que conceitua 

competência como “[...] capacidade de articular, mobilizar e colocar em ação valores, 

conhecimentos e habilidades necessários para o desempenho eficiente e eficaz de 

atividades requeridas pela natureza do trabalho”, essa proposta metodológica tem 

por objetivo formar pessoas que atendam as necessidades do mundo do trabalho. 

A ótica do currículo por competência na educação profissional, objetiva formar 

um aluno que construa seu conhecimento de forma crítica, reflexiva, e, que procure 
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estar em constante autodesenvolvimento, por meio de estudos, pesquisas e 

resoluções de problemas mais próximos da realidade e do mundo do trabalho. E, 

que também, tenha a possibilidade de propor inovações, identificar e incorporar 

novos métodos, técnicas e tecnologias às suas ações e responder às situações 

cotidianas e imprevisíveis com flexibilidade e criatividade. 

 

A competência é uma capacidade de produzir hipóteses, até mesmo 
saberes locais que, se já não estão "construídos”, são “ constituíveis” a 
partir dos recursos do sujeito. Logo, trabalhar a competência equivale a 
formar para competências mais do que para apenas conhecimentos. Ora, o 
saber-mobilizar que está na raiz de toda competência não é uma 
representação, ou seja, um saber no sentido estrito. (PERRENOUD, 2000, 
p.69). 

 
O termo competência dispõe da articulação e mobilização do conhecimento, 

habilidades, valores e atitudes princípios essências para a formação e qualificação 

do Técnico de Enfermagem no mundo contemporâneo.  

Decorremos de uma cultura educacional tradicional, em que o professor era 

detentor do saber. A avaliação era por nota, totalmente quantitativa. Com a reforma 

educacional brasileira surge à possibilidade de trabalhar com um currículo 

organizado por Competência, a qual mobiliza e articula a construção de 

conhecimentos, tornando o aluno corresponsável pelo seu desenvolvimento. 

Trabalhar a dinâmica das competências exige uma grande transformação na 

escola e, principalmente, uma mudança no discurso e nas suas concepções 

educacionais. No dia a dia, quando se apresenta a nova  metodologia aos alunos, e 

aos novos professores, percebe -se um grande  desconhecimento, e até  um certo 

estranhamento  com  a nova  proposta metodológica.  

Discute-se a competência há mais de 30 anos. Entretanto, no contexto 

educacional, a metodologia é muito incipiente ainda no Brasil, assim o principal eixo 

da proposta consiste em buscar ajustes em todo seu processo de ensino e 

aprendizagem.  

Neste contexto, vale informar que a autora deste trabalho, possui sua 

trajetória como enfermeira, formada há dez anos e, há nove anos trabalha com a 

educação profissional em saúde. Inicialmente, como docente de cursos Técnicos de 
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Enfermagem, sendo que a partir de 2004 teve a oportunidade de conhecer a 

proposta metodológica do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial- 

SENAC/SC. Uma proposta diferenciada, onde o currículo é organizado por 

competência.  

 Diante dos desafios e com a responsabilidade de preparar pessoas para o 

mundo do trabalho, mergulha-se em uma nova proposta profissional, ou seja, a de 

dar aula, ser professor, condição essa que em muitas vezes não se está preparado, 

em tempo hábil, para adentrar em uma sala de aula. Isso sem dúvida é 

consequência da necessidade urgente da escola contratante. Falta capacitação, ou 

seja, muitos dos docentes, em sua primeira vez, em sala de aula, usam como 

referência as experiências ditas como positivas de seus professores, durante a sua 

formação. Diante dessa afirmação, vale ressaltar que os professores, que foram 

usados como exemplos didáticos são originários de uma metodologia tradicional.  

Hoje, século XXI, ainda, pode-se encontrar muitos docentes que trabalham 

com essa metodologia. Entretanto, o mundo da educação vem se transformando 

juntamente com a globalização, com as tecnologias digitais, ou seja, vive-se em uma 

sociedade do conhecimento. Com isso, a autora do trabalho destaca que o mundo 

educacional está pensando, planejando, estudando e divulgando experiências 

exitosas, com propostas metodológicas ativas.  

Trabalhar com uma metodologia mais ativa, e, que valorize o conhecimento 

prévio do individuo, exige uma prática diferenciada para todos. Para atender às 

novas necessidades do mundo do trabalho, a escola sem dúvida, precisa atualiza-

se, buscando ferramentas a fim de preparar seus docentes para uma nova proposta 

metodológica e, com isso, desenvolver competências no processo de formação de 

pessoas. 

Ao tomar conhecimento da organização curricular por competência, e, no 

exato no momento em que a coordenadora pedagógica discorreu sobre o assunto, 

imediatamente fazia-se relação com a competência a ser  trabalhada, na 

enfermagem. Isto causava um certo espanto, porque na realidade estava sem 

entender muito bem a proposta da instituição, por ser o primeiro contato. Com o 

passar do tempo, a integração com à equipe de docente acontecia de forma 
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espontânea, por meio de reuniões de planejamento, capacitações e, com o tempo, 

todo processo começou a torna-se mais claro e perceptível.  

Na trajetória da autora deste trabalho, atuando como enfermeira há 10 anos e 

há seis anos trabalhando com educação profissional, com mais ênfase o Técnico de 

Enfermagem.   

 Ao concluir a graduação de enfermagem em dezembro de 2003, logo após, 

no início de janeiro de 2004, passou em um processo seletivo, em uma cidade do 

Oeste Catarinense, a qual integrou uma Equipe de Estratégia e Saúde da Família. 

Primeiro trabalho na área da saúde, recém-formada, com a “pilha toda” e ao mesmo 

tempo um universo profissional totalmente diferente, adicionado a muitos momentos 

de dúvidas. Além de trabalhar com atenção básica, recebeu convite para atuar como 

professora de um curso técnico de enfermagem. Começava aí um grande desafio 

profissional, pois, em sua formação não contemplava licenciatura. 

 No ano seguinte, em busca de novos desafios e qualidade de vida, decidiu 

mudar de cidade e, assim, passou a integrar a ESF, de uma cidade no Vale do Itajaí, 

bem com, atuando como professora de cursos técnico de enfermagem.  

Atualmente, o cotidiano de trabalho da pesquisadora, é responsável pela área 

da saúde, no âmbito estadual de uma instituição de ensino de educação profissional, 

prática que envolve diversas atividades voltadas para o Eixo Tecnológico Ambiente 

e Saúde, que contempla cursos nos segmentos de: Enfermagem, Saúde Bucal, 

Saúde Visual, Radiologia, Podologia, Estética, Massoterapia, Análises Clínicas, 

Farmácia, veterinária e Nutrição. Com uma trajetória de oito anos atuando com 

Educação Profissional em Enfermagem, fez com que ampliasse a visão do processo 

de formação, visualizando novas demandas de mercado, novas práticas no 

processo de formação.  

Para cada segmento citado foi desenvolvido um Plano de Curso, o qual segue 

as normas do MEC, Catálogo de Cursos Técnicos do Departamento Nacional do 

Senac, legislações educacionais vigentes, além dos conselhos de categoria. O 

Plano de Curso é um documento norteador, que descreve todos os saberes 

(conhecimento, habilidades, valores e atitudes) informações pertinentes de cada 

curso, além de elucidar informações como: indicações metodológicas, indicações de 

estágio, corpo docente, infraestrutura, referências bibliográficas.  
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Em se tratando do Técnico de Enfermagem, em 2000 foi o ano que o curso 

passou por atualização, atendendo a novas Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação Profissional Técnica, por meio do parecer CNE nº 16/99. Neste parecer, 

fica definido um ensino baseado num desenho curricular por competência e módulos 

compostos pelas unidades curriculares.  

O parecer CNE nº 16/99, orienta um currículo que articule as competências 

durante o processo de formação. Com isso, convida as escolas a reestruturarem 

seus currículos para uma formação integradora, rompendo com isso a 

fragmentação, a educação tradicional e por disciplina.  

 Compartilho com a ideia de Cutolo (2001, p.8) de que “a educação é um mar 

de desafios, questionamentos e reflexões. Um gostoso desafio”. A educação nos 

proporciona diariamente situações novas e desafiadoras.  

O Técnico de Enfermagem é uma ocupação reconhecida pela CBO – 

Classificação Brasileira das Ocupações, respaldada pela lei 7.498 de 25/06/1986, 

que dispõe sobre a regulamentação do exercício profissional da enfermagem, a qual 

determina as atribuições da categoria, e neste caso, do Técnico de Enfermagem.  

O perfil do profissional Técnico de Enfermagem contempla a Qualificação 
Técnica de Nível Médio em Auxiliar de Enfermagem: Profissional do Eixo 

Ambiente e Saúde, com exercício profissional regulamentado por lei, responsável 

por prestar assistência de enfermagem a pacientes/clientes com afecções clínicas e 

cirúrgicas, nas diferentes faixas etárias, contribuindo com o tratamento, evitando 

complicações, preservando ao máximo a capacidade funcional e auxiliando o cliente 

na adaptação de suas limitações consequentes da doença, reconhecendo como 

paradigma, que respaldam o planejamento e a ação dos profissionais da área de 

saúde: o ser humano integral, os condicionantes e determinantes do processo saúde 

e doença, os princípios éticos, as normas do exercício profissional, a preservação do 

meio ambiente e o compromisso social com a população, visando sempre, a 

oferecer uma assistência humanizada. Desenvolver, em equipe, ações de promoção 

da saúde e prevenção de agravos, objetivando a qualidade de vida do indivíduo, 

família e comunidade. Atuar em saúde e segurança no trabalho, aplicando os 

princípios básicos de prevenção de acidentes em conformidade com a legislação e 

normas de segurança. (SENAC, 2009). 
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A Habilitação Técnica de Nível Médio em Enfermagem: O Técnico em 

Enfermagem, profissional do Eixo Tecnológico Ambiente, Saúde e Segurança, com 

exercício profissional regulamentado por lei, integra uma equipe que desenvolve, 

sob a supervisão do Enfermeiro, ações de promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação referenciadas nas necessidades de saúde individuais e coletivas, 

determinadas pelo processo gerador de saúde e doença. Além das competências 

relacionadas ao Auxiliar de Enfermagem, o profissional presta assistência de 

Enfermagem a clientes, em estado grave em domicilio, clínicas, unidades de 

urgência e emergência ou de tratamento intensivo, objetivando o tratamento físico, 

conforto mental e espiritual. Desempenhando a função de agente educativo na 

prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a 

pacientes durante a assistência de saúde. Os profissionais apresentam bom 

relacionamento interpessoal, senso crítico reflexivo, iniciativa, flexibilidade, senso de 

observação acurada, capacidade de autogestão, abstração e raciocínio lógico. Suas 

atividades são desempenhadas em instituições de saúde públicas e privadas 

(hospitais, clínicas, unidades básicas de saúde, serviços de atendimento pré-

hospitalar) bem como em domicílios, sindicatos, empresas, associações, escolas, 

creches e outros. (SENAC, 2009). 

Para desenvolver o perfil profissional de conclusão do Técnico de 

Enfermagem, a instituição desde 2000 vem trabalhando com uma proposta curricular 

organizada por competência, a qual prevê a articulação de saberes 

conceituais/conhecimentos, habilidades, atitudinais/comportamentais/valores e 

atitudes.  

Os saberes valores e atitudes estão vinculados a um contexto de saber agir, 

saber ser no processo de trabalho, os quais poderão ser mais visíveis nos adjetivos 

responsabilidade, comprometimento, empatia, respeito, iniciativa, pró-atividade, 

postura profissional, e outros. Muito desses adjetivos são advindos da formação 

pessoal, entretanto, quando nos referimos à formação para educação profissional, 

esses elementos deverão ser desenvolvidos no processo de construção de cada 

competência prevista na organização curricular do curso. 

Trabalhar na formação de profissionais com esses valores e atitudes citados 

acima, tem sido um desafio para às instituições de Educação Profissional, que 
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adotaram trabalhar por competência. Isso, em decorrência de fatores como a falta 

de entendimento dos professores perceberem como devem desenvolver esses 

saberes. Isso pode ser atribuído à falta de entendimento sobre a metodologia 

adotada e as estratégias para desenvolver esses saberes atrelados à ocupação, e, 

também há os alunos provenientes de uma educação tradicional em que há 

prevalência da avaliação por nota. Portanto, trabalhar na perspectiva de um currículo 

organizado por competência, requer um novo olhar do sistema de educação, 

estrutura física nas escolas que atendam à proposta por competência. Dessa forma, 

os recursos humanos devem estar mobilizados para uma nova proposta 

metodológica. 

Outro fator importante esta relacionado aos contratantes/empresas públicas e 

privadas do setor de saúde, empresas de recursos humanos, que apontam 

fragilidades dos saberes, valores e atitudes, já, detectados no processo de seleção e 

muitas vezes no processo de trabalho.  

Com essa fragilidade e a falta de mão de obra qualificada, vive-se um 

colapso, ou seja, faltam profissionais técnicos em todas as áreas do mercado de 

trabalho.  Nas instituições formadoras concentram-se as grandes responsabilidades 

nesse processo, e cabe às escolas desenvolverem estratégias para melhorar a 

formação dos futuros profissionais e, com isso, atender às exigências do mercado 

de trabalho. 

Vale ressaltar, que formar recursos humanos em saúde, na proposta 

curricular por competência, requer todo um processo diferenciado, que requer 

planejamento coletivo, execução do planejamento e avaliação. Um dos pilares da 

competência são os valores e atitudes profissionais, os quais são essenciais à 

formação de um perfil diferenciado no mercado de trabalho. Frente a isso há alguns 

questionamentos que merecem ser estudados e analisados, e, que causam 

inquietação à pesquisadora: 

• O currículo por competência desenvolve valores e atitudes que possibilitem 

a integração do aluno no mercado de trabalho? 

• Os profissionais Técnicos de Enfermagem são formados com capacidade 

para atuar no mercado de trabalho na ótica de valores e atitudes 

profissionais? 
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Diante da contextualização, este estudo justifica-se, e, tem por objetivo geral 

analisar a repercussão do currículo por competência no desenvolvimento de Valores 

e Altitudes do Técnico de Enfermagem, formado por uma instituição de educação 

profissional sem fins lucrativos, cujos objetivos específicos são: identificar forças e 

fragilidades, em relação a valores e atitudes de técnicos de enfermagem formados 

por uma instituição sem fins lucrativos, na visão dos gestores/coordenadores dos 

serviços de saúde; 

Tem-se como pressuposto que valores e atitudes são fundamentais para 

empregabilidade deste técnico de enfermagem, uma vez que o mercado de trabalho 

busca um profissional cujo perfil contemple esses requisitos; valores e atitudes são 

encarados como “competências” inatas, entretanto, pouco valorizados como 

conhecimento apreendido, e, que contratantes, gestores dos serviços de saúde 

relatam as dificuldades dos profissionais Técnicos de Enfermagem quando 

trabalham  em equipe multiprofissional. 

Nessa nova etapa, a autora interessou-se em analisar a repercussão do 

currículo por competência com egressos Técnicos de Enfermagem e Gestores dos 

serviços de saúde, para tal utiliza-se os pilares Valores e Atitudes no processo de 

formação profissional, como um mecanismo de ouvir os profissionais uma vez  já 

inseridos no mercado de trabalho e empregadores dos serviços, e com isto, 

contribuir para melhorar o processo de formação dos futuros profissionais Técnicos 

de Enfermagem, bem como, desenvolver novas tecnologias Educacionais. 

Nessa perspectiva, julgou-se essencial a discussão dessa temática, com foco 

a entender, se valores e atitudes estão sendo desenvolvidas, no processo de 

formação, considerando-se, também, a visão daquele egresso, que se encontra no 

mercado de trabalho, e dos gestores/coordenadores dos serviços de saúde sobre a 

contratação desse profissional, e, se ele  atende aos requisitos exigidos para ocupar 

as vagas disponíveis. 

A formação profissional de técnicos de enfermagem deve ser tratada com 

muita atenção, uma vez que o processo de ensino-aprendizagem deve ser alinhado 

com os princípios e diretrizes do SUS: universalidade, igualdade/equidade, 

integralidade, participação social, descentralização, hierarquização/regionalização, 
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com um único propósito, atender às necessidades do indivíduo, família e 

comunidade. 

Dessa forma, as instituições de formação profissional possuem grande 

responsabilidade e comprometimento com a formação de pessoas, as quais deverão 

atender ao perfil do sistema de saúde pública no Brasil. 

Nesta perspectiva, foi possível vivenciar no Mestrado Profissional de Saúde e 

Gestão do Trabalho da UNIVALI (PMSGT), a possibilidade de como pesquisadora 

ampliar a visão do contexto educacional, bem como, o processo de formação do 

Técnico de Enfermagem. Diante disso, surgiu particular interesse em pesquisar a 

proposta, contribuindo com a instituição, no sentido de melhorar a formação técnica 

em enfermagem, bem com, ampliar a visão sobre a educação, e, desta forma, 

melhorar o processo de trabalho, na educação profissional. 

Diante do exposto, e pensando melhorar a prática na formação dos técnicos 

de enfermagem, julgou-se necessário ouvir os egressos técnicos de enfermagem e 

os contratantes de Enfermagem, objetivando analisar a repercussão do currículo por 

competência no desenvolvimento de valores e altitudes do Técnico de Enfermagem.  

O trabalho teve como tema a Formação Profissional, com foco na ocupação 

Técnico de Enfermagem, procurou-se entender se o currículo por competência 

desenvolve valores e atitudes que habilitem a integração do aluno no mercado de 

trabalho?  

O presente estudo teve como objetivo geral analisar a repercussão do 

currículo por competência no desenvolvimento de valores e altitudes do Técnico de 

Enfermagem, formado por uma instituição de ensino particular sem fins lucrativos, na 

ótica de egressos e empregadores e com objetivos específicos: identificar forças e 

fragilidades em relação a valores e atitudes de técnicos de enfermagem, formados 

por uma instituição, na visão dos gestores de saúde.   

A priori, sabemos da complexidade em estudar o currículo por competência, 

e, sem ter a pretensão de trazer todas as respostas, esta dissertação organiza-se 

em momentos que traduzem os seguintes resultados do trabalho: 

O primeiro momento: entende-se como necessário trazer referências 

teóricas sobre competência, sua origem, sua aplicabilidade, sua trajetória no 
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contexto global, e, em especial no segmento educacional para formação em 

Educação Profissional.  

No segundo momento: trata-se da metodologia aplicada para desenvolver a 

pesquisa, a qual seguiu uma abordagem qualitativa, de caráter descritivo e 

exploratório. Momento em que a autora descreve todo o percurso realizado para 

efetivação do referido trabalho. 

No terceiro momento: apresentam-se os dados da pesquisa e a análise dos 

informes dentro de uma abordagem de Análise Temática. Os resultados surgiram a 

partir das entrevistas com egressos Técnicos de Enfermagem e 

contratantes/gestores do serviço de saúde, nos setores públicos e privados de uma 

cidade do vale do Itajaí. A partir deste momento, teve início análise da repercussão 

quanto à organização curricular por competência e, por conseguinte, o 

desenvolvimento de valores e altitudes do Técnico de Enfermagem, formado por 

uma instituição de ensino particular, sem fins lucrativos na ótica de egressos e 

empregadores. 

Estes resultados serão apresentados em dois artigos: Valores e Atitudes no 

processo de trabalho do Técnico de Enfermagem na visão dos 

coordenadores/gestores do serviço de saúde e Valores e Atitudes no processo de 

trabalho do técnico de enfermagem.  

Por fim, registram-se as considerações finais da referida pesquisa, 

apresentando-se os resultados e as reflexões apoiadas nas referências teóricos para 

contextualização deste trabalho. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 

Esta revisão buscou elementos teóricos na legislação Educacional no que 

tange a Educação Profissional, em especial o parecer nº 16/99, ainda, a contribuição 

de Jaques Delors foi essencial para subsidiar a construção deste trabalho, bem 

como, Philippe Perrenoud. 

 
2.1 A concepção de ensino  

 
 

Para conhecer o processo de formação por meio da organização curricular  

por competência, entende-se que:  

Ensinar é um processo complexo que exige mudanças significativas, dessa 
forma, necessita investimento na formação de professores, no domínio dos 
processos de comunicação envolvidos na relação pedagógica e no domínio 
das tecnologias, com isso, poderemos avançar mais depressa, sempre 
tendo consciência de que em educação não é tão simples mudar, porque há 
toda uma ligação com o passado que é necessário mantermos, além de 
também estarmos atentos a um futuro que é bastante imprevisível (MORAN, 
2005, p.6).  

 

O professor é uma das pessoas que mais convive com crianças e 

adolescentes em fase escolar. Para Santos (2006), o principal papel do professor, 

na promoção de uma aprendizagem significativa é desafiar os conceitos já 

aprendidos, para que eles se reconstruam mais ampliados e consistentes, tornando-

se assim mais inclusivos com relação a novos conceitos. Quanto mais elaborado e 

enriquecido é um conceito, maior possibilidade ele tem de servir de parâmetro para 

a construção de novos conceitos. Isso significa dizer que quanto mais sabemos, 

mais temos condições de aprender.  

A concepção do trabalho associado ao esforço físico e sofrimento inspira-se, 

ainda, na ideia mítica do "paraíso perdido". Por exemplo, no Brasil, a escravidão, 

que perdurou por mais de três séculos, reforçou essa distinção e deixou marcas 

profundas e preconceituosas com relação à categoria social de quem executava 

trabalho manual. Independentemente da boa qualidade do produto e da sua 

importância na cadeia produtiva, esses trabalhadores sempre foram relegados a 
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uma condição social inferior. A herança colonial escravista influenciou 

preconceituosamente as relações sociais e a visão da sociedade sobre a educação 

e a formação profissional. O desenvolvimento intelectual, proporcionado pela 

educação escolar acadêmica, era visto como desnecessário para a maior parcela da 

população e para a formação de mão de obra. Não se reconhecia vínculo entre 

educação escolar e trabalho, pois a atividade econômica predominante não requeria 

educação formal ou profissional. (BRASIL, 1999c).  

Até meados da década de setenta, deste século, a formação profissional 

limitava-se ao treinamento para a produção em série e padronizada, com a 

incorporação maciça de operários semi-qualificados, adaptados aos postos de 

trabalho, desempenhando tarefas simples, rotineiras e previamente especificadas e 

delimitadas. Apenas uma minoria de trabalhadores precisava contar com 

competências em níveis de maior complexidade, em virtude da rígida separação 

entre o planejamento e a execução. Havia pouca margem de autonomia para o 

trabalhador, uma vez que o monopólio do conhecimento técnico e organizacional 

cabia, quase sempre, apenas aos níveis gerenciais. (BRASIL, 1999c). 

 A baixa escolaridade da massa trabalhadora não era considerada entrave 

significativo à expansão econômica. A partir da década de 80, as novas formas de 

organização e de gestão modificaram estruturalmente o mundo do trabalho. Um 

novo cenário econômico e produtivo se estabeleceu com o desenvolvimento e 

emprego de tecnologias complexas agregadas à produção e à prestação de serviços 

e pela crescente internacionalização das 568 relações econômicas. Em 

consequência disto, passou-se a requerer sólida base de educação geral para todos 

os trabalhadores; educação profissional básica aos não qualificados; qualificação 

profissional de técnicos; e educação continuada, para atualização, aperfeiçoamento, 

especialização e requalificação de trabalhadores. (BRASIL, 1999c). 

 Nas décadas de 70 e 80 multiplicaram-se estudos referentes aos impactos 

das novas tecnologias, que revelaram a exigência de profissionais mais polivalentes, 

capazes de interagir em situações novas e em constante mutação. Como resposta a 

este desafio, escolas e instituições de educação profissional buscaram diversificar 

programas e cursos profissionais, atendendo novas áreas e elevando os níveis de 

qualidade da oferta. 
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A partir dos movimentos e novas tecnologias as empresas passaram a exigir 

trabalhadores cada vez mais qualificados. À destreza manual se agregam novas 

competências relacionadas à inovação, à criatividade, o trabalho em equipe e a 

autonomia na tomada de decisões mediada por novas tecnologias da informação. A 

estrutura rígida de ocupações alterou equipamentos e instalações complexas 

requerendo trabalhadores com níveis de educação e qualificação cada vez mais 

elevados. As mudanças aceleradas no sistema produtivo passam a exigir uma 

permanente atualização das qualificações e habilitações existentes e a identificação 

de novos perfis profissionais. (BRASIL, 1999c). 

Como marco inicial da história da Educação Profissional Brasileira, destacou-

se a estreita relação com os processos produtivos ligados ao movimento de 

industrialização.  A Educação Profissional se consolidou a partir da Revolução 

Industrial, ocorrida na Inglaterra, em meados do final do século XVIII e início do 

século XX, ocasião em que, conforme a Enciclopédia de Diderot e D’Alembert 

(2006), pela primeira vez descreveu-se o quadro de ocupações da época, bem 

como, o que deveria ser estudado para o exercício das mesmas. Antes da 

Revolução Industrial, existia um divisor entre as sociedades, os senhores, e aqueles 

que eram os donos das terras e da produção e, mais os que trabalhavam nela como 

escravos e serventes. Depois da Revolução Industrial, portanto, teve início à 

modernização, surgindo assim novas necessidades das populações. 

O processo de industrialização e urbanização das cidades exigia aumento na 

produção de manufaturas, gerando necessidades sociais cujo cenário seria a origem 

de escolas técnicas e profissionais. Com o avanço da população para as áreas 

urbanas e o concomitante enfraquecimento da vida rural, nasce a ilusória 

oportunidade de trabalho assalariado pela expansão da produção, cria-se um 

crescente contingente de uma camada populacional em condições precárias de vida 

e sem instrução para operacionalizar processo de produção, com isso gera 

impossibilidade de sobrevivência das famílias. (STUTZ e LUCENA, 2010). 

O autor citado acima descreve que o ensino profissional brasileiro tem sua 

história marcada ao mesmo tempo por um caráter assistencialista e técnico. Uma 

viagem pelo século XIX demonstra práticas educacionais de congregações 

religiosas que, além das primeiras letras, ensinavam as crianças pobres e órfãs 
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vários ofícios, dentre eles alfaiataria, sapataria e marcenaria, tendo oficinas e 

fábricas como mediadoras desse aprendizado. 

 No entanto, segundo Frigotto , a modernidade alterou o vínculo entre 

trabalho produtivo e educação com o advento do capitalismo, em que a produção se 

rende ao mercado, que assume para si a organização da produção e suas relações 

de capital e trabalho. Ainda para o autor, o capitalismo determina as regras sobre 

valores, ideias, teorias, símbolos e instituições, entre as quais se destaca a escola 

como espaço de produção e reprodução de conhecimentos, atitudes, ideologias e 

teorias que justificam o novo modo de produção segundo Frigotto apud SENAC, 

2007. 

No Brasil a Educação Profissional iniciou sua trajetória a partir de 1909 com o 

Decreto-Lei nº 7.566, o qual institui oficialmente a Educação Profissional no Brasil, 

tendo em vista a necessidade de capacitar mão de obra para indústria e comércio, 

bem como a instalação de escolas para capacitação de recursos humanos. Em 

virtude da ampliação de capacitação, em 1940 surge o chamado Sistema S, sendo 

que em 1942 surgiu o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI e em 

1946 o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac, além do Serviço  

Social do Comércio –SESC, o Serviço Social da Indústria - SESI, o Serviço Nacional 

de Aprendizagem Rural –SENAR e o Serviço Nacional do Transporte – SENAT. 

           Outra legislação marcante na história da Educação Profissional Brasileira é a 

Lei Federal nº 5.692/71, que reformulou a Lei Federal nº 4.024/61 no tocante ao 

ensino de primeiro e segundo grau, que, ao generalizar a profissionalização no 

ensino médio, então denominado segundo grau. Grande parte do quadro atual da 

educação profissional pode ser explicada pelos efeitos dessa Lei. Desse quadro não 

podem ser ignoradas as centenas e centenas de cursos ou classes 

profissionalizantes sem investimentos apropriados e perdidos dentro de um segundo 

grau supostamente único. Dentre seus efeitos vale destacar: a introdução 

generalizada do ensino profissional no segundo grau se fez sem a preocupação de 

se preservar a carga horária destinada à formação de base; o desmantelamento, em 

grande parte, das redes públicas de ensino técnico então existente, assim como a 

descaracterização das redes do ensino secundário e normal mantidas por estados e 

municípios; a criação de uma falsa imagem da formação profissional como solução 
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para os problemas de emprego, possibilitando a criação de muitos cursos mais por 

imposição legal e motivação político-eleitoral que por demandas reais da sociedade. 

(BRASIL, 1999). 

A Lei Federal nº 9.394/96, atual LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional define as diretrizes curriculares nacionais para a educação geral, dela 

obtêm-se as orientações da educação profissional de nível técnico, que dispõem em 

seus artigos nº 39 a 42, quando concebe “a educação profissional integrada às 

diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia”, conduzindo 

“ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva”, a ser 

“desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de 

educação continuada”, na perspectiva do exercício pleno da cidadania. 

A partir da LDB, surgem novas necessidades no processo de organização do 

sistema educacional Brasileiro, com isso, citamos o parecer do CNE nº 16/99 o qual 

fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Profissional de Nível 

Técnico.  

O Governo Federal e o Ministério da Educação lançam novas estratégias para 

fortalecer a Educação Profissional no Brasil, por intermédio da Lei nº 12.513, de 26 

de outubro de 2011, a qual institui Pronatec1. Com o Pronatec, o objetivo é ampliar a 

oferta de cursos Técnicos e Tecnológicos no Brasil, com isso, o governo federal dá 

autonomia ao Sistema S, Institutos Federais. Dessa forma, o sistema de educação 

possui um novo parecer sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 

Profissional, o parecer nº 11/2012, em substituição ao parecer do CNE nº 16/99. 

 A partir da contextualização histórica da Educação Profissional, destaca- se a 

essencial relevância para não somente capacitar profissionais para o mercado de 

trabalho, bem como, capacitar os professores, responsáveis pela formação de 

recursos humanos para Indústria e Comércio.   

 Os desafios estão relacionados aos avanços tecnológicos e às novas 

expectativas das empresas que, agora, enfrentam mercados globalizados, 

extremamente competitivos. Com isso, surgiram, também, novas exigências em 

relação aos desempenhos dos profissionais.  

                                            
1 Pronatec – Programa Nacional de acesso ao Ensino Técnico e Emprego. 
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Para Irigoin e Vargas, 2004, et al, a educação é um fator de aceleração da 

modernização e do progresso, um meio privilegiado capaz de levar para a  

sociedade,  e, é ainda, importante como investimento na recuperação de um pensar 

crítico sobre a realidade, na redução da desigualdade e na formação da cidadania. A 

construção do capital educacional é uma ação de cada pessoa e de um sistema que 

oferece incentivos, orientações, planejamentos, regulamentações, apoios, 

facilidades e, principalmente, zelo com a equidade em suas diversas dimensões. 

O mesmo autor descreve sobre a mudança qualitativa educacional a qual está 

em consonância com as novas exigências do mundo do trabalho. A construção do 

referido capital educacional depende da ação de cada indivíduo e do sistema 

educacional como um todo.  

Uma visão mais sistêmica sobre as mudanças ocorridas no processo de 

trabalho podem ser visualizadas na tabela a seguir (Quadro 1): 

 

No passado No presente 

 Emprego estável e para toda a 
vida;  

 Desemprego como fenômeno 
conjuntural; 

 População economicamente 
ativa, predominantemente 
masculina; 

 A maior parte dos empregos é 
formal e assalariada; 

 Empregos com tarefas e 
operações altamente 
especializados; 

 Predomínio das habilidades 
manuais para o êxito no 
emprego; 

 Acesso à permanência no 
emprego baseados em critérios 
de escolaridade e de 
experiência profissional; 

 Mudanças frequentes de emprego, 
cargo, tarefas e funções, alternadas 
com períodos de desemprego; 

 O desemprego se transforma em 
problema estrutural e permanente; 

 Maior participação das mulheres 
nos empregos; 

 Crescimento do emprego informal, 
formas alternativas de geração de 
renda, trabalho autônomo e 
terceirizado; 

 Empregos definidos em funções de 
metas e produtividade; 

 Valorização do conhecimento e de 
competências profissionais; 

 Acesso e permanência ao trabalho 
baseados nas competências 
demonstradas. 

Quadro 1: Demonstrações sobre a transformação do trabalho  
Fonte: IRIGOIN e VARGAS, 2004, p.35. 

 
Apesar do paradigma taylorismo/fordista permanecer nos dias atuais nos 
paços produtivos, surgiu novas tendências em relação ao trabalho, 
tornando-o mais intelectualizado, complexo, autônomo e coletivo, 
objetivando o aperfeiçoamento contínuo dos processos de produção e bens 
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de serviços. O trabalho, agora, passou a requerer um profissional apto a 
fazer escolhas e opções o tempo todo, ampliando-se, assim, as operações 
mentais e cognitivas envolvidas nas atividades. (ANACLETO, 2007, p.101). 

 

O compromisso da educação profissional é essencial ao desenvolvimento de 

competências profissionais e crescente grau de autonomia intelectual, em condições 

de dar respostas adequadas aos novos desafios da vida profissional. Esse é o 

grande compromisso de qualquer escola técnica. (CORDEIRO, 2010). 

Em relação aos recursos didáticos, Gomes (2010), aponta que o 

desenvolvimento das novas competências é um desafio para praticamente todos os 

sistemas de ensino do mundo, considerando que no presente momento, já não se 

trata mais de mudar ou atualizar currículos e materiais didáticos, mas de transformar 

o próprio desenho institucional da escola. Para países como o Brasil, que ainda 

lutam para vencer a alfabetização precária, a incapacidade do aluno para as  

operações matemáticas básicas ou para atender aos fenômenos mais elementares 

da natureza, parece uma tarefa inalcançável.   

 

2.2 A formação profissional de Técnico de Enfermagem  

  

A partir do século XIX, a enfermagem transforma sua prática com base 
mais cientifica, desenvolvida inicialmente a partir da atuação de Florence 
Nighetingale, na guerra da Criméia, por meio de melhorias das condições 
dos hospitais. Essas melhorias contribuíram para a redução das infecções 
de forma considerável, o que se tornou possível pelas melhores condições 
de higiene das pessoas e dos ambientes, entre outros cuidados. ( 
MIQUELLUZZI, 2010, p.28). 

 

O Técnico de Enfermagem é uma ocupação descrita na Classificação 

Brasileira das Ocupações - CBO, regulamentada pela Lei nº 7.498/86, a qual dispõe 

sobre a regulamentação do exercício profissional da Enfermagem, e o Decreto-Lei 

nº 94.406/87, regulamentado e descrevem as atribuições da categoria, 

contemplados na classificação auxiliar, técnico de enfermagem e enfermeiros, no 

descreve:  

Art. 10 - O Técnico de Enfermagem exerce as atividades auxiliares, de 
nível médio técnico, atribuídas à equipe de Enfermagem, cabendo-lhe: 

I - assistir ao Enfermeiro: 
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a) no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades 
de assistência de Enfermagem; 

b) na prestação de cuidados diretos de Enfermagem a pacientes em estado 
grave; 

c) na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em 
programas de vigilância epidemiológica; 

d) na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar; 

e) na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser 
causados a pacientes durante a assistência de saúde; 

f) na execução dos programas referidos nas letras "i" e "o" do item II. 

 

 

A partir das atribuições citadas acima, é possível afirmar que o Técnico de  

Enfermagem tem como atribuição prestar cuidados ao indivíduo, família e 

comunidade, considerando-a em sua integralidade, bem como, atuar, em diversos 

setores que exige dele uma visão sistêmica de saúde e o reconhecimento dos 

aspectos biológicos, psicológicos e sociais do processo saúde-doença. (LEOPARDI, 

1999). 

O Técnico de Enfermagem é um profissional com competência para atuar em 

diversos setores da saúde pública e privada. Considerando que o Brasil possui um 

sistema de saúde público, que presta assistência ao usuário, família e comunidade 

em todas as fases do ciclo vital, não se pode deixar de discorrer sobre a 

enfermagem e seu papel primordial, na assistência do SUS. 

 

As décadas de 80 e 90 foram repletas de inovações e transformações no 
sistema de saúde, configurando-se, por assim dizer, em ‘anos 
paradigmáticos’ para a saúde pública do Brasil. A constituição do Sistema 
Único de Saúde (SUS) representou para os gestores, trabalhadores e 
usuários do sistema uma nova forma de pensar, estruturar, desenvolver e 
produzir serviços e assistência em saúde, uma vez que os princípios da 
universalidade de acesso, da integralidade da atenção à saúde, da 
equidade, da participação da comunidade, da autonomia das pessoas e da 
descentralização tornaram a serem paradigmas do SUS. O sistema de 
saúde passou a ser, de fato, um sistema nacional com foco municipal, o que 
se denomina ‘municipalização’ (BRASIL, 2006, p.12). 

 

Os serviços de saúde pública admitem Técnicos de Enfermagem formados 

em escolas públicas e privadas. Na década de 80, iniciou-se um movimento para 

fortalecer a qualidade da assistência, tendo como prioridade a qualificação de 

profissionais de enfermagem. Desse movimento foi esboçado um projeto de 

Profissionalização dos Trabalhadores na área da Enfermagem (Profae). O 
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surgimento do Profae veio como forma de qualificar profissionais que exerciam a 

enfermagem de forma irregular, ou seja, sem a habilitação Técnica de Enfermagem. 

A falta de qualificação destes profissionais era de certa forma, um “risco para a 

comunidade”. 

A partir de 1999, o Ministério da Saúde implementou o Profae com o objetivo 

de proporcionar uma assistência de enfermagem com mais qualidade, por meio da 

redução dos déficit de pessoal da enfermagem e apoio e fortalecimento à formação 

de recursos humanos ao SUS ( BRASIL, 2006). 

A gestão do projeto de qualificação da Enfermagem, por meio do Profae foi do 

MS, com descentralização para os Estados e Municípios e operacionalização das 

escolas públicas e privadas em todo o Brasil. Para a avaliação do processo de 

formação dos profissionais de enfermagem, o Profae apropriou-se de um sistema de 

avaliação baseado em competências, o qual fez parte em todo o processo de 

formação do Técnico de Enfermagem (MARQUES, 2000). 

“O desenvolvimento do Profae possibilitou a qualificação de trabalhadores de 

enfermagem em ampla escala, produzindo um impacto positivo na qualidade do 

atendimento oferecido à população pelas instituições públicas, privadas e 

filantrópicas” (BRASIL, 2007, p. 72). Por outro lado, não foi suficiente, a realidade do 

mercado de trabalho em saúde retrata a escassez de técnicos de enfermagem, em 

muitas regiões do Brasil e nos diferentes setores de saúde, tanto público como 

privado. 

 

2.2.1 Competência e formação profissional 
 

O termo competência vem sendo debatida desde a década de 70, e, 

adentrando em vários segmentos da sociedade. Segundo McClelland (apud Zabala, 

2010, p.28), definiu competência como: 

 

Uma forma de avaliar, o que realmente causa um rendimento superior ao 
trabalho. Na maioria dos estudos sobre competência profissional 
McClelland é citado como o responsável pela origem do conceito. Sua 
definição centra-se, claramente, na função da competência e, de maneira 
indefinida, o relaciona à qualidade dos resultados do trabalho.  
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Com a aprovação da LDB, surgem vários desdobramentos para um novo 

olhar na educação Brasileira. A Resolução 04/99 da Câmara da Educação Básica do 

Conselho Nacional da Educação (CNE/CEB), competência é a “[...] capacidade de 

articular, mobilizar e colocar em ação valores, conhecimentos e habilidades 

necessárias para o desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela 

natureza do trabalho” Para Perrenoud (1999, p. 7), competência “é a capacidade de 

agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, 

mas sem se limitar a eles”.  

O conceito de competência adotado no parecer nº 16/99 subentende a ética 

da identidade que, por sua vez, sub-assume a sensibilidade e a igualdade. A 

competência não se limita ao conhecer, mas vai além porque envolve o agir numa 

situação determinada: não é apenas saber, mas saber fazer. Para agir 

competentemente é preciso acertar no julgamento da pertinência, ou seja, 

posicionar-se diante da situação com autonomia para produzir o curso de ação 

mais eficaz. A competência inclui o decidir e agir em situações imprevistas, o que 

significa intuir, pressentir arriscar com base na experiência anterior e no 

conhecimento. (BRASIL, 1999). 

Para efeitos do parecer nº 16, entende-se por competência profissional a 

capacidade de articular, mobilizar e colocar em ação valores, conhecimentos e 

habilidades necessários para o desempenho eficiente e eficaz de atividades 

requeridas pela natureza do trabalho.  

 

O conhecimento é entendido como o que muitos denominam 
simplesmente saber. A habilidade refere-se ao saber fazer relacionado com 
a prática do trabalho, transcendendo a mera ação motora. O valor se 
expressa no saber ser, na atitude relacionada com o julgamento da 
pertinência da ação, com a qualidade do trabalho, a ética do 
comportamento, a convivência participativa e solidária e outros atributos 
humanos, tais como a iniciativa e a criatividade. (BRASIL, 1999, p 585). 

 

Portanto, pode-se dizer que alguém tem competência profissional quando 

estabelece a articulação e mobilização de valores, conhecimentos e habilidades 

para a resolução de problemas não só rotineiros, mas também situações 

inesperadas no campo de atuação profissional. Assim, age eficazmente diante do 
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inesperado e do inabitual, superando a experiência acumulada transformada em 

hábito e liberando o profissional para a criatividade e a atuação transformadora. 

A vinculação entre educação e trabalho, na perspectiva da laborabilidade, é 

uma referência fundamental para se entender o conceito de competência como 

capacidade pessoal de articular os saberes (saber, saber fazer, saber ser e 

conviver) inerentes a situações concretas de trabalho. O desempenho no trabalho 

pode ser utilizado para aferir e avaliar competências, entendidas como um saber 

operativo, dinâmico e flexível, capaz de guiar desempenhos num mundo do 

trabalho em constante mutação e permanente desenvolvimento. 

 

2.2.2 Os quatro pilares da educação  
 

A comissão Internacional sobre a Educação para o século XXI elaborou um 

relatório para a UNESCO, apresentando novos caminhos para educação profissional 

e dispondo os quarto pilares do conhecimento para a educação (DELORS, 1999). 

O mesmo autor aponta que, para poder dar respostas ao conjunto das suas 

atribuições, a educação deve organizar-se em torno de quatro aprendizagens 

essenciais que, ao longo da vida, serão de alguma forma para cada indivíduo, os 

pilares do conhecimento: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver 

juntos e aprender a ser.  

Aprender a conhecer: é aprender a buscar caminhos para a compreensão, 

de maneira que conheça muito mais do que os “saberes codificados”, mas os 

próprios meios de instrumentalização na aquisição destes saberes. Aprender 

para conhecer supõe, antes de tudo, aprender a aprender, praticando a 

atenção, a memória e o pensamento. Há necessidade de cultura geral vasta, 

no entanto, com aprofundamento a novos conhecimentos para abertura e 

outras linguagens. Aprender a conhecer favorece o estímulo à curiosidade 

intelectual desperta o senso crítico e liberta para a compreensão do rela, 

frente à aquisição da autonomia na capacidade de discernir. É importante 

lembrar que o processo de aprendizagem nunca está acabado e pode ser 

adquirido a qualquer momento, em experiências no trabalho, e ao longo de 

toda a vida. Aprender a conhecer, combinando uma cultura geral, 
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suficientemente vasta, com a possibilidade de trabalhar em profundidade um 

pequeno número de materiais. O que também significa: aprender a aprender, 

para beneficiar-se das oportunidades oferecidas pela educação ao longo de 

toda a vida. 

Aprender a fazer: aprender a fazer não mais com o significado de “preparar 

alguém para uma tarefa bem determinada” de forma simples e pautada 

somente nos conhecimentos técnicos, embora também tenha o seu valor. 

Busca-se mais para ter a capacidade de unir o cognitivo a aptidões de 

comunicação, criatividade e relações pessoais, por exemplo. É o que 

substituiria a “competência material” pela associação da qualificação 

profissional, conduta social, dispondo para o trabalho em equipe, habilidade 

de iniciativa e o gosto de aventurar. Aprender a fazer, a fim de adquirir, não 

somente uma qualificação profissional, mas, de uma maneira mais ampla, 

competências que tornem a pessoa apta a enfrentar numerosas situações e a 

trabalhar em equipe. Mas também aprender a fazer, no âmbito das diversas 

experiências sociais ou de trabalho que se oferecem aos jovens e 

adolescentes, quer espontaneamente, fruto do contexto local ou nacional, 

quer formalmente, graças ao desenvolvimento do ensino alternado com o 

trabalho. 

 

Aprender a viver junto: cooperando e conhecendo as potencialidades 

humanas. Aprendendo a viver com as diferenças, com diferentes opiniões, 

aprender a viver sem dúvida, é hoje um dos maiores desafios para a 

educação, pois, vive-se  em um mundo com muita violência e cada vez mais 

competitivo. E como contrapor o preconceito e as diferenças sociais, racionais 

e étnicas entre os povos? Talvez, uma aproximação da solução seja o 

estímulo da escola com contextos igualitários e com objetivos comuns: num 

primeiro momento, a descoberta do outro; num segundo momento e ao longo 

de toda a vida, a participação em projetos comuns para evitar ou resolver 

conflitos latentes. Dois objetivos da educação devia entrelaçar-se, que é 

mostrar conhecimentos sobre a diversidade das culturas conduzindo uma 

tomada de consciência das semelhanças e a interdependência entre os seres 
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humanos. Desta forma, levaria o educando a descobrir a si mesmo para 

entender melhor o outro, desenvolvendo empatia ao longo da vida. Como 

meta, a escola deveria trabalhar projetos coletivos diminuindo conflitos e 

diferenças individuais por meio da cooperação grupal, em projetos solidários 

com objetivos comuns. Com isso, haverá um acréscimo de prazer no esforço 

comum, preparo para gerir conflitos e constituição de referência futura. 

 

Aprender a ser: Aprender a ser inclui atitudes e ações de convívio em uma 

sociedade saudável. A educação deve contribuir para o desenvolvimento 

pleno da pessoa – espírito e corpo, inteligência, sensibilidade, sentido 

estético, responsabilidade pessoal, espiritualidade, de forma a pensar 

autonomamente e decidir o que é melhor para si nas diferentes 

particularidades da vida. Sabe-se que cada ser é único em suas criatividades, 

suas inovações, em seus talentos e em suas liberdades de escolha, porém 

todas igualmente essenciais em qualquer civilização. Todo o ser humano 

deve ser preparado, especialmente graças à educação que recebe na 

juventude, para elaborar pensamentos autônomos e críticos e para formular 

os seus próprios juízos de valor, de modo a poder decidir, por si mesmo, 

como agir nas diferentes circunstâncias da vida. Aprender a ser, para melhor 

desenvolver a sua personalidade e estar à altura de agir com cada vez mais 

capacidade de autonomia, de discernimento e de responsabilidade pessoal. 

Para isso, não negligenciar na educação nenhuma das potencialidades de 

cada indivíduo: memória, raciocínio, sentido estético, capacidades físicas, 

aptidão para comunicar-se.  (DELORS, 1999). 

 

O saber, o saber-fazer, o saber viver juntos e o saber-ser constituem quatro 
aspectos, intimamente ligados de uma mesma realidade. Experiência vivida 
no cotidiano, e assinalada por momentos de intenso esforço de 
compreensão de dados e de fatos complexos, a educação ao longo de toda 
a vida é o produto de uma dialética com várias dimensões. Se, por um lado, 
implica a repetição ou imitação de gestos e de práticas, por outro é, 
também, um processo de apropriação singular e de criação pessoal. Junta o 
conhecimento não-formal ao conhecimento formal, o desenvolvimento de 
aptidões inatas à aquisição de novas competências. Implica esforço, mas 
traz também a alegria da descoberta. Experiência singular de cada pessoa 
ela é, também, a mais complexa das relações sociais, dado que se 
inscreve, ao mesmo tempo, no campo cultural, no laboral e no da 
cidadania.( DELORS, 1999, p 105). 
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Para fortalecer o termo competência, vale apresentar a definição de Freury & 

Freury (2001, p. 188), os autores definem competência como: “um agir responsável 

e reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos e 

habilidades, que agreguem valor econômico à organização e valor social ao 

indivíduo”.  

Até o momento, apresentaram-se vários autores que discorrem sobre 

competência, e, seguem uma mesma perspectiva. A mobilização e articulação é 

presença no discurso da grande maioria dos autores, portanto, é primordial 

compreender como isso ocorre, sendo necessário primeiramente entender a 

definição do conhecimento. Isso fica mais evidente na descrição a seguir:  

 

O conhecimento é entendido como o que muitos denominam simplesmente 
saber. A habilidade refere-se ao saber fazer relacionado com a prática do 
trabalho, transcendendo a mera ação motora. O valor se expressa no saber 
ser, na atitude relacionada com o julgamento da pertinência da ação, com a 
qualidade do trabalho, a ética do comportamento, a convivência 
participativa e solidária e outros atributos humanos, tais como a iniciativa e 
a criatividade. (BRASIL, 1999b, p.6). 

 

As competências possibilitam, na atualidade, melhor articulação entre as 

necessidades do mundo do trabalho, com a relação à educação, no processo de 

gestão dos recursos humanos, que operacionalizam as práticas de trabalho nos 

diferentes segmentos do mercado. 

“No Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (2011), encontra-se a definição 

de competência como “a qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver certo 

assunto, fazer determinada coisa; capacidade, habilidade, aptidão, idoneidade”, e, 

ainda como “ oposição, conflito, luta”. 

Segundo Irigoin e Vargas (2004), a competência na educação profissional faz 

a relação e a articulação de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que 

contribuem para o desempenho adequado em diversos contextos tanto profissional 

como pessoal.  

 

Para argumentar a favor da necessidade de se utilizarem enfoques 
inovadores na gestão de Recursos Humanos, como é o caso do enfoque 
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de competência, que permitem interações mais efetivas e integrais, 
acreditamos ser conveniente revisar as principais mudanças que os 
processos de reformas setoriais têm trazido para o mundo do trabalho nos 
serviços de saúde e nos demais setores do mundo do trabalho. (IRIGOIN e 
VARGAS, 2004, p.20). 

 

Para fortalecer a contextualização vale salientar que Barreto (1998, p.56), 

descreve que:  

“ O conhecimento é produto das relações  dos seres humanos entre si e 
com o mundo. Nestas relações, homens e mulheres são desafiados a 
encontrar soluções para situações para as quais é preciso dar respostas 
adequadas. Para isto, precisam reconhecer a situação, compreendê-la, 
imaginar formas alternativas de responder e selecionar a resposta mais 
adequada. A cada resposta, novas situações se apresentam e outros 
desafios vão se sucedendo. Estas respostas e suas consequências 
representam experiências adquirida e constituem o conhecimento das 
pessoas”. 

 

Na atualidade, evidenciam-se inúmeros problemas relativos ao desempenho 

de recursos humanos em diferentes setores como, indústria, comércio, terceiro 

setor, com ênfase no setor da saúde que acabou tornando-se o mais complexo, na 

gestão desses recursos humanos. Ainda no setor de saúde, tanto as empresas 

públicas como privadas sofrem escassez de recursos humanos qualificados. de 

inúmeros fatores como: a grande rotatividade de colaboradores, os baixos salários, a 

precariedade das infraestruturas dos serviços e a  falta de incentivo profissional, 

entre outras. 

Outro fator relevante é a falta de valorização por parte do setor administrativo 

das empresas, em relação aos recursos humanos, nos diferentes setores do mundo 

do trabalho. Na atualidade, é urgente e necessário, que as empresas tanto públicas 

como privadas, comecem a desenvolver políticas voltadas para valorização dos 

recursos humanos, como: planejar estratégias para ampliar a permanência desses 

trabalhadores mais tempo, em seus postos de trabalho, isto de acordo com as suas 

competências profissionais e a função de cada profissional. 

 
2.2.2 Instituições que atuam com a organização curricular por competência 

 
Na América Latina, países como Brasil, México, Argentina, Costa Rica e 

Chile, entre outros, então executando e iniciando projetos nessa linha de 
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competência. O Centro Interamericano para El Desarrollo Del conocimiento em La 

Formacion Profesional - CINTERFOR pesquisa a formação profissional e 

competências laborais para formação profissional, disponibilizando diferentes 

estratégias como diferencial para qualificação profissional, seguindo o projeto 

político pedagógicos das escolas. O centro tem por objetivo pesquisar estratégias 

que garantam a qualidade da formação, no âmbito da formação, baseada na 

competência, usando técnicas metodológicas ativas que estimulem o aluno a 

resolver problemas reais do mundo do trabalho. Dessa forma, ele está aprendendo a 

relacionar à teoria com a prática. 

Para Irigoin e Vargas, 2004, discorre que as competências estão relacionadas 

às épocas de crise, aparecem como uma exigência do processo de globalização e 

do fenômeno de transformação produtiva, que faz da competência o núcleo central 

da economia globalizada. Estes autores afirmam, ainda, que competência surgiu na 

década de 1980, em alguns países industrializados, principalmente naqueles que 

apresentam maiores problemas para relacionar o sistema educativo com a 

produção. 

Nesse aspecto, as competências se projetam para o sistema educacional 

formal e consequentemente para a formação da mão de obra. O marco da 

globalização econômica e social, nos alerta para a relevância de o mundo do 

trabalho por competência, com ênfase no desenvolvimento humano. 

Para Redem (2010), em sua contextualização sobre o professor da educação 

profissional, e, que perfil corresponde aos desafios contemporâneos aponta para a 

necessidade de desenvolver diferentes competências com o professor, a fim de 

atender às novas exigências do mundo do trabalho. Em relação a essas 

competências, a mesma autora mostra que a nova sociedade do conhecimento, 

exige trabalhadores mais autônomos, criativos, investigadores, capazes de 

identificar, prever e solucionar problemas.  

 

2.2.4 Valores e atitudes no processo de formação por competência 
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Em relação aos requerimentos da dinâmica profissional, Filho (2004), o 

trabalhador deve possuir capacidade de diagnóstico, de solucionar problemas, de 

tomar decisões, de intervir no processo de trabalho, de atuar em equipe e de auto 

organizar-se. Conforme, já foi mencionado, é preciso pensar uma formação 

profissional orientada para o trabalho, entendendo-se como processo de 

humanização do homem - que objetive integrar conhecimentos gerais e específicos 

com habilidades teóricas e práticas, hábitos, atitudes e valores éticos. A educação 

torna-se fundamental, portanto, 

 

 ...para que os indivíduos dominem as ciências (físicas, químicas e 
biológicas), as linguagens (a matemática, as línguas, a informática, as artes 
e a expressão corporal) e os estudos do homem (a história, a geografia, a 
sociologia, a economia e a filosofia) para que possam compreender e atuar 
no mundo social e cultural no qual estão inseridos. (DELUIZ, 1997, p.17). 

 

Além disso, torna-se necessário desenvolver as habilidades comunicativas 

(capacidade de expressão e de comunicação com seu grupo, superiores 

hierárquicos ou subordinados, cooperação, trabalho em equipe, diálogo, exercício da 

negociação), as capacidades sociais (capacidade de transferir conhecimentos da 

vida cotidiana para o ambiente de trabalho e vice-versa), e as habilidades 

comportamentais como iniciativa, criatividade, vontade de aprender, abertura às 

mudanças e consciência da qualidade e das implicações éticas do seu trabalho. A 

aquisição, o domínio e a prática desse conjunto de saberes e de fazeres pelos 

trabalhadores da saúde é primordial para sustentar as ações e as atividades a 

serem implementadas para estruturar e dar seguimento a uma política cuja 

abrangência alcance as esferas Federal, Estadual e Municipal da administração, que 

inclua os setores público e privado que compõem o Sistema Único de Saúde, e, que 

tenha entre suas prioridades a formação e a gestão de pessoas, bem como a 

regulamentação do trabalho em saúde.  

O Manual de Referências Curriculares para Educação Profissional de Nível 

Médio, 2000, demonstra que pesquisas realizadas com as escolas e empresas do 

setor demonstraram a insatisfação com a educação profissional do pessoal de nível 

médio da área da Saúde. Segundo profissionais e empresários proliferam os cursos 

de má qualidade, com infraestrutura deficiente, currículos fracos, com ênfase em um, 
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fazer fragmentado e dicotomizando o saber. O corpo docente muitas vezes não tem 

experiência ou sem nenhuma efetiva atuação no mercado de trabalho e estágios 

ruins ou mesmo sem supervisão. Consequentemente, o produto desses cursos são 

profissionais com conhecimento técnico-científico deficiente e postura profissional 

inadequada. 

O processo de ensino-aprendizagem na educação profissional em saúde, 

procura desenvolver um papel significativo, pois, formará profissionais com perfil 

determinado, porque cuidarão de pessoas, famílias e comunidade. 

 

....Cabe, portanto, à educação o desenvolvimento de valores éticos e de 
cidadania para uma atuação profissional que considere e respeite os limites 
das próprias competências e que reconheça a prioridade de o espaço de 
atuação ser ocupado por outros profissionais, quando mais e melhor 
capacitados. Para atender às necessidades da área de Saúde as 
instituições de educação profissional devem preparar sua clientela para o 
pleno exercício de suas funções mentais, cognitivas e sócio afetivas, com 
capacidade de aprender com autonomia e assimilar o crescente número de 
informações, adquirir novos conhecimentos e habilidades e enfrentar 
situações inéditas com dinamismo, flexibilidade e criatividade, 
compreendendo as bases sociais, econômicas, técnicas, tecnológicas e 
científicas (MEC, 2000, p.17). 

 

A formação de profissionais de saúde tem por base os princípios do SUS e 

para os cursos de habitação técnica em saúde, o Ministério da Educação 

disponibiliza para todas as escolas de formação o Catálogo Nacional de Cursos 

Técnicos, o qual fixa diretrizes gerais para cada segmento da saúde (Técnico de 

Enfermagem, Técnico de Radiologia, Técnico de Análises Clínicas). Ainda, pode-se 

incluir aqui todas as profissões regulamentadas possuem seu conselho de categoria, 

os quais, também, fixam legislações que devem ser utilizadas no processo de 

formação e depois enquanto profissional.  

Pensando, nisso vale salientar que a Habilitação Profissional de Técnico de 

Nível Médio de Enfermagem, atende ao disposto na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - Lei Federal no 9394/96, de 20/12/1996, no Decreto Federal nº 

5.154, de 23/07/2004, no Parecer CNE/CEB nº 16/99, de 05/10/1999 e Resolução 

CNE/CEB nº 04/99, na Resolução CNE/CEB 01/05, de 03/02/2005, na Resolução 

CNE/CEB n° 03/08, de 03/07/2008, na Resolução CEE/SC nº 054/2005, de 

20/09/2005, e no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.  
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Em 2011, foi aprovada a Lei nº 12.513, de 26/10/2011, que institui o Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec. Com o Pronatec, as 

escolas de educação profissional do Sistema S obtiveram autonomia para oferta de 

cursos técnicos. Ainda, no ano seguinte, aprovação do parecer CNE/CEB nº 11 de 

9/5/2012, que determina as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio. 

Esses documentos norteadores de todo o processo de formação de nível 

médio em saúde fazem a integração de ensino e serviço como instrumentos que irão  

contribuir para formação de profissionais técnicos e com prática assistencial 

diferenciada, porque vai muito além do simples procedimento técnico, uma vez que 

estes profissionais que possuem competência para atender o 

usuário/família/comunidade nos princípios da integralidade. Para atender estes 

princípios e relevante que contemplem as dimensões biológicas, psicológicas e 

sociais do processo saúde-doença mediante a promoção, proteção, recuperação e 

reabilitação, visando à integralidade do ser humano.  

O Ministério da Saúde dispõe de uma Política Nacional de Humanização, a 

qual preconiza um Sistema de Saúde Público com mais qualidade em todas as 

dimensões assistências, visando à integralidade2 nos ações do processo saúde e 

doença. Neste sentido, a política do MS inclui a humanização do cuidado na 

perspectiva do cliente/ paciente. Trata-se de interagir com o cliente/paciente 

objetivando atender suas necessidades e dando resolubilidade ao processo saúde-

doença, para isso, precisamos de uma nova concepção, que inclui a organização do 

trabalho, a tecnologia, entendida no seu sentido amplo, e não apenas material; o 

processo de trabalho a equipe e o cliente/paciente. (BRASIL, 2000, BRASIL, 2011). 

A integralidade do cuidado procura atender o cliente/paciente como um todo, 

resolvendo os seus problemas de forma integral, com o apoio de uma equipe 

multiprofissional de saúde na qual se insere o profissional técnico de enfermagem. 

Para atender as atuais exigências do mundo do trabalho e preparar-se para o futuro, 

o trabalhador de saúde precisa desenvolver competências, que envolvam os valores 

                                            
2 Integralidade é um dos princípios do SUS que garante ao cidadão o direito de acesso a todas as 
esferas de atenção em saúde, em todos os níveis de complexidade, até atividades inseridas no 
âmbito da prevenção de doenças e de promoção da saúde (BRASIL, 2011). 
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atitudinais e comportamentais, ou seja, ser capaz de identificar situações novas, de 

auto-organizar-se, de tomar decisões, de interferir no processo de trabalho, se 

criativo, ter empatia, ter responsabilidade no processo de trabalho, 

comprometimento com suas ações diárias, trabalhando em equipe multiprofissional.  

É fundamental, que os profissionais de saúde coloquem, prioritariamente, em suas 

ações, a ciência, a tecnologia e a ética a serviço da vida. A ética a serviço da vida 

diz respeito ao comprometimento com a vida humana em quaisquer condições, 

independentemente da fase do ciclo vital, do gênero a que pertença ou do 

posicionamento do cliente/paciente na pirâmide social. 

Diante do cenário apresentando anteriormente, Brasil (2000) aponta para a 

redefinição dos perfis dos trabalhadores de saúde, sendo necessário a construção 

de perfis mais amplos e com condições de atender o indivíduo, família e 

comunidade de forma integral, destacando ainda:   

 

Uma melhor qualificação profissional, tanto na dimensão técnica 
especializada quanto na dimensão ético-política, comunicacional e de 
relações interpessoais, pois o que se observa atualmente é que a postura 
ética, os valores e princípios, que pertencem ao domínio das atitudes dos 
profissionais, não acompanharam a evolução científico-tecnológica. Há, 
portanto, que se resgatar a distância identificada no perfil dos trabalhadores 
de Saúde, entre os conhecimentos e habilidades que por emanarem da 
ciência e tecnologia evoluíram grandemente nas últimas décadas, e os 
aspectos comportamentais que, advindos dos pactos sociais, como estes, 
mantiveram-se estacionários. A formação dos profissionais de Saúde não 
pode desconsiderar as questões éticas sob o risco de agravar ainda mais a 
disparidade já existente entre conhecimentos /habilidades técnicas e as 
atitudes no perfil desses profissionais. (BRASIL, 2000, p4). 

 

 

Para Manfredi (2002), o modelo de ensino tradicional não satisfaz mais as 

necessidades atuais da sociedade, e, que são necessárias mudanças e 

adequações ao sistema educativo, para que melhorando a oferta, novas exigências 

econômicas e sociais possam acompanhar o crescimento das tecnologias atuais e 

as novas demandas do mundo do trabalho em saúde. 
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3.  METODOLOGIA 

 

Para alcançar os objetivos do presente trabalho, essa pesquisa fundamentou-

se na abordagem qualitativa, descritiva e exploratória. A pesquisadora optou por 

esta abordagem, pois ela permite obtenção das informações sobre os saberes 

valores e atitudes, os quais poderão ser entendidos a partir das entrevistas e com o 

cumprimento do roteiro pré-estabelecido. Neste momento os entrevistados falaram 

sobre o processo de trabalho na enfermagem.  

De acordo com Canzonieri (2009 p.92), a pesquisa exploratória tem a 

finalidade de esclarecer e proporcionar uma visão geral em dimensões mais 

ampliadas acerca de um determinado fato. Busca-se saber como determinado fato 

ou fenômeno se manifesta e o que interfere nele. São úteis para objetos de pesquisa 

pouco explorados. Leopardi (2002, p.97) “descreve que a pesquisa exploratória 

permite ao investigador aumentar sua experiência em torno de um determinado 

problema. Consiste tipicamente na primeira aproximação de um tema, visando criar 

maior familiaridade em relação a um fato ou fenômeno”.  

A pesquisa descritiva descreve as características do que é pesquisado, como 

exemplo as características de determinada população ou fenômeno, ou ainda, 

estabelece as relações entre variáveis de um grupo. Envolve o uso de técnicas para 

coleta de dados como: questionários e observação sistemática busca observar, 

registrar, analisar, classificar e interpretar os fatos ou fenômenos. (CANZONIERI, 

2009). 

 

3.1 Delimitação do campo de estudo  

 

A coleta de dados foi realizada em um município do Vale do Itajaí, com 

183.373 habitantes, com uma força de trabalho, na enfermagem de 379 enfermeiros, 

766 técnicos e 266 auxiliares de enfermagem, alocados em hospitais públicos e 

privados, Secretaria Municipal de Saúde e demais serviços do setor de saúde. 

Sendo que os profissionais Técnicos de Enfermagem estão formados em duas 
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escolas do município, do segmento privado. Os sujeitos da pesquisa são egressos 

de uma dessas escolas. (IBGE, 2013 e COREN/SC, 2013). 

 

3.2 Percurso Metodológico 
  

Inicialmente, os sujeitos da pesquisa seriam duas entidades hospitalares, uma 

particular com a política de cooperativa e outra pública, além da Secretaria Municipal 

de Saúde. Após inúmeras tentativas, na busca do termo de anuência com a 

instituição particular, decidiu-se encaminhar ao Comitê de Ética somente dois 

campos para pesquisa, por não receber retorno da instituição particular a tempo.. 

Vale informar, que foram entrevistadas 16 pessoas, sendo 10 profissionais 

Técnicos de Enfermagem egressos de uma instituição de ensino técnico sem fins 

lucrativos e seis coordenadores/gestores dos serviços de saúde público e privada de 

uma cidade do vale do Itajaí. Como critério de inclusão foi entrevistado profissionais 

alocados em um Hospital Público e Secretaria Municipal de Saúde de um município 

do Vale do Itajaí, assim distribuídos: cinco egressos de cada setor de pesquisa ( 

hospital e Saúde Pública) e três coordenadores/gestores ( hospital e Saúde Pública).  

O Hospital onde foi campo da pesquisa possui 364 técnicos de enfermagem, 

sendo que 44 técnicos eram egresso de uma instituição privada, alocados em todos 

os setores de média e alta complexidade do hospital. Na secretaria Municipal de 

Saúde são 174 Técnicos de enfermagem, sendo 24 egressos, atuantes em setores 

como atenção básica, estratégia saúde da família, programa de DST/AIDS, 

programa de Tuberculose, Pronto Atendimento e outros. Esses profissionais 

técnicos de enfermagem são egressos de diferentes escolas de educação 

profissional de Santa Catariana e muitos são provenientes do Rio Grande do Sul.  

Antes de estender o convite aos egressos, solicitou-se aos respectivos 

campos de pesquisa a relação dos funcionários Técnicos de Enfermagem. À relação 

foi confrontada com a relação de egressos da instituição formadora de técnicos de 

enfermagem, localizada em uma cidade no Vale do Itajaí. De posse dos nomes, e de 

forma aleatória, ligou-se para os profissionais das listas, entretanto grande parte dos 

egressos já haviam alterado seus contatos como; telefones, e-mails, e com isso, 
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surgiram às dificuldades para encontrar os profissionais quais iriam participar da 

pesquisa, acarretando morosidade no processo.  

Em um primeiro contato, falou-se do propósito do trabalho. Investigou-se a 

possibilidade de realizar a pesquisa no próprio local de trabalho dos entrevistados, 

isto a partir do aceite dos egressos técnicos de enfermagem e 

coordenadores/gestores dos serviços de saúde. O agendamento aconteceu em 

diferentes turnos de trabalho, matutino, vespertino e noturno, além dos finais de 

semana, sempre respeitando o melhor horário, para que não deixem nenhum dos 

setores dos serviços com falta de profissionais. Esse acordo era mediante a 

disponibilidade de cada entrevistado. 

Entretanto, mesmo mediante, o pré-agendamento, quatro das entrevistas 

agendadas não foram realizadas; uma porque o funcionário não foi trabalhar no dia, 

e, também, não avisou. As outras três, os técnicos terminaram seus plantões de 

trabalho e foram embora, sem cumprir o que havia sido acordado. Diante desse fato, 

foi necessário buscar mais profissionais para as entrevistas. 

Antes das entrevistas, procurou-se manter uma conversa informal sobre 

diversos assuntos, além de uma breve introdução sobre a proposta. Os 

entrevistados foram informados de que havia um roteiro de perguntas, e, que seriam 

norteadoras para a coleta de informações. Dessa forma, foi possível consolidar o 

vínculo entre entrevistado e pesquisadora.  

A seguir, realizou-se a entrevista individual, com cada sujeito da pesquisa, 

utilizando sempre um roteiro constituído de perguntas abertas, possibilitando, assim,  

que  o entrevistado narrasse  todo o processo de trabalho na enfermagem, bem 

como, os coordenadores/gestores também apresentaram suas contribuições na 

pesquisa. 

O critério de inclusão teve como suporte convidar, aleatoriamente, os  

profissionais Técnicos de Enfermagem, os quais tivessem realizado sua formação 

técnica, em uma instituição privada, sem fins lucrativos, situada em uma cidade, no 

Vale do Itajaí. Os entrevistados estavam, formados desde 2000, e, já contam com 

certa experiência de no mínimo seis meses. Partindo do pressuposto, que a 

formação profissional por meio de um currículo por competência tenha os 

qualificados dentro da articulação de conhecimentos, habilidades, valores e atitudes. 
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 A pesquisa teve como instrumento de coleta um roteiro de entrevista 

disponível no (apêndice A), o que possibilitou conduzir a coleta de dados e 

compreender melhor todo o processo de trabalho dos egressos Técnicos de 

Enfermagem, e, a assim, ouvir dos coordenadores/gestores qual seria o perfil ideal 

para um profissional Técnico de Enfermagem ter para este processo de trabalho na 

enfermagem. 

A coleta de dados ocorreu logo, após a aceitação dos sujeitos de pesquisa e 

a assinatura do termo de consentimento. A técnica utilizada foi da entrevista 

semiestruturada, seguindo um roteiro previamente estabelecido (Apêndice A e 

Apêndice B). Inicialmente, a entrevista ocorreu com os egressos contemplando os 

seguintes temas: a relação trabalho e instituição de saúde; rotina de trabalho na 

enfermagem; processo de trabalho na enfermagem; abordagem ao usuário; relação 

de trabalho com a equipe e competências desenvolvidas no processo de formação.  

Em segundo lugar, o roteiro de entrevista para os coordenadores/gestores do 

serviço de saúde está disponível no Apêndice B e, organizado com os temas: 

processo de contratação do Técnico de Enfermagem; perfil esperado do profissional; 

processo de contratação do Técnico de Enfermagem; maiores dificuldades com o 

recém-contratado; o Técnico de Enfermagem deve possuir competência para atuar 

em diferentes setores da instituição; os motivos que levam este pessoal à demissão; 

como as escolas profissionalizantes podem melhorar o processo de formação do 

Técnico de Enfermagem. 

As entrevistas ocorreram ciam m locais diferentes como: no ambiente de 

trabalho, na sala de reunião da instituição, na sala de curativo, na sala da 

enfermagem e no vestiário do Centro Cirúrgico, entretanto houve uma entrevista que 

aconteceu na residência da Técnica de Enfermagem, fora do seu horário de trabalho 

isto obedeceu à solicitação da mesma uma vez que a entrevistada não pretendia  

atrapalhar a rotina de trabalho, entretanto tinha interesse em colaborar com o 

trabalho. 

O processo de coleta dos dados foi algo instigante e moroso, uma vez que na 

instituição hospitalar pública, os egressos técnicos de enfermagem não cumpriram 

com o acordado inicial. 
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3.3 Questões Éticas 

 

O projeto de Pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Univali, obtendo o parecer de aprovação nº 145.871 de 13/11/2012 conforme (Anexo 

1). 

As questões éticas foram estabelecidas por meio da autorização formal dos 

participantes, assinando um termo de consentimento livre e esclarecido (apêndice 

C). Os sujeitos da pesquisa foram informados que eram livres para desistirem do 

estudo a qualquer tempo se, assim, o desejassem. Tendo em vista que já fora 

anunciado anteriormente aos entrevistados, a garantia do anonimato e sigilo quanto 

às informações colhidas, além do acesso aos resultados da investigação. 

Será realizada a devolutiva dos resultados aos sujeitos da pesquisa e, 

também, para às instituições envolvidas, na coleta dos dados. Os resultados obtidos 

serão confidenciais e, portanto, não serão utilizados os nomes dos participantes em 

nenhum momento da contextualização, e, após a coleta de dados, seu relato foi 

entregue para o parecer final, estando livre, portanto para argumentar, interferir ou 

recusar as informações, como também, desistir de participar do estudo em qualquer 

momento. 

 

3.4 Análise dos Dados  

 
Os dados foram analisados por meio da análise temática. Para Minayo 

(2007), descreve que fazer uma análise temática denota os valores de referência e 

os modelos de comportamento presentes no discurso do objeto de pesquisa. 

Operacionalmente, a análise temática apresenta-se em três etapas:  

Primeira etapa: Nesta etapa, analisou-se o plano de curso do Técnico de 

Enfermagem, para então, decidir-se quais as Unidades Curriculares poderiam ser 

trabalhadas e confrontadas com os dados coletados e de acordo com os objetivos.  

No que tange às entrevistas, foram feitos recortes de trechos, que demonstravam 

situações do processo de trabalho e, que foram utilizados na análise dos dados.  



51 
 

 
 

 De posse de todas as entrevistas transcritas, foi realizada a primeira leitura 

flutuante. Neste momento, codificamos o material em TE1 – TE10 para os egressos 

técnicos de enfermagem, e G1 – G6 para os coordenadores/gestores dos serviços 

de saúde. No que tange às entrevistas, foram feitos recortes de trechos do texto, 

que demonstram situações de valores e atitudes no processo de trabalho do 

Técnico de Enfermagem. A partir destes recortes, preocupou-se destacar-se, em 

negrito, palavras e frases que demonstram os objetivos específicos. 

A seguir, selecionou-se os achados em categorias, entretanto, não foi 

possível seguir com essa análise, uma vez que não estavam sendo cumpridos com 

os objetivos propostos pelo projeto. Dessa forma, partiu-se para a segunda leitura e 

categorização, e, assim, usou-se como base os objetivos específicos do projeto. E 

com isso, procurou-se identificar forças e fragilidades na ótica de valores e atitudes 

de egressos Técnico de Enfermagem e, também na visão dos coordenadores e 

gestores dos serviços de saúde.  

Durante essa leitura, passou-se por um momento exaustivo, mas manteve-se 

o cuidado em buscar elementos que caracterizassem valores e atitudes, no 

processo de trabalho do técnico de enfermagem. 

Ao final chegou-se as seguintes categorias: 
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Compreende-se, assim, que a competência é uma a articulação de 

conhecimento, habilidades, valores e atitudes. Quanto à análise do material dos 

egressos, selecionou-se corpus referentes à narrativa de eventos do processo de 

trabalho do técnico. Neste momento, usou-se como referência o Plano de Curso do 

Técnico de Enfermagem da instituição que trabalha com um currículo organizado 

pela metodologia por competência.  Nesta análise, identificou-se nas situações 

descritas e envolvidas no processo de trabalho dos egressos técnicos de 

enfermagem, como: relação interpessoal, o processo de trabalho em saúde e 

assistência em saúde. Estas situações foram articuladas com as unidades 

curriculares: relacionamento interpessoal no ambiente profissional, enfermagem em 

saúde coletiva I e mais a legislação da Enfermagem. 

O plano de curso dispõe de uma organização curricular com 20 unidades 

curriculares e cada unidade equivale a uma competência. A competência é uma a 

articulação do conhecimento, habilidades, valores e atitudes. Para avaliar o 
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desenvolvimento, cada competência possui indicadores de eficiência e eficácia. 

Com o objetivo de elucidar a estética de uma competência, destacou-se seguinte:  

 
UNIDADE CURRICULAR: O PROCESSO DE TRABALHO DA SAÚDE 
 
COMPETÊNCIA:  
 
Orientar o cliente quanto aos seus direitos e as estratégias empregadas nos serviços de saúde, 
reconhecendo os aspectos que respaldam a saúde do indivíduo/família/comunidade: os princípios e 
diretrizes básicas do SUS, os condicionantes do processo saúde – doença e a integralidade do ser 
humano, para viabilizar o atendimento das necessidades de saúde. 
 

Valores/Atitudes Conhecimentos Habilidades 

Empatia 

Responsabilidade 

Flexibilidade 

 

Definição de saúde e doença, 
história natural das doenças, níveis 
de assistência à saúde; 

Necessidades humanas básicas e 
necessidades de saúde; 

Características e limitações dos 
portadores de necessidades 
especiais; 

Saúde e cidadania: Direitos e 
deveres do cidadão – código de 
defesa do consumidor; 

Organizações de defesa da 
cidadania; 

Carta dos direitos do paciente; 

Políticas de Saúde – Pública e 
Privada;  

Indicadores de qualidade em 
prestação de serviços em saúde; 

Princípios de atendimento ao 
cliente; 

Mapear os recursos 
(organizações sociais e de 
saúde) existentes na 
comunidade; 

Orientar o cliente em relação ao 
serviço de saúde; 

Atender o cliente no serviço de 
saúde. 

 

 INDICADORES 
 
Eficácia:  
Orientação ao cliente para o atendimento das necessidades de saúde com responsabilidade, de 
acordo com seus direitos e deveres.  
 
Eficiência: 
Identifica o processo de saúde e doença, relacionando com a história natural das doenças e níveis 
de assistência à saúde disponíveis na comunidade. 

Orienta os portadores de necessidades especiais, sua família e responsáveis, atendendo as 
características e limitações individuais.  

Identifica os condicionantes e determinantes do processo saúde-doença, considerando a qualidade 
de vida do indivíduo e sua inserção na sociedade. 

Realiza o mapeamento dos recursos existentes na comunidade, descrevendo suas finalidades e a 
forma como este recurso pode ser utilizado pelo cliente, analisando os indicadores de qualidade em 
prestação de serviços em saúde. 



54 
 

 
 

Comunica com as pessoas, buscando interpretar suas mensagens, atender suas necessidades 
humanas básicas e de saúde e responder de forma apropriada a cada público com empatia, de 
acordo com os princípios de atendimento ao cliente.  

Orienta o cliente, família e comunidade, sobre seus direitos e deveres, com responsabilidade e 
flexibilidade, adaptando a linguagem, tom, estilo e forma. 

Quadro 2: Unidade Curricular O Processo de Trabalho em saúde  
Fonte: SENAC, 2013, p9.  
 
 

Optou-se por trabalhar com as UCs, já citadas anteriormente. Dessas  

unidades curriculares, retiramos os seguintes valores e atitudes: empatia, 

responsabilidade, flexibilidade, respeito, sensibilidade, trabalho em equipe, 

autonomia, iniciativa e atenção. Durante a análise das unidades curriculares, 

percebeu-se que muitos dos valores e atitudes se repetiam de uma competência 

para outra, portanto, manteve-se nove saberes mencionados. 

Esse atrelamento possibilitou o mapeamento prévio de alguns valores e 

atitudes, e, que estes contemplaram a fala dos entrevistados, entretanto, caso isto 

não viesse ocorrer novos valores e atitudes poderiam ser introduzidos. 

Os resultados serão apresentados da seguinte maneira: unidade curricular e 

seus valores e atitudes, seguidas dos trechos das entrevistas. 

Os resultados serão apresentados da seguinte forma: para os egressos 

Técnicos de Enfermagem, trabalhou-se com os valores e atitudes descritos nas 

unidades curriculares: O processo de trabalho em saúde; Relacionamento 

interpessoal no ambiente profissional; Enfermagem em saúde coletiva I e legislação 

da enfermagem. 

Dessa forma, analisou-se, se os valores e atitudes disponíveis em cada 

unidade curricular, foram percebidos nas falas dos entrevistados. Com isso, ocorreu  

a comparação com as falas nas entrevistas na visão dos egressos e demonstrados 

nos recortes dos trechos das entrevistas.  

Em relação aos resultados dos coordenadores/gestores do serviço de saúde, 

os dados foram agrupados a partir do roteiro semiestruturado, disponível no  

Apêndice B, utilizou-se as categorias: competências do Técnico de Enfermagem; 

Fragilidades do técnico de enfermagem no processo de trabalho; sugestões de 

melhoria para a formação do técnico de enfermagem. 
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Assim, esses temas deram conta de responder os objetivos do presente 

trabalho.  

A apresentação dos dados comprovam a visualização de todo o evento no 

processo de trabalho dos egressos Técnicos de Enfermagem, tendo em visto que 

para analisar valores e atitudes não pode-se segregar a competência, é importante 

um olhar para o todo, que integra os conhecimentos, habilidades, valores e atitudes. 

Essa argumentação é necessária para que se possa melhor entender a proposta e, 

assim, trabalhar com as unidades curriculares e apresentarmos todo o episódio da 

fala dos entrevistados.  A apresentação e contextualização dos dados estão  

apresentados em dois artigos, disponíveis a seguir.  

 
4  RESULTADO E ANÁLISE DOS DADOS  
 

O presente capítulo está organizado de forma a apresentar dois artigos, 

originários dos resultados coletados e confrontados com a literatura científica. 

Os dados estão apresentados por meio de recortes das entrevistas, e, que 

elucidem valores e atitudes, de acordo com o processo de trabalho, tendo como 

base o Plano de Curso do Técnico de Enfermagem de uma instituição sem fins 

lucrativos. 
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4.1 MANUSCRITO 1 

 

VALORES E ATITUDES NO PROCESSO DE TRABALHO DO TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM: VISÃO DOS GESTORES DO SERVIÇO DE SAÚDE.   

 
 

Daniella Regina Farinella Jora3 
Universidade do Vale do Itajaí  
 
Stella Maris Brum Lopes4 
Universidade do Vale do Itajaí  
 
    
 
INTRODUÇÃO  
 
 

O processo de industrialização e urbanização das cidades exigia aumento na 

produção de manufaturas, gerando necessidades sociais cujo cenário seria a origem 

de escolas técnicas e profissionais.  (STUTZ e LUCENA, 2010). 

Até meados da década de 70, a formação profissional limitava-se ao 

treinamento para a produção em série padronizada. Tempos depois, com a 

incorporação maciça de operários semi-qualificados, adaptados aos postos de 

trabalho, e, quase sempre, desempenhando tarefas simples, rotineiras, previamente, 

especificadas e delimitadas.  Desta forma, uma minoria de trabalhadores precisava 

contar com competências em níveis de maior complexidade, em virtude da rígida 

separação entre o planejamento e a execução. Havia pouca margem de autonomia 

para o trabalhador, uma vez que o monopólio do conhecimento técnico e 

organizacional cabia, quase sempre, apenas aos níveis gerenciais. (BRASIL, 

1999c). 

A partir da década de 80, as novas formas de organização e de gestão 

modificaram estruturalmente o mundo do trabalho. Um novo cenário econômico e 

                                            
3Enfermagem. Mestrando em Saúde e Gestão do Trabalho da Universidade do Vale do Itajaí. Especialista em 
Docência para Educação Profissional. Especialista em Saúde Pública, Saúde Mental Coletiva, Especialista em 
Gestão Educacional. Responsável Técnica pelo eixo Tecnológico Ambiente e Saúde do Senac/SC. Docente dos 
cursos de Pós-Graduação do Censupeg. 
4Fonoaudiologia. Doutorado em Saúde Pública.  Mestrado em Saúde Pública. Especialização em Saúde Pública. 
Atualmente é docente da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI nos cursos de Fonoaudiologia e no 
Mestrado Profissional em Saúde e Gestão do Trabalho e Mestrado Profissional em Gestão de Políticas Públicas. 
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produtivo se estabeleceu com o desenvolvimento e emprego de tecnologias 

complexas agregadas à produção e à prestação de serviços pela crescente 

internacionalização das 568 relações econômicas. Em consequência disto, passou-

se a requerer sólida base de educação geral para todos os trabalhadores; educação 

profissional básica aos não qualificados; qualificação profissional de técnicos; e 

educação continuada, para atualização, aperfeiçoamento, especialização e 

requalificação de trabalhadores. (BRASIL, 1999c). 

No início da década de 70, no âmbito empresarial, surge o termo 

“competência” para designar o que caracteriza uma pessoa capaz de realizar 

determinada tarefa real de forma eficiente. A partir de então, esse termo se estendeu 

de forma generalizada, de modo que, atualmente, dificilmente iremos encontrar uma 

proposta de desenvolvimento e formação profissional que não esteja estruturada em 

torno de competência. É dessa forma que o mundo empresarial fala de gestão por 

competência: formação de competência, desenvolvimento profissional por 

competência, análise de competência (ZABALA, 2010). 

Diante das inúmeras transformações, sociais, econômicas, culturais e 

educacionais, o sistema de formação profissional para saúde, também, requer 

atenção especial, uma vez que a formação destes indivíduos consiste em cuidar de 

outras pessoas.  

O trabalho em saúde guarda algumas especificidades: é um trabalho 
reflexivo no qual as decisões a serem tomadas implicam na articulação de 
vários saberes que provêm de várias instâncias, tais como das bases 
científicas e instrumentais, com ênfase no conhecimento científico, das 
bases tecnológicas, com ênfase no conhecimento técnico e da experiência 
de trabalho e social (qualificações tácitas) e que são mediados pela 
dimensão ético-política (MARQUES, 2000, p.5). 

 

O Técnico de Enfermagem é um profissional que possui competências 

técnico-científicas, construídas e representadas por um conjunto de práticas sociais, 

éticas e políticas, que se desenvolvem por meio do ensino, pesquisa e assistência 

de enfermagem. Essa assistência envolve o indivíduo, a família e a sociedade, de 

forma humanizada e, acima de tudo com visão sistêmica. Para a formação deste 

profissional, é necessário um primordial aprimoramento das questões 
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comportamentais e atitudinais, ou seja, formar um profissional com compromisso 

social e principalmente profissional (COFEN, 2013).   

O processo de ensino-aprendizagem, na educação profissional em saúde, 

possui um papel significante, uma vez que busca formar profissionais, com perfil 

diferenciado, e, que possam cuidar em tempo integral pessoas, famílias e 

comunidade.  

.... Cabe, portanto à educação o desenvolvimento de valores éticos e de 
cidadania para uma atuação profissional que considere e respeite os limites 
das próprias competências e que reconheça a prioridade de o espaço de 
atuação ser ocupado por outros profissionais, quando mais e melhor 
capacitados. Para atender às necessidades da área de Saúde as 
instituições de educação profissional devem preparar sua clientela para o 
pleno exercício de suas funções mentais, cognitivas e sócio afetivas, com 
capacidade de aprender com autonomia e assimilar o crescente número de 
informações, adquirir novos conhecimentos e habilidades e enfrentar 
situações inéditas com dinamismo, flexibilidade e criatividade, 
compreendendo as bases sociais, econômicas, técnicas, tecnológicas e 
científicas (MEC, 2000, p.17). 

. 

Vale ressaltar que para formar recursos humanos em saúde, na proposta da 

metodologia por competência, requer todo um processo diferenciado, com 

estratégias metodológicas ativas para planejar, executar e avaliar o processo de 

ensino-aprendizagem. Frente a isso, a temática teve como pressupostos: que 

valores e atitudes são fundamentais para empregabilidade deste técnico de 

enfermagem, tendo em visto que o mercado de trabalho busca profissionais com 

perfil que demonstram esses requisitos, e, que valores e atitudes sejam encarados 

como “competências” inatas, porque são pouco valorizados como conhecimento 

apreendido. Dessa forma, contratantes relatam a dificuldade dos profissionais 

Técnicos de Enfermagem, quando trabalham em equipes multiprofissional. 

O objetivo deste artigo é analisar forças e fragilidades sobre valores e 

atitudes, no processo de trabalho do Técnico de Enfermagem, sob a visão de 

coordenadores/gestores, do serviço de saúde. 

 

PERCURSO METODOLÓGICO 
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Para alcançar os objetivos do presente trabalho, esta pesquisa fundamentou-

se em um caminho metodológico com abordagem qualitativa, descritiva e 

exploratória. Para coleta dos dados foi utilizado um roteiro de entrevistas, com sete 

perguntas semiestruturadas direcionadas a egressos Técnicos de Enfermagem e 

coordenadores/gestores dos serviços de saúde, e, com isso obteve sucesso na 

pesquisa. O estudo aconteceu em um município do Vale do Itajaí, com uma 

população de 183.373 habitantes, com uma força de trabalho na enfermagem de 

379 enfermeiros, 766 técnicos e 266 auxiliares. (IBGE, 2013 e COREN/SC, 2013).   

Foram entrevistados seis profissionais considerados coordenadores/gestores 

dos serviços de saúde de um hospital público e da Rede Pública de Saúde do 

referido município. A coleta de dados só foi possível mediante ao parecer de 

autorização do Comitê de Ética nº 145.871 de 13/11/2012. Todos os entrevistados 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido da Pesquisa.  

As entrevistas foram gravadas e depois transcritas na íntegra pela própria 

pesquisadora, respeitando toda informação contida na gravação. A análise dos 

dados passou por vários estágios, após a codificação do material em G1 – G6, e, 

por fim, no que tange às entrevistas, foram feitos recortes de trechos do texto, os 

quais demonstraram situações de valores e atitudes, no processo de trabalho do 

Técnico de Enfermagem. Com isso, a pesquisadora confrontou os dados coletados 

e, depois os contextualizou com a literatura científica. 

Nas entrevistas procurou-se identificar quais valores e atitudes que os 

coordenadores/gestores mais valorizam no processo de trabalho do técnico de 

enfermagem, e, também quais são as fragilidades em relação a este profissional 

encontradas e identificadas. A análise de dados levantou as seguintes categorias: 

competências do técnico de enfermagem; fragilidades do técnico de enfermagem no 

processo de trabalho; sugestões de melhoria para a formação do técnico de 

enfermagem. 

 

Competências do técnico de enfermagem 
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Os entrevistados foram unânimes em discorrer sobre a importância do 

Técnico de Enfermagem desenvolver o trabalho com saberes de ordem 

comportamental e atitudinal. Isso fica evidente na fala G3 e G5. 

 
G3 “Postura profissional, ética profissional, comprometido, ser 
comprometido com o sistema público de saúde, iniciativa, porque ele 
é um membro aqui da ESF, ele papel importante como integrante da 
equipe de saúde. 
 

G5 “Além da base técnica, comportamentalmente falando seria 
comprometimento, que é estar a fim, ele querer ver nesta instituição, 
quando a gente faz a procura! [...] Então, esse comprometimento que vai 
então dar uma indicativa que colaborador vai permanecer aqui  e não vai 
do hospital uma escola e iniciativa, porque a gente tem muitos recém-
formados, então iniciativa em buscar o conhecimento, para 
questionar quando não sabe, uma pessoa dinâmica, que com a falta 
de mão de  obra exige esse dinamismo”. 
 
 

  Em relação aos valores e atitudes, G3 contribuiu, descrevendo que o mais 

importante é o técnico possuir postura profissional, ética, comprometimento com o 

sistema de saúde, e, iniciativa no processo de trabalho. Dessa forma, reafirma tudo 

o que foi contextualizado até o momento com alguns autores que discutem e 

trabalham a metodologia por competência. 

Ainda, para corroborar, G5 contribuiu discorrendo que o profissional técnico 

de enfermagem, além da base técnica, precisa ser comprometido com o processo 

de trabalho. Na visão da entrevistada, se o profissional está comprometido com a 

instituição em que trabalha, consequentemente permanecerá mais tempo com a sua 

equipe.  

Por outro lado, vale salientar que o comprometimento deve permear todo o 

processo de trabalho como Técnico de Enfermagem. E, ainda, há o 

comprometimento com o cuidado integral do paciente, com os colegas da equipe, e, 

finalmente com a instituição que trabalha. A integralidade no cuidado com a saúde é 

um valor que integra as diretrizes do SUS.  

Ainda, G5 atrela o valor dinamismo com a falta de mão de obra. A 

entrevistada destaca, que o profissional Técnico de Enfermagem precisa ser 

dinâmico no processo de trabalho, frente à falta de profissionais. Há necessidade de 

que o profissional seja dinâmico, no sentido de resolver as situações e dar 
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encaminhamento, contudo, não é prudente e ético, que esse profissional tenha que 

suprir a demanda de trabalho que seria de outro profissional de enfermagem.    

As diretrizes da formação do profissional técnico de enfermagem  é pautada 

em uma formação generalista, ou seja,  no desenvolvimento de  competências nos 

diferentes níveis de assistência do processo de saúde e doença. 

A explanação da entrevistada G3, aponta que o profissional Técnico de 

Enfermagem possui atitudes limitadoras, ou seja, quando não tem habilidade em 

algum procedimento de enfermagem, transfere a responsabilidade para outro colega 

que “saiba mais”. Essa atitude tem vários sentidos como aquele profissional que 

pode trabalhar em equipe, em situações que não possui segurança na realização de 

alguns procedimentos. Dessa forma, minimizará riscos para o usuário do serviço de 

saúde. A outra questão se refere às lacunas na formação desses profissionais, está 

nas questões que apresentam dificuldades para o estágio obrigatório, prática em 

laboratório, a contribuição do aluno no seu processo de formação. Na grande 

maioria das vezes, esse aluno em formação tem ficado somente com o 

desenvolvimento do processo de aprendizagem proposto em sala de aula pelo 

professor. No entanto, cabe a esses alunos buscarem contribuir no seu processo de 

formação, dessa forma, desenvolverão valores e atitudes como pró-atividade, 

iniciativa, comprometimento, valore esses, primordiais para formação profissional em 

saúde. 

Por outro lado, este profissional demonstra que está limitado quanto à 

realização dos procedimentos de enfermagem. Mesmo o profissional tendo dúvidas 

e insegurança em situações pontuais, cabe a ele, aproveitar o ambiente em que 

trabalha para ampliar essas habilidades e, dessa forma, aproveitam  para desenhar 

desenvolver novas competências no setor que atua. 

A questão apresentada requer mais responsabilidade por parte do profissional 

técnico de enfermagem. O termo responsabilidade compõe as atitudes do processo 

de construção de uma competência. Segundo Depresbiteris,( 2011), na área da 

saúde, a responsabilidade é desvelada na consciência do profissional que pondera 

as consequências de um passo a ser dado, buscando assegurar a integridade. A 

responsabilidade é entendida em mão dupla, na área da saúde, isto pode ser visto 

tanto do lado profissional, quanto do lado do usuário do serviço.  Do lado do 
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profissional, pode ser interpretado como a capacidade para assumir a 

responsabilidade pelos problemas da saúde do usuário. Do lado do usuário, implica 

abandono de uma atitude passiva com relação à sua saúde e na busca de melhor 

qualidade de vida possível. 

Por outro lado, essa atitude de achar que não está qualificado para fazer “tal” 

procedimento, é sem dúvida, reflexo do processo de formação. Fica explícita na fala 

de G3 a deficiência no processo de formação e bem evidente com a falta de 

prática/habilidades. Isso pode ser decorrente não só da falta de práticas em 

laboratório de enfermagem, como também pela falta de oportunidade para realizar 

os procedimentos durante o estágio obrigatório. 

A habilidade é parte constituinte de uma competência profissional, portanto, 

percebe-se que não tem como desenvolver competência, se o aluno não for 

mobilizado para uma prática, decorrente da articulação dos conhecimentos, das 

habilidades e dos valores e atitudes.  

 
G3 “O que mais está fraco no profissional hoje é habilidade, a gente 
recebe o técnico muito crú, ele tem o conhecimento, mas não sabe 
colocar em prática, talvez ele não tenha oportunidade de treinar tudo, 
né,[...] exemplo: punção venosa, eu tenho um colega que faz bem a 
punção venosa, então sempre chamo ele para fazer pra mim, porque 
eu acho que não tenho habilidade e também não me esforço para ter, 
não tenho preocupação em ter”. 
 
 

A entrevistada G3 aponta para a fragilidade em relação aos contratantes do 

serviço de saúde, tanto público como no privado. Existem contratações de Técnicos 

de Enfermagem com pouca habilidade ou, ainda, na situação de não terem praticado 

alguns procedimentos de enfermagem. Esses técnicos não estão sabendo colocar 

em prática os conhecimentos que construíram em sala de aula. Na fala da 

entrevistada, ainda, chama a atenção para a seguinte situação: “talvez ele não tenha 

tido a oportunidade de treinar tudo”. Diante desta colocação, faz-se necessário 

saber, se as escolas de formação técnica de enfermagem possuem o máximo de 

tecnologia dura5, para os alunos praticarem todos os procedimentos de enfermagem 

no laboratório, e, que serão desenvolvidos no campo de estágio, posteriormente.  

                                            
5 Tecnologia Dura: recursos materiais para prestar assistência em saúde (Merhy, 2005). 
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Além de uma estrutura de recurso humano competente no sentido de 

planejar, executar, avaliar e replanejar todo o processo de formação do início ao fim. 

Segundo Brasil (2008), no “Art. 1° Estágio é um ato educativo escolar 

supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o 

trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em 

instituições de educação superior e de educação profissional”. A partir desta 

afirmação do autor, vale salientar que, a grande maioria das profissões de saúde é 

regulamentada e com seus respectivos conselhos de categoria.  

No caso do Técnico de Enfermagem, o COFEN6 determina totalizar uma 

carga horária mínima que represente 20% da carga horária total do curso, ou seja, 

mínimo de 600h para estágio obrigatório, em cumprimento a resolução COFEN nº 

441/2013. De acordo com as diretrizes curriculares para educação profissional, o 

técnico de enfermagem possui estágio obrigatório em cumprimento à lei de estágio e 

conselho da categoria. 

Na atualidade, o setor hospitalar tem sofrido muito com a falta de profissionais 

técnicos de enfermagem. Neste sentido, as vinculações na mídia tem mostrado as 

dificuldades em preencher as inúmeras vagas para técnicos de enfermagem. Dentro 

deste cenário, aponta para uma sobre carga de trabalho aos técnicos em 

enfermagem. De acordo com essas circunstâncias acarretará, seguramente, um 

aumento em demissões, problemas de saúde ocupacional, aumento no banco de 

horas e horas extras. Com isto, estes profissionais ficam vulneráveis aos erros no 

processo de trabalho.  

A entrevistada G1, reafirma novamente a falta de habilidades no processo de 

trabalho do técnico de enfermagem. 

 
 

G1 “Eu acho que alguns aqui não. Eles veem muito com o básico do 
aprendizado, depois que eles entram aqui, se você deixa eles somente 
em um local, por exemplo, sala de vacina, acaba ficando aqui só sabendo 
sala de vacina, ou seja, só adquire a prática nisso. Daí, na hora de ir para 
a pequena cirurgia não tem o conhecimento dos instrumentais, dos 
materiais, da prática, da rotina, então, acaba dificultando na hora que 
necessita ajudar em outro setor. Aqui a gente acaba fazendo tipo um 
rodizio, quando tem pouco paciente para sala de vacina, o funcionário 

                                            
6 COFEN – Conselho Federal de Enfermagem  
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deste setor acaba indo para outro ajudar os colegas, com isso vai 
adquirir experiência também.[...]  a pessoa tem o conhecimento 
daquele outro setor, acaba sendo trabalho em equipe” 
 
 

 
Na fala de G1 e G3, fica evidente que os profissionais técnicos de 

enfermagem não possuem domínio das competências, que são atribuição da 

ocupação, em todos os setores da instituição em que atuam no momento.  

Conforme argumenta G1, fica entendido que não é viável para a gestão do 

serviço que o Técnico de Enfermagem trabalhe em um único setor da instituição. 

Essa atuação torna o profissional restrito a poucos procedimentos e cuidados em 

relação ao processo de saúde e doença. Isso não é proveitoso para o profissional e 

nem para o serviço de saúde, tendo em visto que o profissional deixa de ampliar sua 

atuação no contexto da assistência integral em saúde, portanto, perde por não 

conhecer as demais rotinas do serviço e, assim, o serviço de saúde, não poderá 

contar com este Técnico de Enfermagem em outros setores quando haverá aumento 

de demanda ou substituição de profissionais.  

Na atualidade, o mundo do trabalho busca profissionais de saúde com perfil 

diferenciado, que, além de saber fazer, saibam se relacionar com as pessoas, 

respeitando suas individualidades e diferenças. Dessa forma, o mundo do trabalho 

tem se configurado de forma diferenciada, buscando uma gestão para o trabalho 

que vise o desenvolvimento de novas competências profissionais. Portanto, 

configura-se a necessidade de uma atualização constante no processo de trabalho, 

bem como, uma educação permanente em saúde.  

Conforme argumenta G1, no local em que trabalha, a gestão do serviço 

desenvolve o método de rodízio entre os funcionários, dessa forma, todos conhecem 

a rotina daquele serviço.  

Observa-se na fala de G1, que a gestão do serviço tem papel primordial no 

sentido de envolver os profissionais, estimulá-los a vivenciar outras experiências, 

dentro do serviço de saúde, e, com isso, desenvolverão mais habilidades no 

processo de trabalho e, consequentemente, validarão as competências que 

desenvolveram durante a formação técnica. 
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G3 “Tem, pode até ter competência, mas tem características que vem 
junto com a pessoa, que não dependem só da formação dele, que são 
os valores, que isso faz uma diferença profunda né, tem pessoas que 
podem ter uma boa formação técnica, mas não desenvolvem essa 
parte, e as vezes não tem aptidão para essa área, e acabam 
descobrindo isso quando já estão atuando né.  
 
Eu acho que o treinamento, a educação continuada são 
fundamentais, a gente não deveria receber nenhum técnico sem 
capacitação[...] Nenhum integrante do serviço recebe capacitação 
antes de assumir sua vaga, o funcionário é jogado no serviço e tem 
que aprender a nadar, e nesse momento cada um vai ser formar da 
sua maneira e também os colegas que já estão trabalhando fazem 
uma grande influência”. 
 

 
 

Conforme constatação de G3, muitos profissionais de saúde não possuem 

alguns valores desenvolvidos na formação, pois na visão da entrevistada, isso está 

atrelado à formação. A entrevistada não deixa de ter razão. Vale lembrar, que foram 

discutidos valores e atitudes profissionais, necessários para o desenvolvimento de 

competências e funções ocupacionais.  

No diálogo de G3, aponta os valores que vem junto com os profissionais de 

saúde. Neste sentido, destaca-se que o ser humano antes de receber uma formação 

profissional, já recebeu uma formação para vida, proveniente da base familiar. Esta 

formação vem repleta de valores como: honestidade, amor ao próximo, respeito às 

pessoas e ao meio em que vivem, ética e moral entre outras, que permitem as 

pessoas a viver em sociedade.  

Contudo, quando essa pessoa se dispõe a buscar uma profissionalização, 

leva consigo tais valores, que, sem dúvida, irão contribuir no processo de formação 

por competência.   

 Observa-se ainda, que a entrevistada procurou discorrer sobre às vezes que 

os Técnicos de Enfermagem não têm aptidão para algumas áreas de atuação. O 

dicionário da língua portuguesa descreve que aptidão é a disposição natural para 

alguma coisa, já no processo de ensino-aprendizagem do Técnico de Enfermagem, 

a proposta é formar profissionais generalistas. Com isso, o profissional irá 

desenvolver as competências que forem atribuições da ocupação. 
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Dessa forma, o aluno em formação se identificará com alguns setores 

específicos, tendo mais naturalidade para desenvolver as atividades e 

consequentemente irá acontecer no mundo do trabalho.  

 

Fragilidades do Técnico de Enfermagem no processo de trabalho  
 

Os participantes da pesquisa deixaram bem claro os motivos que levam à 

demissão de um técnico de enfermagem, os quais estão vinculados ao serviço que 

atuam no setor público ou privado. Percebe-se que no ambiente público, existe um 

processo burocrático pré-determinado pelo setor de recursos humanos das 

respectivas prefeituras. Diante desse processo, os gestores dos serviços de saúde, 

não possuem muita autonomia para demissão, visto que, o parecer final é do 

recursos humanos. 

Neste sentido, quanto ao setor de saúde privado, o cenário é distinto, tendo 

como relevância o processo de acompanhamento e orientação do colaborador antes 

de serem rescindido. Nesta perspectiva, o setor privado de saúde oferece a 

oportunidade de o profissional aprimorar suas fragilidades, e, com isso, estão 

desenvolvendo novas competências e ampliando as já existentes.    

Na fala de G4 e G1, fica explícito que a demissão está pautada nas questões 

comportamentais e atitudinais como: falta de comprometimento com as questões de 

ética profissional, o respeito com o paciente, colegas, falta de agilidade, e, acima de 

tudo a maneira como este profissional se relaciona no seu trabalho. 

   

 
G4 “Falta de comprometimento, a conduta, a questão ética, respeito 
com o paciente e com os colegas, se for relapso ou assim, levando as 
coisas nas coxas, pra mim, ou meu ver é um funcionário que não tem perfil 
para atuar. Aquele funcionário que pensa que não é, que qualquer coisa é 
Pit”. 
 
G1 “Levando mais pro lado hospitalar o conhecimento tanto teórico e 
prático, pois eles estão lidando com vidas, não pode ter muitos erros, até 
tinhas alguns erros que poderia se relevar, mas outros não, a agilidade, a 
ética profissional e a maneira como ele se relacionava com a equipe 
de trabalho e com o paciente, [...].  A agilidade eu também diria 
bastante, né, porque você tem um horário a cumprir tanto de medicações. 
Agente sempre dava uma chance, fazia a avaliação, colocava os 
pontos bons e ruins, o que precisava ser melhorado, aí na segunda 
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avaliação que era 60 dias depois, se não tivesse melhorado aqueles 
pontos colocados, aí que vinha o resultado se era demitido ou não. 
Aqui na Saúde Pública tem a avaliação, eu faço, mas é encaminhada para 
o RH da Secretaria de Saúde, então, é lá que eles tomam a decisão, na 
pública não é tão fácil de se demitir um funcionário como no 
privado”. 
 
 

Na fala de G1, fica claro que os profissionais técnicos de enfermagem não 

possuem domínio de todas as competências que lhes são atribuídas no exercício da 

ocupação.  Mesmo diante de tal situação, os gestores do serviço de saúde, aplicam 

estratégias para resolver essas lacunas, as quais são decorrentes no processo de 

formação técnica. Uma exemplificação de resolutividade é quando a entrevistada 

menciona a alternativa de trabalhar com “rodízio”, ou seja, incentivar os profissionais 

a conhecer a rotina de todos os setores do serviço. Nesse sentido, estes 

profissionais irão ampliar suas habilidades e, consequentemente, contribuirão ainda 

mais para o processo de cuidado em saúde de forma competente e integral. 

Em consonância com as falas dos entrevistados, vale evidenciar, que as 

instituições de saúde têm atribuições com esses técnicos de enfermagem. Com isso, 

reafirmam-se a importância de toda instituição de saúde, ter o compromisso de 

fortalecer o processo de integração de ensino e serviço, neste caso, instituindo a 

Política de Educação Permanente em Saúde, o qual, tem como objetivo oportunizar 

o desenvolvimento de profissionais de saúde, capacitando-os para resolutividade 

nos serviços de saúde. 

Dessa forma, trouxemos a colaboração do Ministério da Saúde sobre 

Educação Permanente:  

 
A Educação Permanente é aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o 
ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho. A 
educação permanente se baseia na aprendizagem significativa e na 
possibilidade transformar as práticas profissionais. A educação permanente 
pode ser entendida como aprendizagem-trabalho, ou seja, ela acontece no 
cotidiano das pessoas e das organizações. Ela é feita a partir dos 
problemas enfrentados na realidade e leva em consideração os 
conhecimentos e as experiências que as pessoas já têm (BRASIL, 2009, 
p.20). 
 
 

 
Diante da contribuição, reafirma-se a relevância dos profissionais técnicos de   

enfermagem perceberem as diferentes rotinas no ambiente de trabalho, pois, estas, 
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além de atribuições da ocupação profissional, são, também, uma forma de ampliar 

as habilidades e  fragilidades muito enfatizadas por todos os profissionais 

coordenadores/gestores dos serviços de saúde. 

 
 

G1 “... Daí, na hora de ir para a pequena cirurgia não tem o 
conhecimento dos instrumentais, dos materiais, da prática, da rotina, 
então, acaba dificultando na hora que necessita ajudar em outro 
setor. Aqui a gente acaba fazendo tipo um rodizio, quando tem pouco 
paciente para sala de vacina, o funcionário deste setor acaba indo 
para outro ajudar os colegas, com isso vai adquirir experiência 
também. [...]. Mas a gente tem que sempre estar ali envolvendo eles, se 
não acaba, a gente vê muito aqui na pequena cirurgia, tem funcionário 
que só quer ficar ali, se precisar ir para outro setor não sabe como é o 
processo por exemplo da farmácia. Então a gente tem que sempre 
incentivar, colocando no momento que precisa, porque senão só quer 
ficar no setor que está destinado”.  
 

 
 

 
Sugestões para o processo de formação do Técnico de Enfermagem 
 

Dentro deste contexto, os participantes da pesquisa apontaram inúmeras 

contribuições para melhorar o processo de formação do Técnico de Enfermagem.  

Neste quesito, as contribuições dos entrevistados foram enfáticas em 

destacar que as escolas precisam formar profissionais competentes na perspectiva 

do conhecimento, das habilidades e dos valores e atitudes. A colaboração de G4 

enfatizou a importância de uma formação além das técnicas, com o desenvolvimento 

de valores atitudinais e comportamentais, para tanto, destaca o cuidado humanizado 

em saúde. 

O cuidado humanizado em saúde é uma das diretrizes da Política Nacional de 

Humanização do Ministério da Saúde, que prevê assistência ao usuário, família e 

comunidade em sua totalidade, de forma humanizada. Segundo Merhy (2005), a 

humanização faz parte das tecnologias em saúde, a qual é classificada como 

tecnologia leve7. 

 

                                            
7 Tecnologia Leve: tecnologia das relações no processo de trabalho com colegas e usuários de saúde 
(Merhy, 2005). 
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G4 “Investir não só na técnica, mas também no cuidado humanizado, na 
ética, com competências. Não adiante a pessoa só saber a técnica, por 
que isso a gente ensina para eles, a gente mesmo aprende, isso é muito 
mais tranquilo de ensinar, mas assim!!!! Postura ética, comprometimento, a 
forma de tratar o doente, porque o paciente já está sensibilizado.  
 
 
G3 “Prática, muita prática! A teoria é muito importante, mas eles 
precisam de prática. Eles precisam vir e ficar com a gente, acho que o 
campo de estágio é muito limitado para eles, eles ficam muito na teoria, é 
importante também, mas eles precisam vivenciar a prática, o dia a dia 
dos serviços. [...]os técnicos transferem a responsabilidade para 
outra pessoa, se a coisa está na recepção, chama o enfermeiro, mas 
na verdade quem começou o atendimento foi o técnico e porque ele 
não termino o atendimento? [...]. As pessoas não encaram a 
responsabilidade de cada profissão, eu vou transferir para o enfermeiro, 
porque ele ganha melhor, então, a gente fica com cabelo em pé 
ouvindo isso, a gente fica preocupado com algumas atitudes, já 
aconteceram coisa aqui que poderiam ter comprometido nossa figura como 
enfermeiro responsável, atitudes que tomaram sem consultar antes, de 
fazer alguma coisa com o paciente que não era mais competência do 
Técnico de Enfermagem, então, a gente fica assim um pouquinho 
preocupado, por exemplo já teve situação que esqueceram paciente 
na sala de soroterapia e fechar a unidade e o paciente ficar lá na sala.  
A gente perguntava, o paciente foi liberado, e eles falaram que sim, 
quando na verdade a pessoa estava lá, então agora a gente se antena 
mais, mesmo eles falando a gente vai lá olha dentro da sala. A gente 
sempre achou que tinha que ter uma relação de confiança”. 
 
 

 
O trabalho em equipe é essencial no contexto da saúde, quando desenvolvido 

dentro de uma visão de confiança entre os colegas, gera um cuidado com o foco na 

integralidade do usuário. Por outro lado, quando não há confiança entre a equipe de 

trabalho, além de gerar desconforto, poderá ser uma fragilidade, originando erros no 

processo de trabalho. (Depresbiteris, 2011). Isso se confirma diante da fala de G3, 

quando mencionou que profissionais fecharam a unidade de saúde e esqueceram 

usuário dentro de uma sala.  

Outra questão relevante está na entrevistada G3, é quanto a recomendação 

de muita prática no processo de formação do Técnico de Enfermagem. Essa 

recomendação é visível no discurso dos demais entrevistados, com isso, reafirma-se 

a necessidade de trabalhar com mais intensidade a integração entre ensino-serviço 

de saúde.  
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 Um currículo por competência deverá prever atividades mais próximos da 

realidade do mercado de trabalho, portanto, deverá ser um currículo ativo, que 

acompanhe as mudanças constantes do mundo do trabalho. 

A partir dos critérios estabelecidos para o ensino por competência, essa 

metodologia não exige uma única didática, ou seja, para desenvolver competência, é 

preciso usar da flexibilidade, ser criativo e usar a criatividade para desenvolver 

pessoas no processo de formação para a vida, para a sociedade e para o mundo do 

trabalho.  

Ensinar competências implica utilizar formas de ensino consistentes para 

responder a situações, conflitos e problemas relacionados à vida real. É um 

complexo processo de construção que utiliza exercícios com progressiva dificuldade 

e ajuda eventual, respeitando as características de cada aluno. A entrevistada G3 

aponta também à necessidade de melhorar o processo avaliativo: 

 

G3 “Outro ponto, é ser mais rigoroso nas avaliações deles, o 
próprio professor ter mais qualificação, esse professor de repente 
ser avaliado e esse aluno ser melhor avaliado, para ele não ter a 
sensação que vai entrar em um curso técnica, cumprir o período e 
vai se formar...” 
 

Desde a LDB, a avaliação é uma parte do processo de formação que sempre 

traz dúvidas e gera grande inquietação entre os atores do processo.  Na atualidade, 

não se concebe mais uma avaliação excludente, tradicional, com foco no 

quantitativo. Observa-se no contexto da educação profissional, que a proposta de 

avaliação apresenta várias dificuldades, seja por parte do educador em efetivar uma 

avaliação que demonstre ao aluno os pontos a melhorar, seja por parte do 

educando, em entender todos os critérios que norteiam o processo avaliativo.  

Na proposta do currículo por competência, a avaliação é considerada 

processual, ocorre a todo o momento, visto que, o processo é qualitativo e propõe 

avaliar de forma ativa a articulação da competência que está sendo desenvolvida. 

Conforme exemplifica G3, há também a necessidade de um processo 

avaliativo mais rigoroso. O significado de rigoroso no Dicionário da Língua 

Portuguesa é rude, severo, exigente em excesso. A partir deste conceito, vale 

salientar que os egressos estão chegando ao serviço de saúde com um déficit no 
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processo de formação, e, por este motivo, a entrevistada G3 questiona de certa 

forma a necessidade de uma avaliação mais contundente.  

Vários autores discutem o processo avaliativo na formação Profissional. No 

que tange a Educação Brasileira, é notória a existência de pedagogias que 

objetivam controlar os educandos e, também, dos que contribuem para o processo 

de ensino-aprendizagem, além de se apresentarem formas diferenciadas de 

avaliação. De um lado, buscam classificar, selecionar e excluir os educandos; de 

outro, na educação libertadora, problematizadora, a avaliação passa a ser entendida 

e vivenciada como um processo de redimensionamento permanente das práticas 

pedagógicas dos sujeitos, bem como, da construção significativa da aprendizagem 

dos envolvidos (BUSATO, 2005). 

Segundo Freire, a educação libertadora e problematizadora já não pode ser 

um ato de depositar, ou de narrar, ou de transferir, ou de transmitir conhecimentos; 

“[...] seu conteúdo programático já não involucra finalidade a serem impostos ao 

povo, mas, pelo contrário, porque parte nasce dele, em diálogo com os educadores, 

reflete seus anseios e esperanças” (FREIRE, 1985, p.120). 

O processo de avaliação na proposta da metodologia por competência, 

objetiva analisar as aquisições do processo de ensino e aprendizagem. De acordo 

com Perrenoud, (2000a, p.62), É, mais prudente avaliar as aquisições dos alunos 

em situações muito próximas das situações de exercício, ou seja, com um mínimo 

de transferência. Com a contribuição do autor que mais discorre de competência até 

o momento, vale enfatizar, que a avaliação tem mais relevância quando 

desenvolvida próxima do contexto da realidade, ou seja, das situações em que esse 

futuro profissional viverá no mercado de trabalho em saúde.  

Neste sentido, Brasil (2002), destaca-se os princípios da LDB, que, dispõe de 

objetivos, sendo que um deles é promover a transição entre a escola e o mundo do 

trabalho, capacitando jovens e adultos com conhecimentos e habilidades gerais e 

específicas para o exercício de atividades produtivas. Com isso, fica evidente que a 

escola tem como atribuição proporcionar aos alunos em formação, vivências mais 

próximas e reais do mercado de trabalho. Estas vivências podem ser simuladas no 
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laboratório de enfermagem, incluindo visitas técnicas, aulas demonstrativas no 

ambiente de trabalho, estágios obrigatórios e estágios não obrigatórios8. 

Portanto, na conjuntura do processo de ensino-aprendizagem, todos os 

sujeitos envolvidos precisam entender a nova forma de avaliar, a qual não é 

excludente e, sim, objetiva apontar para os educandos as fragilidades a serem 

melhoradas no processo de formação profissional e para vida. Segundo Freire, “não 

há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino” (FREIRE, 1996, p.29). Com isso, 

fica evidente a necessidade dos educadores serem pesquisadores durante o 

processo de trabalho.  

A transferência de responsabilidades foi citada pela entrevistada G3. O termo 

responsabilidade faz parte dos conceitos atitudinais no desenvolvimento de 

competência e, sem dúvida, compõem as etapas do processo de formação 

profissional. Dessa forma, elencamos a responsabilidade, como algo elementar 

desde o processo de formação e muito mais no mundo do trabalho. A descrição do 

autor abaixo, confirma: 

 

 
Em um momento de crises de valores, princípios de egoísmo, consumismo, 
competitividade e superficialidade se fazem presentes, a educação tem a 
tarefa de promover uma cultura de solidariedade, justiça, participação, 
respeito, para os demais e para com as diferenças, e a defesa dos mais 
fracos. Uma educação que estimule as pessoas a assumir a 
responsabilidade para com os demais de uma forma cotidiana, em sua vida 
familiar, profissional, cultural e associativa; capazes de pensar e agir, de 
forma sistemática, contra a corrente uma cultura dominante, contraditória e 
submetida aos interesses de uma minoria. (ZABALA, 2010, p.79). 

 

Segundo Brasil (1999a), pesquisas no setor de saúde apontam insatisfação 

por parte de profissionais e empregadores com a educação profissional de nível 

médio da área da saúde, os quais afirmam que as escolas e seus respectivos 

currículos não correspondem às necessidades do mundo do trabalho, formando 

profissionais com baixo conhecimento técnico-cientifico, bem como, conduta 

profissional inadequada para cuidar de pessoas em diferentes situações do 

processo saúde e doença. 

                                            
8 Estágio Obrigatório: é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito 
para aprovação e obtenção do diploma (Brasil, 2008).  
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Mediante a corroboração de Brasil, destaca-se que esse cenário ainda 

prevalece há 14 anos após sua constatação, como bem descrito pelos entrevistados 

G3, G5, G1, G4. 

Confiança, responsabilidade, postura profissional, ética profissional, 

comprometimento, iniciativa, dinamismo, foram destacados pelos entrevistados. 

Estes são alguns valores e atitudes potencias para tornar o cuidado mais humano e 

efetivo. Quanto ao trabalho em equipe, torna-se condição indispensável para a 

competência profissional em saúde.  

  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 
O objetivo deste artigo foi apresentar os resultados sobre valores e atitudes 

no processo de trabalho do Técnico de Enfermagem, na visão de 

coordenadores/gestores do serviço de saúde, bem como, ampliar a reflexão da 

pesquisadora sobre sua prática com educação profissional em saúde.  

De acordo com este contexto, os coordenadores e gestores do serviço, 

deixaram explícito em suas falas, que necessitam de profissionais Técnicos de 

Enfermagem com perfil além do que estão recebendo. Profissionais com 

conhecimento teórico, porém, com muito mais prática/habilidades e valores 

comportamentais e atitudinais, ou seja, os egressos admitidos nos serviços de 

saúde são considerados profissionais pouco capacitados e, dessa forma não estão 

atendendo às necessidades globais dos usuários. 

Os resultados apontam que o serviço de saúde precisa de profissionais 

Técnicos de Enfermagem com postura profissional, ética e comprometimento com o 

trabalho e instituição que atuam, com iniciativa, dinamismo, responsabilidade, 

trabalho em equipe, respeito com os usuários do serviço e colegas de trabalho, 

agilidades e, que atuem de forma humanizada em todo om processo de assistência.  

É evidente, que há uma preocupação por parte dos coordenadores/gestores 

do serviço de saúde, no que tange à competência do profissional técnico de 

enfermagem, ambientação educação permanente, contudo, destaca-se que além da 

escola formadora dos profissionais de nível médio, as instituições de saúde 
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possuem atribuição no sentido de viabilizar a educação permanente para esses 

profissionais de saúde.  

Diante da contribuição dos entrevistados, verificou-se que os profissionais 

Técnicos de Enfermagem disponíveis no mercado de trabalho em saúde, estão se 

mostrando com muitas fragilidades na assistência às  necessidades dos usuários do 

serviço, necessidades essas vão muito além de procedimentos técnicos, 

contemplam uma escuta qualificada, conhecer as questões sociais e culturais 

desses usuário. 

Portanto, há necessidade da integração de ensino-serviço, o sistema de 

saúde e escolas formadoras precisam caminhar em um mesmo sentido, dialogando 

constantemente sobre as reais necessidades no processo de trabalho. 

Em síntese, o mundo do trabalho contemporâneo requer profissionais com 

múltiplas habilidades, as quais contemplem conhecimento técnico, prática no fazer e 

habilidades comportamentais. Para que o mercado tenha profissionais com esse 

perfil, é necessário uma formação profissional voltada para as situações da 

realidade do mercado de trabalho. Assim, haverá transformação no contexto do 

processo de ensino e aprendizagem. 
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VALORES E ATITUDES NO PROCESSO DE TRABALHO DO TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM: VISÃO DOS GESTORES DO SERVIÇO DE SAÚDE.   

 
 

RESUMO 
 

 
 
A pesquisa teve como objetivo analisar forças e fragilidades em relação a valores e 
atitudes de Técnicos de Enfermagem, e, teve como caminho metodológico uma 
abordagem qualitativa, descritiva e exploratória. Os sujeitos do estudo foram seis 
coordenadores/gestores do serviços de saúde  de  instituições de saúde pública e 
privada. A coleta de dados deu-se por meio de entrevista semiestruturada, gravada 
e após transcritas. A análise de dados se apropriou de análise temática dos 
conteúdos e sua relação com as categorias definidas. Os resultados foram 
organizados na proposta de cada categoria mencionada, dispondo de trechos dos 
entrevistados e comparados com a literatura cientifica. Percebeu-se que o mercado 
de trabalho em saúde, tanto público como privada, possui técnicos em enfermagem 
com perfil que não atende as necessidades globais dos usuários, as quais vão além 
de procedimentos técnicos, envolvem conhecer as questões culturais e sociais dos 
usuários. Ainda, fica evidente, que há uma preocupação por parte dos gestores, no 
que tange à competência do profissional do Técnico de Enfermagem. Portanto, há 
necessidade urgente da integração de ensino-serviço, ou seja, tanto o sistema de 
saúde e escolas formadoras precisam caminhar em um mesmo sentido, dialogando 
constantemente sobre as reais necessidades no processo de trabalho. 
 
Palavras-chave: Formação de recursos humanos, educação técnica em 
enfermagem, competência profissional, gestão. 
 
 
 

ABSTRACT 
 

VALUES AND ATTITUDES IN THE TECHNICAL PROCESS OF WORK IN 
NURSING: MANAGERS VISION OF THE HEALTH SERVICE.   

 
 
 
The objective of this research was to analyze strengths and weaknesses in relation 
to the values and attitudes of Nursing Technicians, and had as methodological path a 
qualitative approach, descriptive and exploratory. The subjects of the study 
were six coordinators/managers of health services from public and private health 
institutions. The collection of the data was made by means of semi-structured 
interviews, recorded and transcribed afterwards. The analysis of data appropriated 
itself in the thematic analysis of content and its relation with 
the categories defined. The results were organized in the proposal for each category 
mentioned, featuring excerpts from interviewed and compared with the scientific 
literature. It was noticed that the labor market in health, both public and private, has 
nursing technicians with profiles that does not meet the overall needs of the users, 
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which goes beyond technical procedures, involving getting to know the social and 
cultural matters of users. Yet, it is evident, that there is a concern on the part of 
managers, with respect to the competence of the professional of the Nursing 
Technician. Therefore, there is na urgent need of integration between teaching and 
serving, i.e. both the health system and forming schools need to head in the same 
direction, dialoguing constantly about the real needs in the process of work. 
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VALORES E ATITUDES NO PROCESSO DE TRABALHO DO TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM.  
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A Educação Profissional vem passando por transformações em decorrência 

dos efeitos do processo de globalização. A velocidade da informação tornou a 

produção do conhecimento um processo em contínua mutação. O aumento de 

demanda por novas competências se associa a uma tendência de formação 

polivalente. Assim, a educação se encontra diante de novos problemas, e, que 

pedem soluções ainda não concluídas. 

O processo de industrialização e urbanização das cidades exigia aumento na 

produção de manufaturas, gerando necessidades sociais cujo cenário seria a origem 

de escolas técnicas e profissionais. Com o avanço da população para as áreas 

urbanas e, com o concomitante enfraquecimento da vida rural, nasce a ilusória 

oportunidade de trabalho assalariado pela expansão da produção, cria-se um 

crescente contingente de uma camada populacional em condições precárias de vida, 

e, sem instrução para operacionalizar o processo de produção, com isso gera 

impossibilidades de sobrevivência das famílias. (STUTZ e LUCENA, 2010). 

Até meados da década de setenta, deste século, a formação profissional 

limitava-se ao treinamento para a produção em série e padronizada, com a 

incorporação maciça de operários semiqualificados adaptados aos postos de 

trabalho, desempenhando tarefas simples, rotineiras e previamente especificadas e 

delimitadas. Apenas uma minoria de trabalhadores precisava contar com 

competências em níveis de maior complexidade em virtude da rígida separação 

entre o planejamento e a execução. Havia pouca margem de autonomia para o 

trabalhador, uma vez que o monopólio do conhecimento técnico e organizacional 

cabia, quase sempre, apenas aos níveis gerenciais. (BRASIL, 1999c). 

Nas décadas de 70 e 80 multiplicaram-se (os) estudos referentes aos 

impactos das novas tecnologias, que revelaram a exigência de profissionais mais 

polivalentes, capazes de interagir em situações novas e em constante mutação. 

Como resposta a este desafio, escolas e instituições de educação profissional 

buscaram diversificar programas e cursos profissionais, atendendo novas áreas e 

elevando os níveis de qualidade da oferta. 
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Considerando as grandes transformações decorrentes no mundo do trabalho, 

o sistema de educação também precisou se adequar às novas necessidades do 

mundo em expansão. Diante disso, procurou-se apresentar alguns acontecimentos 

que marcaram o sistema educacional, e, com isso, repensar as proposta 

metodológicas para formação em educação profissional. 

Na década de 90, com a Reforma Educacional, por meio da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação (LDB Lei nº 9.394) e dos Parâmetros Curriculares Nacionais o 

cenário educacional se modificou por uma nova perspectiva de que a educação 

profissional seria norteada para o desenvolvimento de competências para 

proporcionar a laborabilidade311 e manter o trabalhador ativo em seu processo. 

(BRASIL, 1999).   

Outro movimento marcante para educação Brasileira foi em 1998, as Edições 

Unesco Brasil editou Educação: Um Tesouro a Descobrir. Relatório da Comissão 

Internacional sobre a Educação para o Século XXI, coordenado por Jacques Delors. 

As teses desse documento não somente foram acolhidas pela comunidade 

educacional brasileira, como também, passaram a integrar os eixos norteadores da 

política educacional. Sem dúvida, o Relatório Delors estabelece os quatro pilares da 

educação contemporânea. Aprender a ser, a fazer, a viver juntos e a conhecer 

constituem aprendizagens indispensáveis que devem ser perseguidas de forma 

permanente pela política educacional de todos os países. (DELORS, 1999). 

A estruturação para esse novo modelo de ensino, vai ao encontro de uma 

nova proposta metodológica, com formação baseada por competência. Mas o que 

vem a ser competência?  

O termo competência vem sendo debatida desde a década de 70, e, 

adentrando em vários segmentos da sociedade. Segundo McClelland (apud Zabala, 

2010, p.28), definiu competência como: 

 
Uma forma de avaliar, o que realmente causa um rendimento superior ao 
trabalho. Na maioria dos estudos sobre competência profissional 
McClelland é citado como o responsável pela origem do conceito. Sua 
definição centra-se, claramente, na função da competência e, de maneira 
indefinida, o relaciona à qualidade dos resultados do trabalho.  

                                            
11 Laboralidade: condição que o trabalhador possa manter-se em atividade produtiva e geradora de 
renda. 
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Para Perrenoud, “Competência é a capacidade de agir eficazmente em um 

determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos”, ainda, utilizou-se como 

base a resolução nº 04/99, em que descreve o conceito de competência como a “[...] 

capacidade de articular, mobilizar e colocar em ação valores, conhecimentos e 

habilidades necessários para o desempenho eficiente e eficaz de atividades 

requeridas pela natureza do trabalho”, essa proposta metodológica tem por objetivo 

formar pessoas que atendam as necessidades do mundo do trabalho (BRASIL, 

1999; PERRENOUD, 2000). 

Um ano após a definição de competência por Perrenoud, o autor amplia e 

aprofunda as definições da seguinte maneira:  

Competência é a aptidão para enfrentar, de modo eficaz, uma família de 
situações análogas, mobilizando a consciência, de maneira que cada vez 
mais rápida, pertinente e criativa, múltiplos recursos cognitivos: saberes, 
capacidades, microcompetências, informações, valores, atitudes, 
esquemas de percepção, de avaliação e de raciocínio (PERRENOUD, 
2001,  p.34). 

 

Essa mobilização e articulação ficam mais evidentes na descrição a seguir:  
 

O conhecimento é entendido como o que muitos denominam simplesmente 
saber. A habilidade refere-se ao saber fazer relacionado com a prática do 
trabalho, transcendendo a mera ação motora. O valor se expressa no saber 
ser, na atitude relacionada com o julgamento da pertinência da ação, com a 
qualidade do trabalho, a ética do comportamento, a convivência 
participativa e solidária e outros atributos humanos, tais como a iniciativa e 
a criatividade (BRASIL, 1999b, p.24). 

 

Para o desenvolvimento de competências profissionais, os autores citados 

acima, orientam para articulação e mobilização de conhecimentos, habilidades, 

valores e atitudes durante o processo de ensino-aprendizagem.   

O presente artigo propõe-se trabalhar com os saberes valores e atitudes, 

como parte integrante do desenvolvimento de competência para a formação do 

Técnico em Enfermagem. Entretanto, é notório que não se pode fragmentar a 

competência, visto que sua mobilização e articulação darão conta de construir 

saberes como conhecimento, habilidades, valores e atitudes  como produto final à 

competência. 
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Os saberes valores e atitudes estão vinculados a um contexto de saber agir, 

saber ser no processo de trabalho, os quais poderão ser mais visíveis nos adjetivos 

responsabilidade, comprometimento, empatia, respeito, iniciativa, pró-atividade, 

postura profissional, e outros. Muito desses adjetivos são advindos da formação 

pessoal, entretanto, quando nos referimos à formação para educação profissional, 

esses elementos deverão ser desenvolvidos no processo de construção de cada 

competência prevista na organização curricular do curso. 

Trabalhar na formação de profissionais com esses valores e atitudes citados 

acima, tem sido um desafio para as instituições de Educação Profissional, que 

adotaram a metodologia por competência. Isso, em decorrência de fatores como: 

falta de entendimento dos professores de como desenvolver esses saberes, falta de 

entendimento sobre a metodologia adotada, estratégias para desenvolver esses 

saberes atrelados à ocupação, alunos provenientes de uma educação tradicional em 

que há prevalência da avaliação por nota. Portanto, trabalhar na perspectiva de um 

currículo organizado por competência, requer um novo olhar do sistema de 

educação, objetivando a estrutura física nas escolas que atendam a proposta por 

competência, e, que os recursos humanos sejam mobilizados para uma nova 

proposta metodológica. 

No mundo corporativo o enfoque de competência já vem sendo trabalhado há 

mais de 30 anos, isso demonstra que o termo não é novo e, portanto, requer melhor 

entendimento e aplicabilidade no mundo do trabalho. “Na atualidade, as empresas 

precisam levar em conta as competências com objetivos mais amplos e complexos 

que os que usavam no passado”.  

Diante das inúmeras transformações, sociais, econômicas, culturais e 

educacionais, o sistema de formação profissional para saúde também requer 

atenção especial, uma vez que a formação destes indivíduos estarão sendo 

capacitados para cuidar de outras pessoas.  

O trabalho em saúde guarda algumas especificidades: é um trabalho 
reflexivo3 no qual as decisões a serem tomadas implicam na articulação de 
vários saberes que provêm de várias instâncias, tais como das bases 
científicas e instrumentais, com ênfase no conhecimento científico, das 
bases tecnológicas, com ênfase no conhecimento técnico e da experiência 
de trabalho e social (qualificações tácitas) e que são mediados pela 
dimensão ético-política (MARQUES, 2000, p.5). 
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O Técnico de Enfermagem é um profissional que possui competências 

técnico-científicas, construídas e representadas por um conjunto de práticas sociais, 

éticas e políticas, que se desenvolvem por meio do ensino, pesquisa e assistência 

de enfermagem. Essa assistência envolve o indivíduo, a família e a sociedade, de 

forma humanizada e com visão sistêmica. Para a formação deste profissional, é 

necessário e primordial o aprimoramento das questões comportamentais e 

atitudinais, ou seja, formar um profissional com compromisso social e principalmente 

profissional (COFEN, 2013).   

Em relação aos requerimentos da dinâmica profissional, o trabalhador deve 

possuir capacidade de diagnóstico, de solucionar problemas, de tomar decisões, de 

intervir no processo de trabalho, de atuar em equipe, de auto-organizar-se. 

Conforme, já foi mencionado, é preciso pensar em uma formação profissional 

orientada para o trabalho – entendido como processo de humanização do homem - 

que objetive integrar conhecimentos gerais e específicos, habilidades teóricas e 

práticas, hábitos, atitudes e valores éticos (FILHO, 2004). 

O processo de ensino-aprendizagem na educação profissional em saúde 

possui um papel significante para formar profissionais de saúde com perfil 

diferenciado para cuidar de pessoas, famílias e comunidade.  

 
.... Cabe, portanto à educação o desenvolvimento de valores éticos e de 
cidadania para uma atuação profissional que considere e respeite os limites 
das próprias competências e que reconheça a prioridade de o espaço de 
atuação ser ocupado por outros profissionais, quando mais e melhor 
capacitados. Para atender às necessidades da área de Saúde as 
instituições de educação profissional devem preparar sua clientela para o 
pleno exercício de suas funções mentais, cognitivas e sócio afetivas, com 
capacidade de aprender com autonomia e assimilar o crescente número de 
informações, adquirir novos conhecimentos e habilidades e enfrentar 
situações inéditas com dinamismo, flexibilidade e criatividade, 
compreendendo as bases sociais, econômicas, técnicas, tecnológicas e 
científicas (MEC, 2000, p.17). 

. 

Vale ressaltar que formar recursos humanos em saúde na proposta da 

metodologia por competência, requer todo um processo diferenciado, contemplando 

planejamento, execução e avaliação. Frente a isso, a temática teve como 

pressupostos: que valores e atitudes são fundamentais para empregabilidade deste 

técnico de enfermagem, visto que o mercado de trabalho busca profissionais com 

perfil que preencham esses requisitos, e, que Valores e atitudes são encarados 
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como “competências” inatas, ainda são pouco valorizados como conhecimento 

apreendido e contratantes relatam as dificuldades desses profissionais Técnicos em 

Enfermagem trabalharem em equipe multiprofissional; 

Frente a isso, há alguns questionamentos que merecem ser estudados e 

analisados, os quais causam inquietação à pesquisadora: A metodologia por 

competência desenvolve valores e atitudes que possibilitam a integração do aluno 

no mercado de trabalho? Os profissionais Técnicos de Enfermagem são formados 

para atuar no mercado de trabalho na ótica de valores e atitudes profissionais? 

Diante da contextualização, o presente artigo objetiva analisar forças e 

fragilidades sobre valores e atitudes no processo de trabalho, na visão de técnicos 

de enfermagem. Tem- se como pressuposto que valores e atitudes são 

fundamentais para a empregabilidade deste técnico de enfermagem, visto que o 

mercado de trabalho busca profissionais com perfil que contemplem esses requisitos 

de valores e atitudes. 

 

 
PERCURSO METODOLÓGICO   
 
 
 

Para alcançar os objetivos do presente trabalho, essa pesquisa fundamentou-

se utilizando um caminho metodológico com abordagem qualitativa, descritiva e 

exploratória. A pesquisadora optou por esse método, pois ele permite obtenção das 

informações sobre os saberes valores e atitudes, os quais poderão ser entendidos a 

partir da entrevista e o cumprimento do roteiro pré-estabelecido. Neste momento os 

entrevistados falaram sobre o processo de trabalho na enfermagem. 

Para coletar os dados foi utilizado um roteiro de entrevista com sete 

perguntas semiestruturadas e norteadoras para o foco da pesquisa. O estudo 

aconteceu em um município do Vale do Itajaí, com uma população de 183.373 

habitantes, com uma força de trabalho na enfermagem de 379 enfermeiros, 766 

técnicos e 266 auxiliares, alocados em hospitais públicos e privados, Secretaria 

Municipal de Saúde e demais serviços do setor de saúde. Considerado que os 

profissionais Técnicos de Enfermagem são formados em duas escolas no município, 
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do segmento privado. Os sujeitos da pesquisa são egressos de uma dessas escolas. 

(IBGE, 2013 e COREN/SC, 2013).  

Foram entrevistados dez egressos Técnicos de Enfermagem. As entrevistas 

ocorreram da seguinte maneira: de forma individual, no ambiente de trabalho dos 

respectivos profissionais, com agendamento prévio, tomando o cuidado para não 

prejudicar a rotina de cada trabalhador no serviço de saúde. 

A coleta de dados só iniciou mediante o parecer de autorização do Comitê de 

Ética nº 145.871 de 13/11/2012. Antes das entrevistas, procurou-se manter 

conversas informais sobre diversos assuntos, além de uma breve introdução sobre a 

proposta, apresentei um roteiro de perguntas que seriam norteadoras para a coleta 

de dados, dessa forma foi possível consolidar o vínculo entre entrevistado e 

pesquisadora.  

Todos os entrevistados assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido da Pesquisa. As entrevistas foram gravadas e depois transcritas na 

integra pela própria pesquisadora, procurando sempre respeitar toda a informação 

contida na gravação. 

A análise dos dados passou por vários estágios: Primeiro, transcrição dos 

dados e leitura flutuante, após codificação do material em TE1 – TE10 para os 

egressos e por fim, no que tange as entrevistas, foram feitos recortes de trechos do 

texto onde demonstravam situações de valores e atitudes no processo de trabalho 

do técnico de enfermagem, confrontado com a literatura cientifica e contextualizado 

pela pesquisadora.  

Nesta análise, identificou-se algumas situações, e, que foram  descritas 

porque  envolviam, o processo de trabalho, relação interpessoal, assistência em 

saúde, legislação da enfermagem. Estas situações foram articuladas com as 

unidades curriculares: O Processo de Trabalho em Saúde; Relacionamento 

Interpessoal no Ambiente Profissional; Enfermagem em Saúde Coletiva I e 

Legislação da Enfermagem, do Plano de Curso do Técnico de Enfermagem de uma 

Instituição privada, sem fins lucrativos. 

Optou-se por trabalhar com as UCs já citadas, anteriormente. Dessas 

unidades curriculares, retiramos os seguintes valores e atitudes: empatia, 
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responsabilidade, flexibilidade, respeito, sensibilidade, trabalho em equipe, 

autonomia, iniciativa e atenção. Durante a análise das unidades curriculares, 

percebeu-se que muitos dos valores e atitudes se repetiam de uma competência 

para outra, portanto, manteve-se 9 saberes mencionados. 

 Este atrelamento possibilitou o mapeamento prévio de alguns valores e 

atitudes e estes contemplaram a fala dos entrevistados, caso isto não tivesse 

ocorrido novos valores e atitudes poderiam ser introduzidas. 

Os resultados estão apresentados da seguinte forma: unidade curricular e 

seus valores e atitudes, seguido dos trechos das entrevistas.  

 

Unidade Curricular: O processo de Trabalho em Saúde  

 

A Unidade Curricular possui carga horária de 70h e contempla os valores e 

atitudes: empatia, responsabilidade e flexibilidade.  que têm pretensão de 

desenvolver a competência de orientar o paciente, quanto aos seus direitos e as 

estratégias empregadas nos serviços de saúde, reconhecendo os aspectos que 

respaldam a saúde do indivíduo/família/comunidade, de acordo com os princípios e 

diretrizes do SUS, os condicionantes do processo saúde – doença e a integralidade 

do ser humano, a fim de  viabilizar o atendimento das necessidades de saúde. 

Conforme fala de TE1, pode-se visualizar na descrição abaixo, momentos no 

processo de trabalho como Técnico de Enfermagem, a presença dos valores e 

atitudes como responsabilidade, trabalho em equipe, orientação e atenção. 

Destes, percebe-se que o valor da flexibilidade e empatia não foram visualizados na 

fala e TE1.  

O termo flexibilidade para (Zabala, 2010, p.134) é “abertura a contribuições 

novas relacionadas a si mesmo e ao grupo”, o qual tem relação direta com atitude. A 

UC propõe desenvolver esta atitude, pois a competência como um todo, prevê um 

rol de conhecimentos, que fazem parte das “Características e limitações dos 

portadores de necessidades especiais e “Carta dos direitos do paciente” assuntos, 

que durante o processo de ensino-aprendizagem requerem um exercício de 

flexibilidade entre usuário do serviço e profissional de saúde. 
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Diante dessa descrição, identifica-se  que o Técnico de Enfermagem durante 

a sua vida profissional deve prestar assistência em todas as fases da vida do 

usuário como, família e comunidade, sem distinção de cor, raça, gênero ou qualquer 

outra condição limitadora. Com isso, constata-se que o técnico vivenciará situações 

que precisam de novos olhares e ajustes. 

A UC O processo de Trabalho em Saúde referencia empatia como um valor a 

ser desenvolvido no processo de formação. Para (Zabala, 2010, p.134) empatia tem 

relação com “as vivências de outras pessoas, especialmente em seu estado 

emocional manifesto, por meio da capacidade de se situar sob o outro ponto de 

vista”. 

Na visão da pesquisadora, o profissional técnico de enfermagem quando 

exercita a escuta qualificada no acolhimento, já está desenvolvendo uma relação 

com o usuário e, consequentemente, ouvindo situações de suas vivências. 

 
TE1” Assim, o paciente passa pelo acolhimento, consulta quando for 
necessário, aí o médico informa que tem medicação para fazer, ele 
prescreve na própria folha do acolhimento, eu olho, vejo bem o que é para 
fazer. Se eu tenho dúvida eu volto no médico, falo!!, Dr. Não estou 
entendendo disso aqui, aí ele diz pra mim o quê é, vou na farmácia e 
peço a medicação.  O farmacêutico olha e me dá a medicação. Eu pego o 
paciente, leva para sala onde será feito o procedimento, muitas vezes o 
outro colega já levou o paciente para sala. Na sala eu olho de nova a 
prescrição para me certificar que realmente é aquilo, eu olho a 
ampola e me certifico que é a medicação prescrita, é perguntado para 
o paciente se ele tem alergia de alguma medicação, mesmo assim, 
enquanto eu estou preparando a medicação, eu pergunto para o 
paciente de novo se ele tem alguma alergia e se já tomou aquele 
medicação. Vou preparando, falo para o paciente o que ele vai tomar, isso 
eu sempre faço, não faço medicação nenhuma sem dizer para o paciente o 
que ele está tomando, aí, quando está preparado na seringa eu ainda dou 
mais uma olhada, porque!!!! Talvez eu seja assim, porque eu vim de um 
hospital infantil, e a gente tinha que ter muito cuidado, aquelas cinco 
certezas né, a gente não podia errar. Eu sempre digo, as vezes eu 
comento em casa sobre essas questão de trocas, a gente, a nossa classe 
tá sendo muito queimado na mídia, eu sempre digo, eu tenho muito medo, 
a gente é sujeito a erro, não é como cozinhar uma panela de arroz, que tú 
esqueceu lá, queimou e pode jogar fora e fazer outra. A vida é 
irreversível, se tú cometeu algum erro, tudo vai por água abaixo, vai 
abalar o psicológico da família, do profissional que fez o 
procedimento. Então, eu sempre digo, eu tenho muito medo, então eu 
tenho esses cuidados quando eu vou aplicar qualquer medicação, a minha 
rotina é essa. Perguntei: você tá administrando, qual é o 
procedimento?  Tudo muito lento, no meio da medicação pergunto para o 
paciente se ele está sentindo dor ou algum outro sintoma, se está se 
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sentindo bem, porque derrepente por ter saído da veia ou se ele não está 
com mal estar, daí a gente termina a medicação e geralmente o médico 
pede para o paciente aguardar, para terminar de atender, dar uma 
reavaliada no paciente né, as vezes a gente já tem outra atividade já 
esperando né, mas eu estou sempre de olho no paciente depois da 
medicação. Ainda checo o horário que eu faço o medicamento e assino, 
ainda, não jogo fora as ampolas até o paciente ir embora. Perguntei: 
porque você toma essa decisão de não jogar a ampola vazia no 
descarpak antes do paciente ir embora? Porque, se der algum problema 
com o paciente, depois, isso eu aprendi com um médico que trabalharei, 
eu tenho como provar que administrei a medicação correta, é uma 
segurança pra mim, é uma segurança para o paciente. É uma prática 
minha, deixo a ampola de medicamento, o frasco de água destilada para 
provar, até paciente ir embora. Pra mim o mais importante do meu 
trabalho, chegar em casa a noite e ter a certeza que fiz o melhor do meu 
trabalho, deitar a cabeça no travesseiro tranquila. Ainda, saber que o 
paciente saiu bem, eu sempre dizia assim no hospital, quando eu trabalhei 
lá, e até hoje, que a minha satisfação é saber que o paciente entrou doente 
e saiu do serviço bem, saiu curado, entendeu ?. Esse é o maior presente. 
Eu tenho assim muito cuidado”. 

 
A entrevistada salienta que a segurança do paciente é muito importante nas 

ações diárias em todo o processo de trabalho, por isso, ela toma muito cuidado em 

todos os procedimentos que desenvolve com o paciente. Essa preocupação, além 

de reduzir erros para o paciente, proporciona segurança para o profissional de 

saúde.  

O termo responsabilidade é presença constante de vários relatos dos 

entrevistados. Assumir a responsabilidade no processo de trabalho de enfermagem 

é zelar pelo seu próprio trabalho e bem-estar do paciente, dessa forma, prevalecem 

as questões éticas da profissão. Para contribuir, (Brasil, 2011) descreve que o Brasil 

é um país com muitas desigualdades socioeconômicas e, com isso, permanecem 

vários desafios para o setor de saúde, como a ampliação do acesso com qualidade 

aos serviços de saúde e aos bens de saúde e, destaca a corresponsabilidade dos 

profissionais de saúde, gestores e usuários no processo de gerir e cuidar.   

Para (Zabala, 2010, p.140) “a responsabilidade no cumprimento dos 

compromissos, com a palavra dada e com as tarefas em grupo. Significa, também, 

ser cuidadoso e prestar atenção às ações que realizamos”. A fala do autor retrata a 

essência de cuidar em saúde, sendo uma das responsabilidades do técnico de 

enfermagem, bem como, a atenção como um valor elementar no cotidiano da 

assistência em enfermagem. 
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Para contribuir, apresenta-se a fala de TE4, que presta atendimento de 

enfermagem em um programa de DST/AIDS. Nesta circunstância, na maioria das 

vezes, o usuário que procura por esse serviço possui alguma patologia contagioso, 

e, num primeiro momento reproduz diferentes sentimentos. Cabe ao profissional de 

enfermagem, exercitar a empatia nesta situação, visto que o usuário encontra-se em 

situação de ser acolhido pelo profissional de saúde. 

 A UC “O Processo de Trabalho em Saúde” sugere três valores e atitudes, os 

quais são visíveis no processo de trabalho dos egressos entrevistados TE1 e TE4. 

Entretanto, analisando essa competência, observa-se a necessidade de desenvolver 

valores e atitudes como: respeito e visão sistêmica em saúde.  

 

Unidade Curricular: Relacionamento Interpessoal no ambiente de 
trabalho 

 

Esta unidade curricular possui carga horária de 28h e contempla os valores e 

atitudes: flexibilidade, respeito, empatia, sensibilidade, trabalho em equipe. 

Com isto, pretende-se desenvolver a competência “Relacionar-se com cliente e 

equipe, respeitando a si, aos outros e ao meio profissional; mediando situações de 

conflito, com flexibilidade e empatia, estimulando qualidade de vida e produtividade 

no trabalho”. 

 O termo respeito tem relação com a atitude no processo de trabalho, antes 

de desenvolvê-lo para uma prática profissional, é um valor que nasceu no contexto 

familiar e só se aperfeiçoar no exercício da vida profissional. O respeito deve 

permear todas as relações de trabalho, o que tange a assistência ao usuário, família, 

comunidade e colegas de trabalho. 

Por outro lado, (Zabala, 2010, p.134), apresenta uma definição de respeito: à 

diversidade cultural, nível socioeconômico, comportamentos, concepções ou 

atitudes de outras pessoas ou grupos sociais. A partir da contribuição do autor, 

relacionou-se o valor e o respeito com o Código de Ética da Enfermagem, que, 

menciona como princípios fundamentais “o respeito à vida, a dignidade e os direitos 

humanos, em todas as suas dimensões” (COREN/SC, 2008, p.15). 
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Portanto, o respeito no âmbito da assistência de enfermagem envolve 

diferentes situações como o respeito ao pudor, a privacidade do usuário, o respeito 

com a equipe de trabalho. O valor respeito pode ser observado na fala de TE5. 

O trabalho em equipe é um dos saberes dentro do contexto de valores e 

atitudes que de forma unânime tem surgido em todas as entrevistas, as quais podem 

mostrar algumas situações que comprovam o relato da autora em TE3 e TE4.   

 

TE3 “Procedimento diretamente eu acho que eu não faço, a verificação de 
PA, peso, mais nada, a pré-consulta, porque o restante é muito 
burocrático, a parte da TB é muito burocrático. Uma ou outra vez é 
administrado medicação. Eu preparo, por exemplo assim, para cada 
paciente a gente prepara o pacote do mês e é entregue na unidade de 
saúde onde o paciente mora, vai preparada a quantidade exata do 
mês. Aí eles tem retorno para consulta do mês, e nós também fizemos a 
prevenção dos comunicantes, comunicante são as pessoas que 
moram junto com o doente, moram na casa, vamos supor assim!!!! O 
marido tem, está tratando Tuberculose, todas as pessoas que moram com 
ele fazem os exames para TB, raio x, se o raio x der limpo a gente faz a 
prevenção, que são 9 meses de tratamento, o governo preconiza 9 meses, 
usando medicamento especifico. 

 
Identifica-se na fala de TE3 os Valores e Atitudes de respeito, trabalho em 

equipe. Com as demais mencionados na UC não estão sendo visualizados na fala 

desta entrevistada. 

Unidade Curricular: Enfermagem em Saúde Coletiva I 

 

A unidade curricular possui carga horária de 126h e contempla os valores e 

atitudes: responsabilidade, autonomia, flexibilidade, iniciativa, trabalho em 
equipe e atenção. Esta UC tem o propósito de “assistir ao cliente, família e 

comunidade, nas diferentes fases do ciclo vital, respeitando os aspectos 

socioculturais, identificando as doenças infectocontagiosas, transmissíveis, crônicas 

e degenerativas, incentivando a corresponsabilidade do cliente, visando a diminuir a 

vulnerabilidade de doenças e promovendo a manutenção da saúde para melhor 

qualidade de vida”. 

Na relação desta unidade curricular e com o processo de trabalho dos 

entrevistados, observou-se na fala de TE1 os valores e atitudes de iniciativa como, 
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trabalho em equipe e atenção.  

Conforme fala TE1, fica entendido que, quando surgir alguma dúvida, ela 

deve ter a     iniciativa e liberdade para retornar ao médico e saná-la. Fica claro, que 

dessa forma, eles precisam trabalhar em equipe, além de demonstrar atenção à sua 

prática na assistência. A entrevistada mencionou que trabalhar com o processo de 

acolhimento e a prática instituída pelo Ministério da Saúde tem o com objetivos de 

melhorar o atendimento ao usuário, família e comunidade. 

Para Brasil (2011), o acolhimento é um processo constitutivo das práticas, 

que visa à responsabilização do trabalhador/equipe pelo usuário, desde a sua 

chegada ao serviço de saúde até a sua saída. Portanto, a maneira que a 

entrevistada vem trabalhando demonstra que ela possui o valor do acolhimento no 

desenvolvido em que atua no processo de trabalho, fortalecendo assim as políticas 

de assistência do MS. 

A referida unidade curricular não contempla o valor acolhimento, entretanto, 

percebe-se na fala de TE1, que essa prática vem sendo desenvolvida.  Neste 

entendimento, buscou-se aprofundar o entendimento de acolhimento a parti da 

política de humanização do MS. Fica notório, que o processo de acolhimento 

acontece desde a chegada do usuário no serviço de saúde até à sua saída.   

Podemos visualizar na fala de TE1 a preocupação com o atendimento e o 

procedimento em si, nesta perspectiva, observa-se um processo de cuidado 

humanizado e com trabalho em equipe. Quando a entrevistada discorre que a 

administração de medicamento deve ser lenta, que pergunte ao paciente se ele está 

sentindo dor. Isto fica evidente que a profissional trabalha dentro dos princípios de 

humanização do Ministério da Saúde, o qual orienta:    

 
A nova visão de qualidade da assistência inclui, além de aspectos técnico-
instrumentais, a humanização do cuidado em sua dimensão ética, 
reconhecendo e valorizando a autonomia das pessoas para assumirem a 
sua própria saúde. Esta visão deverá contribuir também para a 
emancipação dos trabalhadores de nível médio, compreendendo-se tal 
emancipação como conquista da condição de sujeito coletivo e autônomo 
(Demo, 1997), outro fator amplamente considerado como certificador da 
competência profissional (BRASIL, 2011, p.6). 

 
Neste sentido, caberá as escolas de formação profissional, trabalhar em 

concomitância com as diretrizes do SUS, visto que o profissional deverá atender às 
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novas exigências do mundo e, consequentemente, deverá desenvolver essas 

competências.  

Ainda, vale salientar, que (Brasil, 2011), menciona que a formação do 

profissional do Técnico de Enfermagem, deverá ter um núcleo de formação humana, 

o que expressa fundamentalmente à capacidade de um ser humano cuidar de outro. 

Portanto, competem as escolas de educação profissional manter seus currículos 

atualizados para fortalecer o discurso do Ministério da Saúde.  

O Programa Nacional de Humanização - PNH do MS, pressupõe vários eixos 

de ação para efetivação e operacionalização das estratégias, entre elas, destaca o 

Eixo de educação permanente em saúde, que seja incluído nos cursos de formação 

em saúde o conteúdo de humanização (BRASIL, 2011).  

Ainda, trabalho em equipe, é um dos saberes dentro do contexto de valores e 

atitudes que de forma unânime, tem aparecido em todas as entrevistas, podendo-se 

mostrar algumas situações que comprovam o relato da autora em TE3 e TE4.  

 

TE4 “Vou citar o exemplo aqui dá enfermaria, o paciente chega, a gente 
coloca ele em repouso no leito, pegamos o prontuário, vemos quem é 
o paciente e se ele tem acompanhante ou não, porque às vezes o 
paciente chega em condições de não conseguir relatar o que está 
sentindo de tão debilitado que se encontra. Aí, verificamos todos os 
sinais vitais do paciente, passamos para o médico e ele avalia, faz uma 
receita e imediato é feito a medicação para o paciente. Perguntei: como 
é preparo da medicação? Nós temos tudo aqui no balcão do serviço, 
medicação IM, EV, nós fizemos muito aqui a benzetacil por causa da 
doença VDRL, quando dá positivo/reagente a gente aplica bastante 
benzetacil aqui. O preparo depende muito das medicações, tem algumas 
que a gente até se previne com a máscara e luva em qualquer preparo de 
medicamento, e o cuidado se o paciente está com tosse para a gente se 
cuida para não ficar muito  na frente dele o tempo todo, mas é inevitável, 
tem coisas   não, você tem que se aproximar, tem que ter o tato. Depois de 
administrar orientamos os cuidados com reações nas próximas horas, 
checamos a medicação. 

 

Na fala de TE3, fica evidente que trabalhar em equipe, além de envolver as 

unidades referência o usuário e sua família, conforme destacado em negrito. Dessa 

forma, demonstra ainda, a visão sistêmica do processo de trabalho da enfermagem. 

Com isso, o profissional reafirma atuar com responsabilidade, quando sabe que a 

rotina é enviar a medicação todo o mês para esse usuário. 
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O papel do Técnico de Enfermagem vai muito além de executar técnicas, é 

um trabalho árduo, de muita dedicação, comprometimento e responsabilidade, pois, 

estão trabalhando com seres humanos. A partir do relato de TE4, vem à contribuição 

de Brasil, que corrobora com o trabalho, fortalecendo a fala da entrevista, “a ética a 

serviço da vida diz respeito ao comprometimento com a vida humana em quaisquer 

condições, independentemente da fase do ciclo vital, do gênero a que pertença ou 

do posicionamento do cliente/paciente na pirâmide social” (BRASIL, 2000, p.14).   

Quando se analisa a fala de TE4 amplamente, percebe-se ainda, que esse 

profissional de enfermagem, aplica em seu cotidiano de trabalho outros saberes 

relacionados a valores e atitudes como a pro-atividade, comprometimento, atenção e 

responsabilidade. 

O saber “responsabilidade” é uma atitude vinculada com o comprometimento 

das rotinas de cuidado na enfermagem, com a “pro-atividade” de estar sempre 

atento para outras necessidades que os usuários/pacientes precisam em período de 

hospitalização e/ou na unidade de saúde. A responsabilidade no cumprimento dos 

compromissos, com a palavra dada e com as tarefas em grupo, significa, também, 

ser cuidadoso e prestar atenção às ações que realizamos (ZABALA, 2010).         

Cunha (2008, p.25), “discorre que as equipes de enfermagem têm alto grau 

de comprometimento, o que as induz à tentativa de atendimento das múltiplas 

demandas simultâneas da clientela”. Essa afirmação pode apresentar duas 

realidades distintas, que pode ser um ponto forte para a equipe de enfermagem, 

entretanto, quando a enfermagem se compromete ou muitas vezes assume grandes 

demandas de trabalho, por não haver dimensionamento pela falta de trabalhadores 

da saúde, isso passa  ser uma fragilidade, e, que pode acarretar em situações ou 

ações de risco ao usuário/paciente. Portanto, a esse respeito o mesmo profissional 

técnico de enfermagem sendo comprometido, diante de situações de múltiplo 

atendimento, poderá gerar ou criar situações comprometedoras.] 

Contudo, na fala de TE5, observou-se que o exercício de paciência, 

geralmente prevalece na assistência com crianças e usuário/paciente com mais de 

60 anos, isso dependendo de cada situação. 
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A mesma entrevistada citada acima vem mostrar que a ética profissional é um 

termo polissêmico e de grande relevância, quando menciona as 5 certezas no 

processo de preparo da medicação. Esse conhecimento é fundamental para 

qualquer procedimento na administração. de medicamento. Entretanto, percebe-se 

que essa profissional não tem buscado atualização e/ou educação permanente em 

saúde, visto que na atualidade não são mais cinco certezas, e, sim sete certezas. 

Na atualidade, tem-se alguns autores que pesquisam assistência em saúde, 

nos apresentando mais de cinco certas, na administração de medicamentos. 

Para (Cooper; Clayton; Stock, 2012), a assistência de enfermagem na 

administração de medicamentos propõem seis certos no cuidado com o preparo até 

a administração que são: medicamento certo, horário certo, dose certa, paciente 

certo, via certa e documentação certa. 

A Rede Brasileira de Enfermagem em Segurança do Paciente – REBRAENSP 

(2011) vem trabalhando e testando nove acertos na administração de 

medicamentos, são eles: paciente certo, medicamento certo, dose certa, via de 

administração certa, horário certo, registro certo, devolução certa, orientação e 

informação certa ao paciente e compatibilidade certa. 

 

 
TE5 “A gente pega a receita né, se for uma criança a gente explica para a mãe, o 
que vai estar administrando, o que a gente vai estar fazendo. Aí tú pega a 
medicação e prepara a medicação, trás a criança, conversa com ela, explica o 
que vai fazer, tenta acalmar ela né, isso já com a medicação pronta, a gente não 
prepara a medicação na frente da criança pra ela não ficar nervosa né e depois do 
preparo a gente aplica a medicação. Perguntei: como é o preparar a medicação? 
Tem algum cuidado especial? Todos os cuidados, aquelas 5 certezas que 
aprendemos no curso são aplicadas aqui em qualquer medicação que vamos 
fazer, desde a higiene de lavar as mãos até a hora do preparo, estar tudo na 
técnica correta , isso com certeza é feito tudo certinho. Depois de administrar, 
depende da medicação, tem algumas que tem que ter o tempo de espera, para ver 
se vai dar alguma reação, como exemplo a benzetacil, o médico sempre pede 
para o paciente ficar em observação, a gente pede para esperar, para mãe 
aguardar um pouquinho, se não for criança para o próprio paciente e depois a gente 
libera. Depois é anotado no prontuário, quem fez a medicação já faz essa anotação, 
o que foi administrado, a hora que fez e qual o profissional fez o procedimento, 
tanto na receita e no prontuário do paciente. Para a vacina é mais complexo né, já 
não são todos os profissionais que fazem, são alguns, tipo aqui no posto só eu de 
manhã e a tarde tem outra moça, porque precisa ter os cursos, pois é algo bem 
mais diferenciando, não a técnica de enfermagem, porque a técnica a 
intramuscular, subcutânea... normal né!!! São os esquemas, saber qual vacina deve 
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ser feita, a idade pra ser feita, então é um pouquinho diferente de fazer como é uma 
medicação”. 

 
 

Observa-se nos discurso de TE5, que mesmo sendo uma criança, 

provavelmente, estará acompanhada de alguém responsável e maior de idade. É 

atribuição do Técnico de enfermagem orientar esse acompanhante, essa mãe, esse 

pai, e, sobretudo, mesmo sendo uma criança orientá-la sobre o procedimento a ser 

realizado em seu corpo.   

Na atuação de TE7, visualizam-se valores e atitudes como trabalho em 

equipe, responsabilidade e visão sistêmica no processo de trabalho, conforme 

recorte abaixo:   

 
 

TE7 “A instrumentação não é só alcançar pinças, ela prepara antes 
o material, verifica o que estiver faltando, para na hora da cirurgia 
não ficar chamando todo mundo para buscar as coisas que estão 
faltando no campo cirúrgico, a instrumentadora tem que ter um 
pouco de visão, porque tem cirurgias que já sabemos do inicio 
ao fim o que vai usar, então tú já trás tudo e abre o material, aí vai 
se escova, monta a mesa, prepara tudo, e, durante a cirurgia auxilia 
o cirurgião em tudo, após, deixamos o material pronto, não 
largamos alí para o pessoal lavar, então, tú lava, guarda e faz o 
pacote e deixa tudo prontinho, não é só instrumentar né, temos 
responsabilidades durante e depois também.  
Lavagem de material: depois da cirurgia o material é destinado para 
lavagem em um lugar especifico, se precisar deixar um tempo de 
molho a gente deixa, depois lava, seca, arruma bem nas caixas, 
embala bem, com data, vai para autoclave e depois de autoclavar 
vai para outro lugar armazenar, se estiver no meu plantão ainda, 
eu mesma faço isso ou então o pessoal da tarde, quando o 
material fica esterilizando o pessoal da tarde é responsável por 
guardar. Todo o material leva uma data em que foi esterilizado, a 
conferência é nossa responsabilidade em conferir, a disposição 
dos materiais segue as datas mais antigas por primeiro e mais 
recentes ficam atrás. Quem tira o material da autoclave já faz essa 
conferência e organiza”. 

 
  

O trabalho em equipe, na perspectiva do desenvolvimento de competência é 

classificado como um valor comportamental. Para (Marques, 2000) não se deve 

esquecer que o desenvolvimento das competências profissionais acontecem durante 
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a trajetória profissional de cada pessoa, na troca de experiência individuas e 

coletivas, na resolubilidade de questões complexas. Portanto, a sociedade atual, em 

qualquer segmento de trabalho, prevê um profissional que saiba trabalhar em 

equipe, e, acima de tudo saiba relacionar-se com diferentes pessoas.  

 

Unidade Curricular: Legislação da Enfermagem  

 

Esta unidade curricular possui carga horária de 42h e contempla os valores e 

atitudes: responsabilidade e respeito. No desenvolvimento desta competência 

previu-se “atender a Lei do Exercício Profissional e Código de Ética da categoria, 

respeitando os limites de sua atuação e os princípios de bioética, posicionando-se 

frente às situações de trabalho com respeito e responsabilidade, visando a uma 

assistência de enfermagem íntegra e profissional.  

Em Legislação da enfermagem, os termos responsabilidade e respeito 

permeiam a competência no quesito de valores e atitude. Entretanto, as falas dos 

entrevistados mostram que o profissional atua com um conjunto de valores e atitude 

muito além dos já citados. A partir da análise, percebe-se o trabalho em equipe, a 

responsabilidade e o comprometimento,  

Para assistir ao usuário, à família e à comunidade, em todo o ciclo vital, cabe 

aos profissionais de saúde, nesta circunstância com o Técnico de Enfermagem, 

exercerem sua profissão com ética profissional, conhecimento técnico-científico. Na 

maioria das vezes, a enfermagem exerce sua profissão cuidado de pessoas em 

diferentes condições, enfermas, em estado de convalescência, sadias, e, em 

diferentes faixas etária que vai desde o seu nascimento até o processo de morte e 

morrer, com isso, o profissional precisa desenvolver algumas competências 

específicos, a seguir a fala de TE6:  

 
 

TE6 “O banho de leito é no período da manhã, mas num plantão de 12 horas não é 
obrigado dar banho também e daí uma vez por semana nós fazemos sim o banho 
de leito também. Na medicação, a gente separa a medicação por horário, que são 
os dois horários que nós temos, nos pegamos a medicação na farmácia, daí 
nós separamos os dois horários que competem a nós, depois que separados os 
dois horários vamos diluir e fazer o procedimento, primeiro do horário das 16h e 
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depois do horário das 18h. A medicação é coisa séria, todo o cuidado é ainda 
pouco como se diz, então,  nosso cuidado é muito intenso, e assim, a principio 
antes fazer nós temos que lavar a mão, o básico né, lavar a mão para diluir, 
separar, separar quarto por quarto. Daí a gente faz o seguinte, nós temos bandejas 
que a gente faz para os horários de 16h e 18h, daí agente vai ali e a atenção, me 
foge a palavra agora, mas a atenção é primordial na medicação, pra tudo né, dede 
o preparo até a administração né. Perguntei se ela tinha algum cuidado mais sobre 
essa questão? Eu sempre olho duas, três ou quarto vezes se necessário no 
prontuário do paciente, não dá para esquecer a regra, aquela regrinha das 5 
certezas que a gente aprendeu, paciente certo, via certa, dose certa, hora 
certa, leito certo, medicação certa, isso aí, a gente jamais pode esquece. 
Quanto a isso, a gente vendo as 5 certeza, não tem como tú errar, além das 5 
certezas você vai ficar atenta aquele cuidado, se é, bem que já foi falado a via, por 
que tem a IM, a EV, Oral, esses detalhes são muito importante . O curativo, o 
essencial é a gente manter o material estéril, isso é o principal, pra tú entender 
melhor você tinha que ver, nós temos vários tipos de curativos, tem escarras muito 
profundas, menos profundas, com necrose, sem necrose, só com o tecido de 
granulação, tem outros que tem secreção, secreção esverdeada. A principio, 
quando chega, bem de casa muito/bem evoluído já com secreção fétida, mau 
cuidado. Nós temos um caso de um rapaz que simplesmente a família não cuidada 
dele, ele vai para casa, mas a gente tem certeza que ele volta, não se sabe 
quando, mas ele volta, as vezes fica 6 -7 meses em casa, mas depois volta para o 
hospital. Perguntei: vocês conseguem orientar a família para colaborar neste 
sentido?  Tem muito problema com a questão familiar né, tentamos conversar, 
mas depois que vai embora, o hospital não tem mais como interferir, antes de 
ganhar alta é chamado a família, explicado, tem a orientação de todos os 
profissionais direitinho, mas depois fica por conta da família e aí se perde tudo o 
que foi feito pelo paciente. Perguntei: você acha que a enfermagem( auxiliar, 
técnico e enfermeiro) poderia fazer algo mais para esse tipo de paciente? A nível 
ambulatorial eu acredito que sim, em um posto de saúde que pode acompanhar o 
paciente, eu acredito que sim. Quando o paciente vai de alta já vai com o 
encaminhamento para os profissionais que é necessário, até o postinho de saúde, 
eles falam que tem um perto de casa. Se não tiver retorno, fica difícil nós aqui 
no hospital acompanhar”. 

 
 
Na fala de TE5 citado anteriormente e TE6 fornecem a clareza de que o 

trabalho que exercem no cotidiano da assistência de enfermagem, contempla 

valores e atitudes como ética profissional, responsabilidade e trabalho em equipe, 

ficam evidente nos trechos destacados em negrito. 

Quanto à contribuição de TE6 demonstrou possuir valores como a 

segurança do paciente, entretanto, percebe-se que, não está buscando atualização 
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nos quesitos de conhecimento, visto que mencionou as cinco certezas e na 

atualidade são bem mais. 

A preocupação com a segurança do paciente é um valor primordial no 

processo de formação do Técnico de Enfermagem, ou seja, é uma atribuição que 

contribui muito para o bem-estar do paciente. Para (Marques, 2000, p.5) “o trabalho 

em saúde tem o dever de acautelar os riscos, o que implica promover, prevenir e 

recuperar a saúde, fundamental para a qualidade de vida das pessoas”. Portanto, é 

de responsabilidade do profissional Técnico de   Enfermagem zelar pela segurança 

do paciente12. Esse conhecimento será desenvolvido no processo de formação, ou 

seja, é de responsabilidade da escola formadora construir com o aluno.  

O valor e atitude “orientação” permeia todo o processo de cuidado em saúde, 

portanto, em qualquer momento da assistência, os profissionais estarão sempre 

orientando (usuário, família, comunidade e colegas de trabalho). O profissional de 

saúde deve fornecer explicações de toda e qualquer ação a ser desenvolvida com o 

paciente, de forma que posso entender a ação, bem como, dispor do tempo que for 

necessário para que todas as suas dúvidas sejam sanadas. 

Receber informações claras, objetivas, compreensíveis em diferentes ações da 

assistência, desde uma educação em saúde até o atendimento em alta 

complexidade, é direito do usuário/paciente e dever dos profissionais de saúde 

prestá-la.  Essa questão transita pelos saberes atitudinais do processo de formação 

por competência.  

Vale salientar que o cuidar em saúde, vai além dos procedimentos prescritos 

pela equipe multidisciplinar, envolve também valores comportamentais como a 

comunicação. Independente dos tipos de comunicação aplicados durante o trabalho 

da enfermagem vale lembrar que, é da responsabilidade dos profissionais se 

adequarem as necessidades de cada usuário do serviço. Para contribuir com essa 

questão, as autoras abaixo ampliam o entendimento sobre comunicação:  

 
O cuidar é feito com o outro e não apenas um procedimento, uma 
intervenção técnica, mas uma relação de ajuda, que envolve respeito, 

                                            
12 Segurança do paciente: Segundo Neto (apud The Canadian Patient Safety Dictionary, 2003) 
Segurança do paciente: é a redução e mitigação de atos não seguros dentro do sistema de 
assistência à saúde, assim como a utilização de boas práticas para alcançar resultados ótimos para o 
paciente. 
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compreensão e o uso do toque de forma mais efetiva. Infere-se que se o 
cuidado é feito com o outro, a comunicação adequada é fundamental, 
principalmente no cuidado com os pacientes críticos e terminais. 
Comunicação adequada é aquela apropriada a uma determinada situação, 
pessoa, tempo e que atinge um objetivo definido. Existem dois tipos de 
comunicação: a verbal e a não-verbal, sendo que a comunicação verbal 
refere-se às palavras expressas por meio da fala ou escrita e a não-verbal 
ocorre por meio de gestos, silêncio, expressões faciais, postura corporal. 
(INABA, SILVA, TELLES, 2005, p.424). 

 
 

A partir dessa descrição, pode-se afirmar que o processo de cuidar, em 

Saúde, requer uma comunicação eficaz, sendo direito de todos envolvidos no 

processo. Fica notório em todas as entrevistas do presente trabalho, as diferentes 

tipos de comunicação, não tem como dar assistência sem um processo de 

comunicação, entre todas as partes envolvidas. 

Os saberes comportamentais e as atitudes que se procura enfatizar, neste 

trabalho, são partes integrantes para o desenvolvimento de competências em saúde. 

Portanto, reafirma-se que não se pode desintegrar o contexto que mobiliza os 

conhecimentos, as habilidades, os valores e atitudes.  

 O trabalho em equipe é um fenômeno que deve estar presente em todo o 

processo de trabalho, atrelado com a equipe multiprofissional para realizar uma 

assistência de qualidade, dentro dos princípios do SUS, atendendo às políticas de 

humanização do MS.  Para fortalecer a fala da pesquisadora, acrescenta-se a 

contribuição da Fundação Oswaldo Cruz (2012), em que menciona que o processo 

de trabalho em saúde depende de múltiplos e diferenciadas dimensões como as 

questões de financiamento, organização e desempenho do sistema de saúde, além 

de profissionais com especificidades e habilidades que incorporem o processo de 

trabalho no desenvolvimento de um trabalho cada vez mais coletivo, e com visão 

sistêmica para o usuário, a família e a comunidade.  

 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 

O objetivo deste artigo reside em apresentar os resultados sobre a 

repercussão de valores e atitudes no processo de trabalho do técnico de 
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enfermagem, bem como, ampliar a reflexão da pesquisadora sobre sua prática com 

educação profissional em saúde. 

Com este trabalho, ficou notória a relevância da articulação entre ensino e 

serviço para o desenvolvimento de competências. Mesmo trabalhando com foco em 

valores e atitudes, não se pode desvincular os componentes que fazem parte da 

competência (conhecimento, habilidades, valores e atitudes).  

Nesta conjuntura, valores e atitudes estão presentes no processo de trabalho 

do Técnico de Enfermagem, dessa forma, demonstrando a articulação da 

competência durante o processo de formação, fica evidente essa afirmação, quando 

se confronta os dados da pesquisa com as unidades curriculares: O processo de 

trabalho em Saúde, Relacionamento Interpessoal no ambiente de Trabalho, 

Assistência em saúde coletiva e Legislação da Enfermagem.    

Com a pesquisa, observou-se que os profissionais técnicos de enfermagem 

trabalham com foco nos valores e atitudes, como parte integrante das competências 

da ocupação, isso pode confirma-se após relacionamento com os dados coletados 

com as unidades curriculares definidas para atrelar a este estudo.  

Isso demonstra que os conceitos atitudinais e comportamentais da 

competência estão presentes, no processo de trabalhos dos sujeitos da pesquisa, ou 

seja, os egressos Técnicos de Enfermagem. Os resultados ainda nos comprovam a 

necessidade dos egressos estarem em constante atualização, buscando não só 

atualização profissional, mas que estejam vinculados a programas de Educação 

Continuada no ambiente de trabalho.  

Essa sugestão, parte do princípio que a escola tem como atribuição formar 

para o trabalho na proposta de competência, e, o mercado de trabalho tem sua 

parcela de contribuição em oferecer e estimular os trabalhadores de saúde para 

educação continuada. Ainda, destaca-se que o próprio técnico de enfermagem 

precisa ser proativo, no sentido de buscar além da sua formação, ter iniciativa para 

essa prática. 
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Valores e atitudes no processo de trabalho do Técnico em Enfermagem. 
 
 

Resumo 
 
O presente artigo é uma parte do resultado da pesquisa de dissertação do Mestrado 
Profissional de Saúde e Gestão do Trabalho da Universidade do Vale do Itajaí - 
Univali, com tema voltado para Educação Profissional. A pesquisa teve como 
objetivo analisar a repercussão da metodologia por competência no 
desenvolvimento de valores e altitudes do Técnico em Enfermagem, formado por 
uma instituição de ensino particular sem fins lucrativos, na ótica de egressos e 
coordenadores/gestores dos serviços de saúde. Como objetivo específico, teve 
identificar forças e fragilidades em relação a valores e atitudes de Técnicos em 
Enfermagem. A pesquisa teve como caminho metodológico uma abordagem 
qualitativa, descritiva e exploratória. Os sujeitos do estudo foram 10 egressos do 
curso Técnicos em Enfermagem, inseridos no mercado de trabalho em saúde, nas 
instituições de saúde pública e privada. A coleta dos dados deu-se por meio de 
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entrevista semiestruturada, gravada e após transcrita pela autora do trabalho. A 
análise de dados se apropriou de análise temática dos conteúdos, apresentando as 
categorias: Trabalho em equipe, iniciativa, humanização, responsabilidade, atenção, 
orientação, proatividade, comprometimento, ética profissional, segurança, visão 
sistêmica), Os resultados foram organizados na proposta de cada categoria e 
comparados com as Unidades Curriculares: O Processo de Trabalho em Saúde; 
Relacionamento Interpessoal no Ambiente Profissional; Enfermagem em Saúde 
Coletiva I e Legislação da Enfermagem, do Plano de Curso do Técnico em 
Enfermagem de uma Instituição privada, sem fins lucrativos, apresentados em 
trechos recordado das falas dos entrevistados. Percebeu-se que o trabalho em 
equipe permeia a fala de todos os entrevistados, o que demonstra que a assistência 
em saúde não é realizada de forma isolada e, sim, com todos os integrantes do 
processo de cuidado em saúde. Assim, constatou-se que o estudo foi de grande 
valia, visto que os saberes valores e atitudes são parte integrante de uma 
competência profissional e na atualidade, os serviços de saúde necessitam de 
profissionais com um perfil diferenciando, e com uma formação por competência em 
detrimento das legislações educacionais e no novo cenário de necessidades do 
usuário, família e comunidade. 

 
 
Palavras-chave: Educação, Enfermagem, Educação Profissional, Competência. 
 
 

Values and attitudes in the Technical process of work in Nursing. 

 
Abstract 

 
The presenting article is part of the result of a thesis research for Master in Health 
Professional and Work Management of the University of Vale Do Itajai - Univali, with 
theme facing Professional Education. The aim of the research was analyzing the 
impact of the methodology by competence in the development of values and 
attitudes of Nursing Technician, formed by a non-profit private teaching institution, in 
the optics of graduates and coordinators/managers of health services. As specific  
objective, it had identify strengths and weaknesses in relation to the values and 
attitudes of Nursing Technicians. The research had as methodological path a 
qualitative approach, descriptive and exploratory. The subjects of the study were ten 
students of the Nursing Technicians course, inserted in the labor market in health 
care, in public and private health institutions. The collection of the data was made by 
means of semi-structured interviews, which were recorded and transcribed 
afterwards by the author of this work. The analysis of data appropriated itself in the 
thematic analysis of its content, presenting the following categories: team work, 
initiative, humanization, responsibility, attention, orientation, pro-activity, commitment, 
professional ethics, security, systemic vision. The results were organized in the 
proposal for each category and compared with the Curricular Units: The Work 
Process in Health; Interpersonal Relationship in the Professional Environment; 
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Collective Health Nursing I and Legislation of Nursing, Course Plan of Nursing 
Technician in a private institution, non-profit organization, presented in excerpts from 
the interviewees' statements. It became apparent that the team work permeates the 
speech of all the interviewees, which demonstrates the health care is not carried out 
in an isolated way, but  with all the members of the process of care in health. Thus, it 
was found the study was of a great value, since the knowledges attitudes and values 
are an integral part of a professional competence and in actuality, the health services 
require professionals with a differentiating profile and with a training for competence 
to the detriment of educational laws and new scenario of user needs, family and 
community. 

 
Keywords: Education, Nursing, Professional Education, Competence. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Depois de muitas horas confrontando alguns autores que discorrem a respeito 

da educação profissional, a formação por competência do Técnico em  Enfermagem, 

os valores e atitudes, ficando bem evidente, que para desenvolver competência, é 

necessário uma prática articulada entre conhecimento, habilidades/práticas, valores 

e atitudes. Com isso, constatou-se teoricamente que na  formação precisa acontecer 

de forma integrada, visando a desenvolver as competências requeridas para o 

mundo do trabalho. 

A realização deste trabalho oportunizou maior visualização a respeito de 

como ocorre o processo de trabalho do Técnico em Enfermagem, na ótica dos 

saberes valores e atitudes, como, também, ampliou a visão da autora sobre a 

temática discutida no presente trabalho, possibilitando mudanças em sua prática 

diária com relação à formação profissional em saúde. 

A pesquisa, ainda contribuiu para que a autora despontasse como 

pesquisadora, que além de cumprir as exigências acadêmicas do Mestrado 

Profissional em Saúde e Gestão do Trabalho, poderá contribuir com a instituição que 

trabalha no que diz respeito aos egressos Técnicos em Enfermagem. 

O objetivo deste trabalho é entender se a metodologia por competência 

desenvolve valores e atitudes que possibilitem a integração do aluno no mercado de 

trabalho. A partir da análise dos dados dos egressos Técnicos em Enfermagem, 

percebe-se que o processo de trabalho destes técnicos está desenvolvido com na 

perspectiva de valores comportamentais e atitudinais. 

Por outro lado, a exemplificação dos coordenadores/gestores dos serviços de 

saúde público e privado, apontam fragilidades nos quesitos de valores e atitudes, 

bem como, grandes dificuldades no desenvolvimento das habilidades, ou seja, nos 

procedimentos técnicos em enfermagem.  

Acredita-se que os objetivos da pesquisa só foram alcançados porque ouve  

relação entre a análise de forças e fragilidades sobre valores e atitudes, durante o 

processo de trabalho dos técnicos em enfermagem, na ótica da metodologia por 

competência. 
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No discurso dos entrevistados, observou-se que o processo de trabalho do 

Técnico em Enfermagem está sendo realizado com os saberes valores e atitudes 

como parte integrante da competência profissional.  

Evidentemente que os valores e atitudes são saberes integrantes da 

articulação de uma competência, sendo que é uma proposta desafiadora no 

processo de formação profissional em saúde, em virtude do tempo em que as 

escolas de Educação Profissional procuraram seguir um modelo de educação 

tradicional, e, sempre pautado em conteúdos e memorização.  

Desse modo, o referido estudo mostra que os profissionais Técnicos em  

Enfermagem participantes da pesquisa referem desenvolver sua prática de 

assistência dentro dos princípios de humanização, norteados de conceitos 

atitudinais e articulados no desenvolvimento das competências no mundo do 

trabalho.  

Entretanto, não podemos afirmar, efetivamente, que esses valores e atitudes 

foram totalmente desenvolvidos no processo de formação, uma vez que, o ambiente 

de trabalho e o ambiente social são um grande laboratório de aprendizagem. 

Esta compreensão, parte do princípio de que a escola tem como atribuição 

formar para o trabalho na proposta de competência, e, o mercado de trabalho, tem 

sua parcela de contribuição em oferecer e estimular os trabalhadores de saúde para 

educação continuada. Ainda, pode-se destacar que o próprio Técnico em  

Enfermagem precisa ser proativo no sentido de buscar além da sua formação, ter 

iniciativa para essa prática. 

 Por outro lado, na fala dos coordenadores e gestores dos serviços de saúde, 

o discurso é contrário, demonstra um desequilíbrio entre a formação por 

competência e as necessidades que o mercado de trabalho vem apresentando e 

exigindo dos profissionais Técnicos em Enfermagem. 

Entre as informações obtidas, fica evidente que há uma preocupação por 

parte dos coordenadores/gestores do serviço de saúde, no que tange a competência 

do profissional Técnico em Enfermagem, contudo, destaca-se que além da escola 

formadora de profissionais de nível médio, as instituições de saúde possuem 

atribuição no sentido de viabilizar educação permanente em saúde.  
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Diante desse cenário, os coordenadores e gestores do serviço, no que tange 

o perfil do profissional Técnico em Enfermagem, objetivam obter profissionais com 

conhecimento teórico, porém, com muito mais prática/habilidade, valores 

comportamentais e atitudinais, ou seja, os egressos que estão sendo admitidos nos 

serviços de saúde são considerados profissionais medianos. 

Quanto à formação, fica evidente que o modelo de formação do Técnico em 

Enfermagem, ainda é muito tradicional, com aporte no conhecimento, dessa forma, 

apresentando muitas lacunas em relação ao saber fazer/habilidades/prática e os 

valores e atitudes nas questões comportamentais. Diante da contribuição dos 

coordenadores e gestores do serviço, percebe-se que os profissionais técnicos em 

enfermagem disponíveis no mercado de trabalho em saúde, estão se mostrando 

incapazes de atender as necessidades dos usuários do serviço. Essas necessidades  

vão muito além de procedimentos técnicos, necessitam de uma escuta qualificada, 

além de conhecer as questões sociais e culturais desse usuário. 

Considerando que as necessidades das pessoas são inúmeras, no processo 

saúde e doença, e que a globalização nos proporciona diferentes tecnologias 

diariamente, com isso, muitos conhecimentos se tornam obsoletos em pouco tempo, 

logo é atribuição dos profissionais de saúde permanecerem atualizados, buscando 

sempre uma educação continuada e, desenvolvendo com isso novas competências 

para a laboralidade. 

A temática de competência é complexa, portanto, não podemos desvincular 

seus saberes (conhecimentos, habilidades, valores e atitudes), nesta perspectiva, 

observa-se que os sujeitos participantes do estudo são profissionais que exercem a 

enfermagem dentro dos princípios de um currículo por competência e confirmam que 

possuem valores e atitudes no processo de trabalho. 

Diante do exposto, fica evidente o retrato da desconexão entre a formação 

dos Técnicos em Enfermagem e as instituições de saúde.  Portanto, recomenda-se 

que haja integração de ensino e serviço, o sistema de saúde e escolas formadoras 

precisam caminhar num mesmo sentido, dialogando constantemente sobre as reais 

necessidades no processo de trabalho. Isto poderia ser viabilizado com a expansão 

dos programas propostos pelo Ministério da Saúde em relação à formação 
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profissional, já que as escolas privadas também contribuem para a formação dos 

técnicos. 

Espera-se que este estudo possa contribuir para um novo olhar no sistema 

educacional, em saúde, e, que os alunos em formação técnica desenvolvam 

competências gerais e específicas da ocupação, em consonância com as diretrizes 

e políticas de saúde do SUS. 

É preciso, portanto, trabalhar para gerar uma transformação social. É 

necessário, que a escola formadora, os professores e os alunos em processo de 

formação estejam cada vez mais próxima da realidade social, ou seja, seu campo de 

atuação tanto em trabalhos sociais como em estágio,  e como profissional de saúde 

após a  formação. 

Como proposta de continuidade do estudo, vislumbram-se ainda outros 

trabalhos científicos com as seguintes categorias: dinâmica de trabalho após a 

contratação do Técnico em Enfermagem, dificuldades que o recém-contratado 

apresenta no processo de trabalho e quais fatores podem gerar demissão de um 

Técnico em Enfermagem. 

Como contribuição à instituição de ensino, desenvolveu-se, um formulário 

contendo uma proposta de avaliação dos cursos Técnicos em Enfermagem em 

andamento. Essa avaliação possibilita que a escola verifique quais são as 

fragilidades no processo de ensino-aprendizagem e, dessa forma, planejar ações de 

melhorias, ainda no processo de formação.  

Vale destacar, também, que uma das limitações do estudo é a carência de 

referências que abordem valores e atitudes no processo de formação do Técnico em  

Enfermagem. 

Por fim o estudo possibilitou ampliar a visão da pesquisadora acerca da 

metodologia por competência, e, com isso, surgiu a possibilidade de melhorar seu 

processo de trabalho, quanto à formação de Técnicos em Enfermagem. 
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APÊNDICE A – Instrumento de Coleta de Dados da Pesquisa para egressos  
 
  
 
 

 
APÊNDICE A - Roteiro de Entrevista: O presente roteiro tem por objetivo coletar 
dados com os egressos do Técnico de Enfermagem, a fim de elaborar uma  
pesquisa sobre Valores e Atitudes, no processo de Formação Profissional em Saúde 
da Dissertação do Mestrado em Gestão e Saúde do Trabalho   
 
Instituição Pública ou privada ___________________________________________ 
Formação profissional _________________________________________________ 
 
Tempo de profissão___________________________________________________ 
 
 

 

1) Como é a sua relação com a empresa que trabalho? Você gosta de trabalhar 

nesta instituição? 

2) Como é a sua rotina de trabalho na assistência de Enfermagem?  

3) No processo de trabalho de enfermagem, por exemplo na realização de um 

curativo, banho no leito, administração de medicamentos, como acontece essa 

prática? Como ocorre sua organização?  

4) Conte-nos qual é a atividade de enfermagem que você mais desenvolve no 

seu processo de trabalho e como você a realiza?  

5) Como é a sua primeira abordagem ao cliente/paciente/usuário? 

6) Como é a relação de trabalho com a equipe (enfermeiro, médico, 

fisioterapeuta, técnico em Enfermagem), atualmente?  

7) Na sua opinião, o curso Técnico em Enfermagem desenvolveu as 

competências necessárias para atuar, neste setor? 
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APÊNDICE B – Instrumento de Coleta de Dados da Pesquisa para contratante 
ou coordenador do serviço de enfermagem  

 
 
APÊNDICE B - Roteiro de Entrevista: O presente roteiro tem por objetivo coletar 
dados com contratante/coordenador de enfermagem dos serviços de saúde para 
pesquisar sobre Valores e Atitudes no processo de Formação Profissional em Saúde 
da Dissertação do Mestrado em Gestão e Saúde do Trabalho. 
 
 
Instituição Pública ou privada ___________________________________________ 
Formação profissional _________________________________________________ 
Titulação:  (   ) Graduação  
                  (   ) Especialização  
                  (   ) Mestrado  
                  (   ) Doutorado   
 
Tempo de profissão: __________________________________________________ 
 
Tempo de Trabalho na Instituição ________________________________________ 
 
 
1. Como ocorre o processo de contratação do técnico em enfermagem na  

instituição? Qual é o perfil esperado? 

2. O que você acha mais importante para o técnico em enfermagem apresentar 

no processo de trabalho? 

3. Qual é o processo após contratação do Técnico em Enfermagem?  

4. Quais são as maiores dificuldades que os recém-contratados enfrentam no 

processo de trabalho na sua opinião?  

5. Em sua opinião, o curso Técnico em Enfermagem desenvolveu as competências 

necessárias para atuar neste setor? 

5. Quais os principais fatores que levam à demissão um técnico em  

enfermagem?  

6. Você acha que as escolas de formação técnica em enfermagem podem fazer 

para melhorar o processo de formação? 
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APÊNDICE C: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para Projetos de 
Pesquisa  
 

Você está sendo convidada a participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após 

ser esclarecido sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do 

estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e 

a outra é do pesquisador responsável.  

 

IINFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA  
 

Titulo do projeto: Valores e Atitudes no processo de formação profissional em 
Técnico em Enfermagem  
Pesquisador Responsável: Daniella Regina Farinella Jora 
Telefone para Contato: (48) 3251.0539 e (48) 96390792  
Orientadora: Dra. Stella Maris Brum Lopes  
Telefone para Contato: (47) 3341.7932 
 
 
O estudo que proponho objetiva a analisar a repercussão da metodologia por 

competência, no desenvolvimento de valores e atitudes do Técnico em  

Enfermagem, formado por uma instituição de ensino particular sem fins lucrativos, na 

visão de Técnicos em Enfermagem  e empregadores. 

O presente instrumento tem a finalidade de obter seu consentimento, por escrito, na 

pesquisa que estou desenvolvendo e gostaria de contar com a sua colaboração, 

participando da entrevista que será gravada e após transcrita. 

Fica assegurada a garantia de anonimato das informações fornecidas, podendo 

desistir a qualquer momento se assim o desejar. Os relatos obtidos serão 

confidencias e, portanto, não serão utilizados os nomes dos participantes em 

nenhum momento. Saliento que, após a coleta de dados, seu relato será entregue 

para o seu parecer final, estando você livre para argumentar, interferir ou recusar as 

informações, como também desistir de participar do estudo a qualquer momento. 

Desta forma, ao assinar este documento, você estará declarando aceitar fazer parte 

deste estudo.  
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Certa de sua colaboração agradeço a sua disponibilidade em participar do estudo. 

Colocando-me à disposição para qualquer esclarecimento. 

Assinaturas:  
 
 
____________________________             ________________________________ 
Orientadora: Dra. Stella Maris Brunn Lopes Pesquisadora: Daniella R.F. Jora  
Telefone para Contato: (47) 3341.7932       Telefone para Contato: (48)9639.0792 
E-mail:Stella@univali.br                                    E-mail: daniellaenf@hotmail.com  
 
 
 
Eu, 
__________________________________________________________________,  
RG___________________________, CPF_________________________________, 

abaixo assinado, concordo em participar do presente estudo como sujeito. Fui 

devidamente informada (o) e esclarecida (o) sobre a pesquisa, os procedimentos 

nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes da minha 

participação. Foi-me garantido que posso retirar consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou interrupção de meu 

acompanhamento/assistência/tratamento. 

 

Local e data: _____________________________________________________ 

Nome: __________________________________________________________ 

Assinatura:_______________________________________________________ 

Telefone para contato:_____________________________________________ 
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APÊNDICE E - Instrumento para avaliar o processo de formação dos Técnicos 

de Enfermagem on-line 
 
Este questionário foi desenvolvido para avaliar o processo de formação profissional 
dos alunos os quais estão cursando o Técnico em Enfermagem, e, que tenham 
concluído o as Unidades Curriculares Enfermagem em Saúde Coletiva I e II. 
 
1 – Quando iniciou o curso Técnico em Enfermagem no Senac, você foi 

orientado(a) sobre como é a organização do curso? Marque um X na alternativa 
que julgar certa.  
 

a-   Disciplina  
b-  Competência  
c-  Conteúdo  
d-  Outros  
 
3- Cite dois diferencias sobre a forma dessa organização de curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 – Dentre os motivos que o levou fazer o curso Técnico em Enfermagem, liste os 
itens abaixo, por ordem de maior importância. 
 
a-  Vagas no mercado de trabalho  
b-  Recomendação da família/familiares  
c-  Vocação  
d-  Remuneração  
 
4 – Qual a sua situação profissional no momento? Marque com X. 
a-  Trabalha e estuda ( responda a questão nº5) 
b-  Somente estuda o curso Técnico  
c-  Estuda e estuda ( Ensino Técnico e médio/outro) 
 
5 – Em que área você trabalha no momento?  
a-  Saúde  
b-  Educação  
c-   Gestão/comércio  
e-   Outros  
 
6 – Considerando seu emprego atual, qual a carga horária de trabalho semanal?  
a-  Até 20 horas semanais ( 4h dia) 
b-  Entre 21 e 30 horas semanais ( 4h à 6h ) 
c-  Entre 31 e 40horas semanais (6h à 8h) 
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d-  Entre 41 e 44 horas semanais  
e-  Acima de 44 horas semanais (8h30 dia e/ou turno de fim de semana) 
   
 
7 – Até o momento, qual o grau de satisfação  de você em relação ao curso?  
a-  Muito satisfeito  
b-  Satisfeito  
c-  Indiferente  
d-  Insatisfeito  
e-  Muito insatisfeito  
 
8 – Marque com X quais dos procedimentos de enfermagem abaixo, você praticou 
no laboratório de Enfermagem do Senac, antes de ir para o  campo de estágio em 
Saúde Coletiva.  
OBS: demonstração/observação não são considerados prática em laboratório. 
 
Sim  Não    Descrição dos procedimentos de enfermagem  
  Verificou os sinais vitais 
  Realizou curativo de diferentes tipos de lesões  
  Realizou retirada de pontos  
  Realizou teste de glicemia capilar  
  Realizou preparo para administração de medicamentos  
  Realizou aferição das medidas antropométricas  
  Realizou preparo e instalação de nebulização  
  Simulou preenchimento de formulários de notificação compulsória  
  Simulou a anotação de enfermagem no prontuário da família  
  Realizou higienização das mãos – Técnica de lavagem das mãos  
  Realizou o preparo de pacote de materiais para curativo  
  Realizou desinfecção de superfície  
  Realizou avaliação inicial da vítima  
  Realizou manobras de reanimação cardiorrespiratória  
  Realizou mobilização e transporte da vítima  
 
 
 
9 – Durante o curso, os conteúdos específicos de enfermagem são mais avaliados 
com:  
a-  Dramatização  
b-  Prática  
c-  Prova dissertativa  
d-  Prova objetiva  
 
10 – Você acha que as avaliações ao longo do curso  o  estimulam a estudar:  
(  ) Sim – sempre  
(  ) Não  
(  ) Raramente  
(  ) geralmente  
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11 – Durante o processo de formação você desenvolveu uma competência com o 
nome “Desenvolvimento de um projeto de Educação em Saúde”, descreva nas 
linhas abaixo o título do projeto e o  público que trabalhou a ação de educação em 
saúde.  
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