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PROBLEMÁTICA 

A  Supervisão …  

            … “processo  em  que  uma  pessoa experiente   e   bem   informada,   orienta   o   

estudante   no   desenvolvimento   humano, educacional  e  profissional,  numa  atitude  de  

monitorização  sistemática  de  prática, sobretudo  através  de  procedimentos  de  reflexão  

e  de  experimentação  (Alarcão e Tavares, 2003). 

            … meio através do qual o estudante de enfermagem desenvolve competências aos 

mais variados níveis do desempenho clínico (Riley e Fearing, 2009) 

O enfermeiro supervisor…   

             … deve contribuir para o desenvolvimento de  capacidades  e  atitudes dos  

estudantes  que visam a excelência e a qualidade dos cuidados (Martins, 2009). 

            … determinante  para o  sucesso  da  formação dos estudantes (Riley e Fearing, 2009) 
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PROBLEMÁTICA 

As crescentes exigências que se fazem sentir na prática clínica e na formação … 

“ (…) há necessidade de (…) desenvolver investigação centrada nas  aprendizagens clínicas, 

modelos de supervisão clínica, condicionantes  dos modelos de qualidade, experiências de 

tutoria e inteligência  emocional em contexto clínico.” Abreu (2003) 

  

 As Representações  Sociais (RS) permitem a interpretação e elaboração do real, são uma 

forma de conhecimento elaborada e partilhada socialmente (Moscovici, 1978). 

 

 As RS são uma ferramenta capaz de traduzir, isto é, de realçar e tornar percetível, os 

significados e sentidos atribuídos, a “enfermeiro supervisor”, dados pelos estudantes. 
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 OBJETIVO DO ESTUDO 

 

 Conhecer as representações sociais dos estudantes sobre o enfermeiro 

supervisor.  
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METODOLOGIA 
 

Quais as RS 
das 
características 
de enfermeiro 
supervisor, 
elaboradas 
por 
estudantes? 

 

 

Estudo 
Exploratório 

 

 

Análise 
Processual 
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METODOLOGIA 

Amostra 
Probabilística 

Aleatória simples 
Estudantes 4º ano 

População 

Estudantes 1º ciclo Enfermagem 

 ESESJD / UÉ 

 



Coimbra 2011 

Questionário: 
Variáveis 

sociodemográficas 
Questão aberta  
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Consentimento 

 informado 

Comissão de Ética 

Área da Saúde e do 
Bem-Estar  



Questionário 

Coimbra 2011 

Análise Processual 
 

METODOLOGIA 
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Software  

ALCESTE 

Transcrição  
Preparação do 

Corpus 

 

Informação 
Recolhida 
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RESULTADOS 
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RESULTADOS 

Idade Média 

24,6 anos 

Desvio Padrão 

4,98 anos 

Sexo Masculino  

13 Participantes 

Sexo Feminino  

61 Participantes 

Análise lexical do corpus (89%), da qual resultaram quatro 

classes.  
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CONCLUSÕES 

      Em relação ao corpus analisado, obtivemos aspetos da representação 
social do grupo de alunos sobre representação de enfermeiro supervisor 

 
 Tendo por base os valores de Qui2 evidenciam-se quatro temáticas: 

características do enfermeiro supervisor, características pessoais do 
enfermeiro supervisor, relação que se estabelece entre o enfermeiro 
supervisor e o aluno e enfermeiro supervisor enquanto pessoa que 
contribui para o processo aprendizagem.  

 
  Os estudantes centram as suas respostas nas “características do 

enfermeiro supervisor” tais como, interesse, colaboração, ser prestável, 
disponível e exigente.  
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CONCLUSÕES 

 

 Consideram igualmente importantes as “características pessoais do 
enfermeiro supervisor”: ter paciência, e ser honesto, simpático, 
compreensivo, imparcial e disponível ( Martins, 2009). 

 
 Os resultados apontam ainda para a “relação que se estabelece entre o 

enfermeiro supervisor e o aluno” a qual deve ser de confiança 
(Pearson,2009), favorecedora de uma boa integração e para o 
“enfermeiro supervisor enquanto pessoa que contribui para o 
processo aprendizagem”, no sentido de partilhar, estimular e transmitir 
valores (Fernandes, 2007).  
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