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RESUMO
Num universo em constante transformação, a adaptação ao mesmo, através do desenvolvimento de competências torna-se cada vez mais necessária. No campo da saúde a capacidade
de se adaptar a ambientes novos, cada vez mais complexos e em constante mutação, exige dos
profissionais de saúde a habilidade de agir e mesmo inovar. A educação pelos pares é um
processo através do qual indivíduos bem formados, treinados e motivados, desenvolvem
actividades formais ou informais, com o objectivo de desenvolver o conhecimento, atitudes,
crenças e competências nos seus pares de forma a capacitá-los para protegerem a sua saúde e a
das comunidades em que estão inseridos. Os estudantes de enfermagem, por participarem
voluntariamente nestas actividades através do planeamento, implementação e avaliação das
intervenções de educação pelos pares, adquirem e desenvolvem competências profissionais como
futuros enfermeiros. O acompanhamento por profissionais experientes assim como a participação
em formação devidamente estruturada, associada à auto-formação, são fundamentais neste
percurso de desenvolvimento de competências.
Com o objectivo de identificar as competências profissionais desenvolvidas pelos estudantes
de enfermagem através da participação em actividades de educação pelos pares, realizámos um
estudo de caso único com abordagem qualitativa e metodologia fenomenográfica. Para recolha de
informação recorremos à entrevista semi-estruturada de 20 estudantes de enfermagem que
participam em actividades de educação para a saúde no Atelier de Expressividade da Associação
de Estudantes da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. Os estudantes que participaram
na entrevista foram seleccionados intencionalmente. A informação obtida foi submetida a critérios
de análise qualitativa e interpretação (hermenêutico-interpretativo), com recurso ao programa
NVivo QSR 8.
Da análise e interpretação das entrevistas, emergiram categorias relativas à: a) descrição de
actividades de educação pelos pares; ao b) desenvolvimento de competências profissionais; e à
c) transversabilidade e transferibilidade de competências. A interpretação das entrevistas e o
cruzamento dos resultados com referenciais teóricos existentes, permite-nos descrever as
dimensões de competências profissionais desenvolvidas pelos estudantes de enfermagem através
da participação em actividades de educação pelos pares: i) Cognitiva; ii) Ético-moral; iii) Relacional
ou interpessoal; iv) Técnica e funcional; v) Identitária; e vi) Desenvolvimento pessoal. Salientamos
a incidência de referências às competências cognitiva, ético-moral e relacional ou interpessoal.
Os resultados encontrados indiciam que a participação voluntária dos estudantes de
enfermagem em actividades de educação pelos pares, acompanhada por profissionais experientes
(professores/supervisores) permite aos primeiros desenvolver-se pessoal e profissionalmente,
mobilizando-se não só para autoformação e autonomia como para assumirem gradualmente o
papel social do enfermeiro que intervém nas problemáticas comunitárias.
Palavras-chave: Educação pelos pares, Competências profissionais, Desenvolvimento de competências

ABSTRACT
In a world in constant change, the adaptation to it, through the development of skills is
becoming increasingly necessary. In health the ability to adapt to new environments, progressively
more complex and ever-changing, demands of healthcare professionals the ability to act and even
innovate. Peer education is a process by which individuals well-formed, trained and motivated,
develop formal or informal activities, with the aim of developing the knowledge, attitudes, beliefs
and skills in their peers in order to enable them to protect not only their health but also the
community health in which they are fit. Nursing students, by participating voluntarily in these
activities through planning, implementation and evaluation of interventions of peer education
acquire and develop skills as future nurses. The monitoring by experienced professionals as well
as the participation in a well-structured training associated to the self-training, are essential in this
way of skills development.
In order to identify the professional skills developed by nursing students through the
participation in these activities of peer education, we realized a single case study with a qualitative
approach and phenomenographic methodology. To collect the information we used semi-structured
interviews of 20 nursing students who participate in activities of education for health in the Atelier
de Expressividade of Associação de Estudantes da Escola Supeior de Enfermagem de Coimbra.
The students who participated in the interview were selected intentionally. The information obtained
was subjected to criteria of qualitative analysis and interpretation (hermeneutic-interpretive), using
the program NVivo QSR 8.
From the analysis and interpretation of interviews emerged some categories related to:
a) description of the activities of peer education; b) development of professional skills; and
c) transversality and transferability of skills. The interpretation of the interviews and the crossing of
the results with existing theoretical frameworks, allows us to describe the professional skills
developed by nursing students through participation in activities of peer education: i) cognitive;
ii) ethical and moral; iii) relational or interpersonal; iv) technical and functional; v) Identity; and
vi) personal development. We emphasize the incidence of references to cognitive, ethical, moral,
and relational or interpersonal skills.
The results obtained show that nursing students’ voluntary participation in peer-education
activities, accompanied by experienced professionals (teachers/supervisors), allows them to
develop both personal and professionally, upgrading themselves not only to self-learning and
autonomy, but also to gradually assume the nurse’s social role as an intervenient in communitarian
issues.
Keywords: Peer education, Professional skills, Development of skills
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INTRODUÇÃO
A educação pelos pares é actualmente uma estratégia usada para responder a
questões relacionadas com a promoção da saúde, prevenção da doença e de comportamentos de risco (S. F. Dias, 2006). Apesar do conceito de educação pelos pares se
encontrar em fase de desenvolvimento (Backett-Milburn & Wilson, 2000) temos vindo a
assistir a um esforço, quer de investigadores, quer de diversas organizações, para definir
e clarificar o conceito, os procedimentos envolvidos e compreender como esta estratégia
se enquadra numa resposta abrangente à saúde da comunidade (S. F. Dias, 2006).
Quando correctamente utilizada, a estratégia de educação pelos pares tem como
finalidade modificar ou influenciar positivamente a saúde, adequando processos,
experiências de aprendizagem e de desenvolvimento, que podem combinar os diferentes
níveis de intervenção educativa em saúde: facultar informação, sensibilizar para um
determinado problema, desenvolver formação para manter e/ou mudar atitudes e
comportamentos (Brito, 2009).
Os educadores de pares (maioritariamente estudantes de enfermagem) do Atelier de
Expressividade da Associação de Estudantes da Escola Superior de Enfermagem de
Coimbra têm realizado, desde 2002, intervenções educativas, desenhadas com base nos
princípios psicopedagógicos da educação pelos pares. Com o acompanhamento e
avaliação destas actividades, considera-se que o envolvimento de jovens enfermeiros
(recém-licenciados), em projectos de educação pelos pares “tem sido uma aposta
vantajosa pois estes possuem conhecimentos científicos e habilidades técnicas que
facilitam a concepção e implementação de acções de Educação para a Saúde quer em
contextos formais (escolas e associações de jovens) como em contextos informais,
nomeadamente em contextos recreativos” (Brito, 2009, p. 7).
Apesar deste grupo de voluntários acolher todos os anos um número significativo de
estudantes de enfermagem, recentemente tem-se assistido a um aumento considerável
de interessados. Pela nossa própria experiência (aquando educadora de pares) assim
como pela observação dos estudantes que participam nestas actividades de educação
pelos pares (enquanto adjunta da coordenação), verificamos que esta representa uma
forma extracurricular de aprendizagem, contribuindo para o desenvolvimento pessoal e
profissional.
No entanto, para se assumir o papel de educador (de pares) é necessário
desenvolver um conjunto de competências pedagógicas que incluem os quatro pilares da
educação: saber, saber fazer, saber estar e saber ser (UNESCO, 2003). Considerando
que toda a formação deve assentar e orientar-se no sentido do desenvolvimento de
competências pessoais e profissionais, esta deve procurar o que se designa por “isomor-
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fismo entre o tipo de formação recebida pelo futuro educador e o tipo de educação que
será em seguida levada à prática, ou seja, a dar aos seus alunos” (Estrela et al., referido
por M. F. Dias, 2006, p. 181). Neste sentido, “esse isomorfismo não deverá limitar-se aos
processos mas deverá tomar em consideração os aspectos que descrevem a relação
educativa e põem em relação as variáveis educador-aluno com outras variáveis como o
saber em geral, a matéria de ensino, os recursos utilizados, os outros educadores, os
pais, a escola paralela, a sociedade e as condições de vida” (M. F. Dias, 2006, p. 181).
Sendo a formação em enfermagem por natureza, uma formação profissional, o
desafio passa por preparar os estudantes para que tenham uma elevada capacidade de
adaptação às mais diversas situações profissionais que poderão surgir ao longo da sua
vida enquanto enfermeiros (Graveto, 2005). Pois, “jamais se poderão formar enfermeiros
para realizarem tarefas fragmentadas. É necessário que a formação ajude os estudantes
a analisar, a generalizar, a transferir conhecimentos. No fundo, a adquirir capacidades e
competências que os ajudem no desempenho do seu papel autónomo” (Carvalhal 2003,
p. 6).
Considerando que as actividades de voluntariado deste grupo de educação pelos
pares são de aprendizagem para a profissão e desconhecendo qualquer estudo que
evidencie o desenvolvimento/mobilização de competências profissionais através da
participação neste tipo de actividades, surgiu a necessidade de investigar esta temática.
Para tal formulamos a questão de investigação: Como é que os estudantes de enfermagem desenvolvem competências profissionais através da participação em actividades
de educação pelos pares?
Temos como objectivo principal, Identificar as competências profissionais desenvolvidas pelos estudantes de enfermagem através da participação em actividades de
educação pelos pares.
Optamos pelo método de investigação qualitativa, pois queremos perceber o fenómeno de desenvolvimento de competências profissionais. Pretendemos que sirva de
contributo para a adequação/melhoria das actividades de educação pelos pares desenvolvidas pelos estudantes, para a formação em enfermagem no que respeita ao seu
desenvolvimento/mobilização de competências profissionais e para que se possam
potenciar estas actividades em paralelo com a formação curricular.
No enquadramento teórico que apresentamos na primeira parte, a revisão da
literatura foi realizada no sentido de responder e enquadrar o tema que dá corpo a este
trabalho. Abordamos questões de natureza teórica ligadas à educação pelos pares na
qual desenvolvemos os princípios psicopedagógicos subjacentes a esta estratégia, as
vantagens e limitações da sua utilização assim como o modelo lógico de planeamento de
projectos de educação pelos pares. Desenvolvemos ainda a temática das competências,
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competências profissionais, competências profissionais em enfermagem e modelos de
ensino para a competência profissional centrados no formando.
Do ponto de vista metodológico, optamos pelo estudo de “caso único” (Yin, 2005,
p. 61) com abordagem qualitativa e propósito “descritivo” (Yin, 2005, p. 23), associado a
processos de investigação fenomenográfica (M. Fernandes, 2005). A amostra é
constituída por 20 estudantes de enfermagem seleccionados intencionalmente e, para
colheita de informação, usamos o método de entrevista semi-estruturada. Foram tomadas
precauções que garantissem uma forte probabilidade na autenticidade da informação
obtida. Por outro lado, toda a informação foi colhida, trabalhada e analisada pela investigadora, tendo utilizado procedimentos considerados adequados à sua concretização, que
se explicitam na segunda parte deste relatório.
As considerações finais, apresentadas no final deste trabalho, são baseadas em
todo o desenvolvimento da investigação realizada, bem como no conhecimento actual
relativamente ao fenómeno em estudo.

PARTE I – REVISÃO DA LITERATURA

1. EDUCAÇÃO PELOS PARES
Etimologicamente, a palavra educar deriva de educare e educere. Assim, a origem
(do grego) educare que significa «treinar» (Correia, 2004), mostra-nos que o conhecimento corresponde a informação pré-organizada, sendo um produto que se adquire e
segundo a qual ensinar é difundir um conhecimento pré-fabricado, impondo normas e
convenções ao sujeito, e aprender é um processo através do qual o sujeito acede a um
saber exterior, de forma passiva e dependente (Ferreira, 2001). Por outro lado, a origem
etimológica (do latim) educere que se designa por «conduzir» (Correia, 2004), diz-nos
que o conhecimento resulta de uma interacção entre o indivíduo, a informação que lhe é
exterior e o significado que este lhe atribui, em que o sujeito é o protagonista do processo
de construção pessoal. Em complementaridade, ensinar é apoiar os estudantes a
confrontar-se com informação relevante no âmbito da relação que estes estabelecem
com uma dada realidade, capacitando-os para (re)construir os significados atribuídos a
essa realidade e (Idem). E aprender é um processo que começa a partir do confronto
entre a realidade e os significados que cada um constrói acerca da mesma, entre as
experiências individuais e as regras sociais preexistentes (Ibidem). A conjugação destas
duas vertentes define de uma forma abrangente o processo de ensino aprendizagem
tanto formais como não-formais.
Durkheim referido por Ruggiero (2006) descreve educação como sendo uma acção
exercida, pelas gerações adultas, sobre as gerações que não se encontram ainda
preparadas para a vida social; tem por objecto suscitar e desenvolver, na criança, certo
número de estados físicos, intelectuais e morais, reclamados pela sociedade política, no
seu conjunto e pelo meio especial a que a criança, particularmente, se destine.
Segundo Turner e Sheperd (1999) a educação pelos pares é uma estratégia que
envolve membros experientes e de apoio num grupo específico, a fim de incentivar uma
mudança comportamental desejável entre membros do mesmo grupo. É uma forma de
educação social em que uma minoria representativa de um grupo influencia os valores,
crenças e mesmo comportamentos, por vezes radicalmente, nos membros integrantes
desse grupo (Backett-Milburn & Wilson, 2000; Brito, 2009; S. F. Dias, 2006; Svenson
et al., 1998), quer sejam grupos comunitários, grupos de trabalho ou pessoas-chave,
podendo “considerar-se de uma forma simples que a educação pelos pares é a formação
par a par” (Brito, 2009, p. 6).
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A educação pelos pares não é um fenómeno novo. Na década de 1950, os
programas de educação pelos pares foram realizados em diferentes partes do mundo
(por exemplo, Europa, Canadá, Estados Unidos da América e Austrália) com o objectivo
de divulgar, comunicar e educar populações jovens difíceis de atingir, levando
mensagens relacionadas com a saúde (McDonald et al., 2003). A educação pelos pares é
uma metodologia bastante utilizada a nível mundial, desenvolvida e divulgada em
programas de promoção da saúde, nomeadamente programas de educação sexual, de
prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, de violência e do uso ou abuso de
substâncias psico-activas, entre outras áreas de intervenção (Brito, 2009).
Actualmente, a educação pelos pares experimenta uma popularidade substancial em
países desenvolvidos (por exemplo, na Austrália) e em países em desenvolvimento (por
exemplo, Zâmbia). Verificou-se ser um meio útil de chegar a «populações ocultas»
(McDonald et al., 2003), fornecendo-lhes informações essenciais. A educação pelos
pares reconhece nos jovens competências e capacidades para assistência e resolução
de problemas na sociedade (Turner & Sheperd, 1999), esta é: “uma metodologia de duplo
empowerment que permite simultaneamente promover a aprendizagem e o desenvolvimento do outro (grupos-alvo) e de si mesmo (educadores de pares) através da
concepção e desenvolvimento de acções pedagógicas” (Brito, 2009, p. 6) à qual
podemos acrescentar “is also a way to empower young people; it offers them the
opportunity to participate in activities that affect them and to access the information and
services they need to protect their health” (Youth Peer, 2006, p. 14).
Em síntese a educação pelos pares reconhece nos jovens competências e capacidades que lhes permitam resolver problemas da sociedade, junto de uma população que
possui características semelhantes às suas, como sejam a idade, género ou cultura. Esta
é considerada uma estratégia educativa muito vantajosa, eficiente e pouco dispendiosa e
que promove duplo empowerment visto que tanto quem ensina (educadores de pares)
como quem recebe o aconselhamento (pares educandos), aprende.

1.1. Princípios psicopedagógicos da educação pelos pares
Os fundamentos teóricos da educação pelos pares estão geralmente ligados a
diversas teorias psicopedagógicas. No início a educação pelos pares baseou-se mais na
intuição e observação que nos princípios teóricos (Turner & Shepherd, 1999). O objectivo
central das iniciativas de educação pelos pares é o de influenciar ou modificar o
conhecimento, atitudes e comportamentos nos jovens. É comummente assumido que
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aumentando os conhecimentos sobre um tema específico, permitirá influenciar as
atitudes e comportamentos. Contudo a mudança de comportamento é influenciada por
uma série de factores relacionados com o indivíduo (por exemplo: conhecimentos,
atitudes e crenças pré-existentes), o ambiente social (por exemplo, normas culturais e de
grupo, influência de pares, influência familiar) e factores cognitivos (por exemplo, autoestima e auto eficácia). Uma compreensão clara dos factores mais susceptíveis de
impacte sobre a mudança de comportamento é crucial para o sucesso das iniciativas de
educação pelos pares (McDonald et al., 2003).
Existe um número considerável de teorias do comportamento que podem ser usadas
como linhas orientadoras nas intervenções de educação pelos pares. No entanto,
optamos por apresentar neste trabalho aquelas que são mais referidas na revisão da
literatura sobre este tema.
Teoria da aprendizagem social – A primeira teoria utilizada para explicar e apoiar a
educação pelos pares baseia-se essencialmente na teoria da aprendizagem social de
Bandura, que tenta explicar como é que o ambiente social influencia os comportamentos
individuais (McDonald et al., 2003). S. F. Dias (2006) refere que o comportamento é o
resultado de uma interacção entre processos cognitivos e acontecimentos exteriores.
O indivíduo é motivado para obter o máximo de reforço e o mínimo de punição do
ambiente que o rodeia. A observação dos outros fornece informações sobre as prováveis
consequências de comportamentos específicos. Os princípios gerais da teoria da
aprendizagem social que sustentam as intervenções de educação pelos pares, são os
seguintes (Idem):
• As pessoas podem aprender observando o comportamento dos outros e os resultados desses comportamentos;
• A aprendizagem pode ocorrer sem uma mudança de comportamento, isto é,
a aprendizagem pode ou não resultar num comportamento mudança;
• A cognição desempenha um papel importante na aprendizagem.
Daí que a sensibilização e as expectativas dos futuros reforços/punições poderem
ter um efeito importante sobre o comportamento da pessoa (DrugInfo, 2006).
Implicações na educação pelos pares – Os jovens passam uma quantidade
considerável de tempo com os seus pares e são fortemente influenciados pelo seu grupo
(Fors & Jarvis; Cripps, referidos por McDonald et al., 2003). Esta teoria sustenta que as
decisões tomadas pelos jovens em relação aos consumos, são semelhantes a outros
comportamentos sociais, que se moldam pela observação do grupo social.
O desafio crucial na educação pelos pares é o de proporcionar oportunidades para
um modelo de comportamentos desejados. A teoria da aprendizagem social indica-nos
ainda a importância de garantir que os pares educadores mantêm contactos sociais com
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o grupo-alvo (McDonald et al., 2003), de forma a proporcionarem aprendizagens por
modelação.
Teoria da identidade social – Esta é baseada nas influências intra e extra grupo
(McDonald et al., 2003). Esta teoria assume que um indivíduo tem múltiplas «identidades
sociais», que são derivadas da pertença a grupos sociais percebidos e que as pessoas
são mais facilmente influenciadas por aqueles com quem partilham uma identidade social
(por exemplo, sexo, cultura, grupos de trabalho ou desportivos) (Wilder referido por
McDonald et al., 2003). Esta identidade social partilhada constitui a base para a adesão
ao grupo. Uma característica dos grupos é a presença de normas que indicam quais as
crenças, atitudes e comportamentos adequados para os seus membros. A influência
social em relação às normas internas do grupo opera através de uma série de canais,
incluindo a exposição (frequência de contacto entre os membros do grupo) e de
comparação social (modelação das atitudes e comportamentos desejáveis/apropriados)
(Idem). O grau em que um indivíduo está em conformidade com as normas do grupo
depende da sua vontade de admissão e status dentro do grupo (recompensas) e um
desejo de evitar a rejeição pelo grupo (castigo).
Implicações na educação pelos pares – A investigação sobre a identidade social
sugere que na educação dos jovens, os educadores de pares são melhor aceites do que
os adultos por serem percebidos como membros do grupo (McDonald et al., 2003). Além
disso, os educadores de pares que mais se assemelham com o grupo alvo, em relação
às características pessoais e sociais são mais susceptíveis de serem vistos como membros do grupo, comparativamente aos educadores de pares que apenas partilham uma
característica do grupo alvo, como é o caso da idade. Assim sendo, a selecção cuidadosa
dos educadores de pares é necessária para optimizar a probabilidade de influenciar
eficazmente os jovens sobre conhecimentos, atitudes e comportamentos (Idem).
Teoria da difusão da inovação – Descreve a comunicação de inovações através de
redes sociais ao longo do tempo (Rogers, 2002). Uma inovação é uma nova ideia, prática
ou objecto (Idem). O tempo necessário para a difusão das inovações através de uma
rede social depende da forma como os membros dessa rede percebem a vantagem
relativa,

compatibilidade,

complexidade,

julgamento

e

observação

da

inovação

(McDonald et al., 2003).
Esta teoria sugere que novas informações e comportamentos difundidos por todo o
grupo, quanto mais debatidos dentro do grupo, mais facilmente produzem alteração sobre
o comportamento correspondente. Aqueles que primeiro experienciam e exploram um
novo comportamento (pioneiros), são geralmente bem integrados no grupo e muitas
vezes podem ser descritos como líderes de opinião (Rogers, 2002). Os pioneiros são
capazes de fornecer informações num contexto específico e culturalmente adequado
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(Larkey et al. referido por McDonald et al., 2003). Outros membros do grupo aprendem
pela observação e modelação do comportamento dos primeiros. A introdução de
inovações através de líderes de opinião tem resultado numa difusão mais rápida das
inovações nas intervenções de saúde, quando comparado com a informação factual e
feedback fornecidos (Rogers, 2002).
Implicações na educação pelos pares – Sustenta que o uso de abordagens
informais na educação pelos pares está relacionado com o contacto permanente e a
mudança cultural. Na sequência da formação, os educadores de pares podem divulgar a
informação recente, o que aumenta a observação de comportamentos desejados
(McDonald et al., 2003). Neste sentido, e de acordo com Rogers (2002) os projectos de
educação pelos pares devem possuir características para reforçar a difusão de inovações
preventivas e a exemplo disso, pode:
• Formar líderes de opinião no seio do grupo de pares, como educadores de pares;
• Incentivar os educadores de pares a prestar apoio não formal aos seus pares
educandos.
Teoria da acção racional – De acordo com Brito (2008) esta teoria desenvolvida por
Ajzen e Fishbein em 1980, define que o comportamento do indivíduo está sob o controlo
da vontade e pode ser explicado pela intenção de adoptar determinados comportamentos, assim como os factores que podem influenciar essa intenção. De acordo com a
mesma autora, a intenção de uma pessoa para adoptar um comportamento recomendado
é determinada por:
- Atitudes da pessoa relativamente ao comportamento (ou as crenças sobre as
consequências do comportamento);
- A percepção da pessoa relativamente às normas sociais de um determinado
comportamento de um grupo ou cultura.
Segundo Svenson et al. (1998) é chamada de «percepção» porque é difícil para o
indivíduo saber o que a pessoa está a fazer ou a pensar. Se uma pessoa tem a
convicção de que o seu ambiente social tem um parecer positivo sobre um comportamento, então eles são mais susceptíveis para o executar. Este conceito é mais relevante
quando se considera a hipótese de que a influência dos pares uns pelos outros, é
superior à de qualquer outro elemento fora do grupo de pares. Esta teoria conceitua o
comportamento como um processo, com uma série de etapas que levam da «intenção» à
realização de uma acção.
Implicações na educação pelos pares – Como as atitudes dos jovens são
altamente influenciadas pela sua percepção do que os seus pares fazem ou pensam,
podem ser motivados pelas expectativas dos educadores de pares respeitados (Youth
Peer, 2006).
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Modelo de crenças na saúde – Desenvolvido por Becker na década de 70 (Couto,
2000) baseia-se em vários padrões de crenças das pessoas e que são utilizados para
prever o seu comportamento (uma crença é uma convicção de que algo é verdadeiro ou
irá acontecer). De acordo com este modelo, a decisão do indivíduo com vista a ter um
comportamento saudável, é determinada basicamente por quatro variáveis psicológicas:
a) De o indivíduo acreditar que é susceptível a um problema de saúde (Percepção da
susceptibilidade); b) De o indivíduo associar o problema de saúde à gravidade das suas
consequências (Percepção da severidade); c) De o indivíduo acreditar que esse
problema de saúde pode ser prevenido por uma acção (Percepção de benefícios); d) De
o indivíduo apesar de essa acção envolver aspectos negativos como são os
impedimentos, obstáculos, desconforto, gastos financeiros (Percepção de barreiras)
(Conner & Norman referidos por Couto, 2000).
Assim, o Modelo de Crenças na Saúde parte do princípio que “os comportamentos
saudáveis são racionalmente determinados pela percepção da vulnerabilidade das
pessoas às ameaças à sua saúde” (Couto, 2000, p. 77) sendo que o valor que o indivíduo
atribui a estas percepções, leva-o a acreditar ou não na eficácia das acções face à
melhoria da sua saúde (Couto, 2000). O grupo em que se insere o indivíduo é tido como
um dos quatro agentes fundamentais (assim como a família, escola e os meios de
comunicação) no processo de socialização (Idem). As interacções estabelecidas entre
elementos deste, “constituem momentos de discussão de valores, costumes, conhecimentos, crenças, rituais, experiências, traduzindo-se numa parte do seu próprio processo
de socialização” (Couto, 2000, p. 79).
Implicações na educação pelos pares – O Modelo de Crenças na Saúde sugere
que a educação pelos pares deverá centrar-se não só na identificação de comportamentos eficazes para reduzir os riscos, mas também deve fornecer aos jovens, as
competências e o apoio necessário para perceber os benefícios da eventual mudança de
comportamentos e ultrapassar possíveis obstáculos relativamente a esses comportamentos. Será importante que nas mensagens difundidas pelos educadores de pares seja
perceptível que a susceptibilidade percebida tem um impacte maior que a severidade
(McDonald et al., 2003).

1.2. Vantagens da educação pelos pares
De acordo com a literatura consultada encontramos sugestões sobre as várias
vantagens subjacentes à utilização da estratégia de educação pelos pares e que
passamos a referir.
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A educação pelos pares, ao utilizar metodologias baseadas na aprendizagem e na
participação activa, leva a que os indivíduos aprendam por si próprios e uns com os
outros, sendo que isto promove as aprendizagens mais sustentadas no tempo (Cuijpers
referido por S. F. Dias, 2006).
As teorias do comportamento sugerem que os indivíduos recebem e aprendem
grande parte da informação através dos pares e que a influência destes é extremamente
importante nas expectativas, atitudes e comportamentos dos indivíduos (S. F. Dias,
2006).
A abordagem na educação pelos pares apela à credibilidade que os jovens têm com
os seus pares (DrugIinfo, 2006; Turner & Sheperd, 1999; USAID, 2008). A credibilidade
da mensagem será aumentada se for culturalmente relevante, orientada e de forma não
julgada (McDonald et al., 2003; 2000), “the credibility of peer educators within their target
group is an important base upon which successful peer education can biult” (Youth Peer,
2006, p. 14).
Os resultados da investigação indicam que as pessoas ouvem e adoptam mais
facilmente a informação se esta for fornecida por alguém que enfrente as mesmas
preocupações que elas (Sloane & Zimmer; Milburn referidos por DrugInfo, 2006), e
tendem a identificar-se mais com os indivíduos que têm as mesmas características que
eles próprios (McDonald et al., 2003; USAID, 2008; Brito, 2009).
Associado ao facto destes recorrerem frequentemente aos seus pares para obter
informação e aconselhamento (Lovell referido por DrugInfo, 2006), existe um grande
potencial que influencia algum do conteúdo informativo a que os membros estão
expostos. Isto é, o conteúdo que irá influenciar positivamente os seus conhecimentos,
atitudes, valores e comportamentos (Jarvis referido por DrugInfo, 2006). As pessoas
tendem a perceber aqueles que identificam com a maior credibilidade da fonte de
informação, independentemente do objectivo da precisão dessas informações (Harrison
referido por McDonald et al., 2003).
Outro facto frequentemente referenciado na literatura diz respeito às iniciativas de
educação pelos pares serem normalmente eficientes do ponto de vista financeiro e
menos dispendiosas do que outras estratégias utilizadas em projectos de promoção da
saúde (UNESCO, 2003). Estas iniciativas podem ser relativamente baratas para intervir e
ser mais rentáveis que outras intervenções que necessitem da inclusão de profissionais
de saúde (Turner & Shepherd, 1999), considerando que na maior parte das vezes os
educadores de pares são voluntários. Esta poderá, com um custo limitado, abranger um
maior número de indivíduos e aumentar as sessões e horas dedicadas à promoção da
saúde. Podemos atribuir ao facto de que o pagamento para educadores de pares é
inferior ao dos profissionais. Deve ser reconhecido, no entanto, que um projecto de
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educação pelos pares bem desenhado envolve formação, produção de materiais e
componentes de avaliação, os quais são onerosos (DrugInfo, 2006).
Os educadores de pares são vistos como amigos a quem se pedem conselhos e, por
isso podem ser influenciados pelas expectativas, atitudes e comportamentos (Brito,
2009). Estes tendem a ser auto-motivados para instruir os seus pares em determinados
temas e, consequentemente, obtêm benefícios pessoais a partir do seu envolvimento
(Health Education Authority referido por DrugInfo, 2006) que, por sua vez, habilita os
educadores envolvidos em tais programas, uma vez que activamente educam e informam
os outros sobre um tema específico (Turner & Shepherd, 1999).
Fazer parte de um grupo de pares proporciona a oportunidade de desenvolver as
competências para a resolução de conflitos; a aceitação e o respeito pela diversidade;
aumento da auto-estima; maior conhecimento e consciência das questões relacionadas
com a saúde; tolerância; comunicação com o público e liderança (McDonald et al., 2003;
USAID, 2008).
A educação pelos pares parece ser bastante útil para alcançar as populações de
difícil acesso e ser adaptada para ir ao encontro das necessidades específicas destes
indivíduos (S. F. Dias, 2006). Em contraste, os programas escolares educativos no qual
as mensagens são divulgadas em salas de aula, os projectos ligados à educação pelos
pares são mais flexíveis e podem ser definidos em diferentes ambientes. Assim, eles
podem atingir populações específicas que não seriam identificadas ou não estariam
acessíveis (exemplo: populações de jovens gays ou lésbicas ou toxicodependentes)
dentro da sala de aula (McDonald et al., 2003).
Os educadores de pares podem reforçar a aprendizagem através de contacto
contínuo. Resultados de investigação sugerem que o contacto contínuo entre os educadores de pares e o grupo-alvo, pode reforçar a aprendizagem (Shoffitt et al. referido por
DrugInfo, 2006).
Como já foi referido, a educação pelos pares assenta também na teoria da
aprendizagem social de Bandura e a importância da modelação. O papel dos educadores
de pares é servir como modelo positivo [e eles] aumentam a aplicabilidade do programa
através da modelação de comportamentos adequados (Turner & Shepherd, 1999). Os
educadores de pares tendem a ser melhor sucedidos do que os profissionais na
transmissão de informações porque os pares educandos identificam-se com eles (Idem).
A implementação de actividades que decorrem da participação dos educadores de
pares nos projectos, poderão influenciar de forma positiva a mudança para comportamentos positivos na sua própria saúde, uma vez que, permite a aquisição de
conhecimentos assim como o desenvolvimento e o treino de competências. O processo
de empowerment nos educadores de pares poderá também desenvolver-se como
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resultado destes terem desempenhado papéis válidos e úteis nas suas redes sociais e
comunitárias (Bandura et al. referido por S. F. Dias, 2006). Os educadores de pares
tendem a beneficiar mais com o projecto à medida que aumenta o número de actividades
implementadas e com as oportunidades de assumirem um elevado grau de responsabilidade e controlo do processo (Idem).
Tendo em conta as vantagens da educação pelos pares, pensamos que esta é uma
metodologia que pode ser utilizada pelos estudantes de enfermagem para realizarem
intervenções de educação para a saúde para os seus colegas de ensino superior.
Estes podem, através das várias características (idade; ser estudante; conhecer a
tradição académica; deter conhecimentos), envolver-se neste tipo de projectos como
forma de transmitirem informação útil e pertinente aos colegas tendo em conta o
contexto/ambiente. Os estudantes de enfermagem que participam nas actividades de
educação pelos pares actuam como agentes comunitários visto que conhecem a realidade local e são parte da comunidade (estudantil). Conhecem os valores, a linguagem,
os perigos e as oportunidades. Eles são uma forma clara de se conhecer a populaçãoalvo e funcionam como equipas de trabalho que possuem um olhar mais objectivo sobre
a população. Um olhar que revela necessidades de um ponto de vista diferente e que,
portanto, abre as portas para um universo novo de intervenção (Duarte, Silva & Cardoso,
2007). Assim, têm aqui uma oportunidade de combinar as suas necessidades de
desenvolvimento profissional às necessidades da sua população alvo, actuando junto
deles para lhes fornecer estratégias e informação útil para a adopção de comportamentos
responsáveis.

1.3. Limitações da educação pelos pares
Apesar da educação pelos pares ser uma estratégia bastante utilizada na área da
promoção da saúde, continua a existir pouca clarificação nos conceitos que estão
subjacentes a esta estratégia (S. F. Dias, 2006).
Quando nos focamos num nível mais específico, a multiplicidade de conceitos
associados à educação pelos pares refere-se às diferentes abordagens subjacentes à
mesma estratégia, constata-se uma grande abrangência de formas de conceptualizar,
planear e implementar projectos nesta área (Idem). Assim, torna-se difícil encontrar um
modelo de boas práticas, “muitas vezes, esta estratégia é seleccionada como uma
«opção fácil», sem planeamento adequado para o contexto específico e as necessidades
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subjacentes ao desenvolvimento de um projecto de educação pelos pares eficaz.” (S. F.
Dias, 2006, p. 36).
As principais dificuldades existentes no contexto do desenvolvimento de projectos de
educação pelos pares são: i) Deficiente definição de metas e objectivos claros nos
projectos, ii) Inconsistência entre o plano de acção do projecto e os constrangimentos do
ambiente e contexto que o envolve, iii) Reduzido investimento no processo de educação
pelos pares, iv) Falta de reconhecimento de que a educação pelos pares é um processo
complexo, que necessita de uma monitorização e acompanhamento rigoroso e requer
competências específicas aos vários elementos que fazem parte dos projectos,
v) Insuficiente treino e suporte aos educadores de pares vi) Falta de clarificação da forma
como os educadores de pares são monitorizados e avaliados, vii) Inexistente ligação com
outros serviços, nomeadamente na área social e de saúde (S. F. Dias, 2006; USAID,
2008; Walker & Avis, 1999).
Apesar da educação pelos pares ser referida como uma estratégia simples de
desenvolver e que exige baixos recursos, é na realidade uma opção de programação
complexa de implementar, monitorizar e avaliar que requer muito tempo, trabalho e
recursos (Brito, 2008a; S. F. Dias, 2006; USAID, 2008).
Em resumo, esta secção apresenta algumas das questões que se prendem com a
lógica subjacente à implementação dos projectos de educação pelos pares. O potencial
para usar este método como uma estratégia de trabalho com os jovens foi destacado.
No entanto, é necessário atribuir uma maior ênfase na avaliação quantitativa e qualitativa
da eficácia da educação pelos pares, tanto em termos de processo como de resultados,
tema que desenvolveremos ao longo deste trabalho.

1.4. Planeamento, implementação e avaliação de intervenções de educação
pelos pares
O planeamento é uma fase importante para o sucesso das iniciativas de educação
pelos pares (S. F. Dias, 2006; Walker & Avis, 1999). Aquando do planeamento de um
projecto deve ter-se em conta vários factores para saber se a educação pelos pares é a
estratégia que melhor se adequa, nomeadamente: i) os objectivos que se pretendem
alcançar com o projecto; ii) o grupo-alvo a quem o projecto se destina; iii) o contexto
ambiental onde se irá intervir (incluindo epidemiologia da problemática a abordar, as
características locais e as tendências culturais e sociais); iv) os mecanismos comunitários
que apoiam ou criam barreiras à educação pelos pares; v) a instituição ou organização
que será responsável pelo desenvolvimento do projecto; vi) os recursos que dispõe
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(humanos, financeiros; custos inerentes ao projecto, instalações e equipamentos
envolvidos); vii) a forma como esta estratégia poderá ser integrada no contexto de uma
resposta abrangente à saúde (S. F. Dias, 2006).
Caso se opte por desenvolver um projecto de educação pelos pares, esta
abordagem promove a adesão esclarecida que contribui para a mobilização dos
indivíduos e comunidades para as diferentes fases do projecto (UNESCO, 2003). Tal
como em todos os projectos de educação para a saúde, na educação pelos pares o
planeamento é considerado uma prioridade. Segundo Walker e Avis (1999) é cada vez
mais reconhecida a necessidade de planear e implementar projectos coerentes e que
estejam adequados aos contextos, necessidades e recursos onde vão ser implementados.
Todo o planeamento de intervenções de educação pelos pares deve iniciar-se pela
análise da situação, para desta forma compreender o contexto (Brito, 2009; S. F. Dias,
2006). Existe assim necessidade de compreender o funcionamento da comunidade, quais
os indivíduos que detêm o poder de influência e controlam o acesso aos recursos (S. F.
Dias, 2006). Nesta fase considera-se importante obter respostas a questões como: Que
outros programas de prevenção sobre este tema existem nesta comunidade? Como é
que a comunidade compreende estes programas? Que grupos da comunidade podem
ser incluídos no planeamento? (Advocates for youth, 2002). Assim, e tendo em conta o
local onde vai ser implementado o projecto, considera-se necessário “envolver a comunidade para garantir que as mensagens subjacentes ao projecto correspondam à cultura
local” (S. F. Dias, 2006, p. 41) sem encontrar oposição de outros elementos influentes da
comunidade. Desta forma, pretende-se certificar que existe aceitação cultural do
conteúdo e das mensagens que são transmitidas, tal como assegurar que os
participantes desenvolvem um sentimento de pertença ao projecto (UNESCO, 2003).
Tal como em qualquer projecto de promoção da saúde, nos projectos de educação
pelos pares, pretende-se que sejam definidas metas e objectivos. Considera-se que as
metas devam ser “claras e os objectivos realistas, específicos, mensuráveis, atingíveis e
delimitados no tempo” (S. F. Dias, 2006, p. 42). Neste tipo de projectos, as metas e os
objectivos devem ser claramente definidos tanto para os pares educandos como para os
educadores de pares (Brito, 2009).
Em projectos de educação pelos pares, é especialmente importante a negociação
do plano e estratégias de acção. Pretende-se que estes sejam flexíveis, tendo em
conta os objectivos, estratégias, metas e grupo-alvo (S. F. Dias, 2006). O processo de
planeamento envolve o desenvolvimento de um plano que identifique indicadores, fontes
de informação e estratégias de avaliação contínua do projecto. Um dos cuidados a ter
nesta fase é, a idade dos participantes na acção. Se estes ainda forem menores, têm de
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ser realizadas acções de informação aos seus responsáveis para garantir que estes
apoiam este tipo de projectos (Idem).
A fase inicial do desenho da implementação do projecto prende-se essencialmente com a selecção, recrutamento e formação dos educadores de pares (S. F. Dias,
2006). A selecção e recrutamento dos educadores de pares é uma fase crucial para o
desenvolvimento de um projecto de educação pelos pares bem sucedido (Idem). Esta
etapa deve permitir clarificar o que os educadores de pares esperam do projecto, o que o
projecto lhe pode oferecer e o que no conjunto das duas partes se estão a comprometer
fazer. O recrutamento de educadores de pares deve, de um modo geral, seleccionar os
indivíduos aceites pelo grupo-alvo, com uma personalidade que se adapte à formação
que irão receber e às tarefas a realizar e que demonstrem uma motivação forte, capaz de
assegurar a sua permanência no projecto (S. F. Dias, 2006). McDonald et al. (2003)
refere ainda que indivíduos que estejam a tentar resolver os seus problemas, mas de
uma forma positiva, podem servir de influência positiva a outros que estejam em
circunstâncias semelhantes.
A formação e treino dos educadores de pares consistem em proporcionar conhecimentos, capacidades e motivação necessárias para desenvolver actividades de promoção da saúde (S. F. Dias, 2006; USAID, 2008). Na formação de educadores de pares é
necessário ter em conta um conjunto de factores, nos quais se incluem: o local de
formação, a duração, os formadores, os procedimentos de preparação e os conteúdos a
incluir (McDonald et al., 2003). Os educadores de pares devem possuir não só um bom
conhecimento técnico, mas também competências e atitudes que os tornem bons
comunicadores e facilitadores (S. F. Dias, 2006). É importante assegurar que no final da
formação, os educadores de pares tenham adquirido os conhecimentos, as competências
e as atitudes que se pretendem desenvolver. Por outro lado, a formação inicial não
permite desenvolver todas as competências necessárias para a actividade, sendo que é
necessário garantir uma formação contínua que proporcione informações mais
pormenorizadas, reflexão mais profunda sobre questões abordadas a nível básico na
formação inicial e identificação de novas formas de desenvolver o trabalho (S. F. Dias,
2006; Family Health International, 2003). Na formação dos educadores de pares,
devemos realçar a importância da competência cultural. Cada vez mais, os povos entram
em contactos com pessoas de outras culturas. É importante aprender a falar para
pessoas que não partilham uma «linguagem» universal mesmo quando todos falamos
inglês, francês ou português (Advocates for youth, 2002).
A supervisão contínua e apoio dos educadores de pares oferecem também oportunidades de ter acesso a informação actualizada e aconselhamento especializado (Brito,
2009; S. F. Dias, 2006). A adequada supervisão e o apoio não só lançam os alicerces
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para uma educação pelos pares eficaz, como também contribuem para que os educadores de pares se mantenham motivados e empenhados no seu trabalho, constituem
desta forma, factores imprescindíveis para assegurar um trabalho efectivo e uma
sustentabilidade do projecto (S. F. Dias, 2006; USAID, 2008). É ainda importante que os
responsáveis pelo trabalho procurem desenvolver formas de motivação que promova a
permanência dos educadores de pares no projecto (McDonald et al., 2003). A autora
S. F. Dias (2006) refere “a motivação emocional e social pode ser conseguida através da
criação de uma atmosfera de apoio e reconhecimento que permita que os educadores de
pares se sintam valorizados e respeitados uns pelos outros, pelos seus pares, pela
equipa do projecto e pelos líderes da comunidade” (p. 51). Sumariamente, os projectos
de educação pelos pares devem ir ao encontro das necessidades e expectativas dos
educadores de pares, mantendo-os motivados e procurando assegurar a sua
permanência (USAID, 2008).
A educação pelos pares é uma metodologia complexa de avaliar na medida em que
envolve uma grande variedade de participantes e contextos, utiliza um conjunto alargado
de influências formais e informais para produzir os seus efeitos e engloba um número
considerável de actividades que se podem modificar ao longo do tempo (Parkin &
McKeganey referidos por S. F. Dias, 2006).
É crucial a definição dos instrumentos de avaliação do processo e de resultados dos projectos de educação pelos pares. A avaliação pode decorrer durante a
execução do projecto (de processo) ou ainda ser utilizada para avaliar o impacte do
projecto (de resultados) (S. F. Dias, 2006). Os resultados obtidos nos projectos devem
ser partilhados com a comunidade e difundidos em diferentes linguagens e estratégias
para que possam ser compreendidos pelos vários elementos envolvidos no projecto,
nomeadamente grupo-alvo, comunidade, financiadores e responsáveis políticos (S. F.
Dias, 2006; USAID, 2008).
O planeamento de projectos requer a análise da sustentabilidade: financiamento,
parcerias e capacitação comunitária para uma abordagem integrada, pois o
financiamento é uma parte importante da sustentabilidade, mas outros factores, como o
processo de empowerment, a capacitação comunitária, o sentimento de pertença, a
responsabilização por parte da comunidade e o ambiente político apoiante, também o são
(Brito, 2009; S. F. Dias, 2006). Assim, é fundamental envolver todos os intervenientes na
planificação da sustentabilidade, apresentando-lhes expectativas realistas e claras em
relação a esta (S. F. Dias, 2006; USAID, 2008). O nível de sustentabilidade de cada
projecto depende de vários factores, tais como: contexto em que se insere, actividades e
acções que envolve, funcionamento e colaboração das parcerias (S. F. Dias, 2006).
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A formação e treino dos educadores de pares são cruciais para o sucesso das
intervenções uma vez que se espera que exerçam sobre os seus pares, influências
positivas. Ora, para se assumir o papel de educador é necessário desenvolver um
conjunto de competências pedagógicas que incluem os 4 pilares da educação: saber,
saber fazer, saber estar e saber ser (UNESCO, 2003). Por outro lado, a sustentabilidade
de projectos de educação pelos pares depende sobretudo da motivação dos grupos de
educadores de pares, para se manterem como tal. Este empenho depende do sentimento
de auto-realização ao envolver-se no projecto de intervenção e ainda da vontade de
passar de iniciado a perito, ou seja de educando a educador.

2. COMPETÊNCIAS
As actividades de mobilização comunitária são um exemplo de aprendizagem de
competências em situação. As pessoas mobilizam-se para a acção. No presente estudo
pretende-se descrever as competências profissionais que os estudantes de enfermagem
desenvolvem com a participação activa em actividades de educação pelos pares.
Importa assim conceituar competências e, especialmente como elas se desenvolvem.
Num universo em constante mutação, a adaptação ao mesmo, através do desenvolvimento de competências torna-se cada vez mais necessária. O termo competência
advém da palavra «skill» que na língua escandinava significava «aquele que tinha
discernimento no conhecimento». Mais tarde significou «perícia numa determinada arte,
no comércio e na técnica». Do latim, significa «experiência, conhecimento prático,
familiaridade» (Graveto, 2005). Se tivermos em conta a definição dada por Costa e Melo
(1999) competência significa “aptidão; idoneidade; capacidade; faculdade que uma
pessoa tem para resolver um assunto” (p. 392).
De acordo com Nunes (2002) “qualquer competência pode ser definida como tendo
três componentes essenciais: conhecimento, atitudes e habilidades” (p. 10) embora, não
se deva confundir competência com habilidade ou aptidão (Pacheco & Rosa, 2009).
Estas referem ainda que “todos nós nascemos com determinadas habilidades ou
aptidões que irão ser desenvolvidas ao longo da vida e que darão lugar a determinadas
competências as quais sofrem influência de uma série de factores, entre os quais os
conhecimentos que vamos adquirindo” (Pacheco & Rosa, 2009, p. 10). Para Daron e
Parot (2001) a citar Richelle, a habilidade é o “conjunto circunscrito de competências que
se efectivam nos comportamentos eficazes e que resultam, em geral, de uma
aprendizagem, habitualmente favorecida por disposições ou aptidões inatas” (p. 375).
Ruthes e Cunha (2008) referem que quando abordamos o conceito de competência,
devemos ter presente a definição dada por Fleury “um saber agir responsável e reconhecido que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, habilidades, que
agreguem valor económico à organização e valor social do indivíduo” (p. 110).
Portanto, a competência, mais que uma aprendizagem prévia, implica também a
necessidade de conhecimento empírico de forma a resolver problemas específicos, a dar
resposta a situações de imprevisibilidade (Le Boterf referido por Mestrinho, 2002).
A noção de «competência» aparece ainda associada a outras considerações, como são:
«capacidade», «habilidade» e «skill», acrescentando que “quando se explora a diferença
entre capacidade e competência torna-se difícil distinguir os limites de cada um dos
conceitos” (O. Fernandes, 2007, p. 84). Sendo que, “a noção de capacidade associa-se à
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ideia de potencialidade, mérito ou talento, um pouco diferente de competência cuja noção
evoca a excelência do fazer, a habilidade, a amplitude dos «saberes» e dos «saber-fazer» num domínio específico e concreto da acção” (Idem, p. 84). A competência
também pode ser entendida como um leque de características pessoais com origem no
conhecimento, ou capacidades adquiridas que condicionam o agir (Mendonça, 2009).
Schön referido por Graveto (2005) “entendia competência como a mobilização de
saberes e de saberes fazer adequados às situações concretas, sendo possível apenas
com a reflexão na e sobre a acção” (p. 94).
Segundo Goleman citado por M. F. Dias (2006) quem possui competência
profissional “modela qualidades de equipa, tais como respeito, capacidade de entreajuda
e cooperação. Consegue que todos os elementos participem activamente e com
entusiasmo. Isto cria identidade de equipa, espírito de corpo e vontade de vencer”
(p. 112). Como tal, há necessidade de formação que inclua uma componente prática e
treino de capacidades para trabalhar em grupo, preparando para a aprendizagem cooperativa, com inter-relacionamento complexo de pessoas, cultura e papéis organizacionais
(M. F. Dias 2006).

2.1. Competências em enfermagem
Os profissionais de enfermagem constituem uma força humana e profissional muito
importante. As suas competências são diversificadas e encontram-se nas mais vastas
áreas, relacionadas com a saúde. Durante a actividade profissional os enfermeiros
cuidam, educam, aconselham, gerem e investigam estando o seu trabalho marcado pela
polivalência, flexibilidade e transdisciplinaridade (Graveto, 2005). Desde longa data, os
enfermeiros têm procurado investigar as suas práticas. Com a construção progressiva de
uma identidade enquanto grupo sócio-profissional, começa-se a falar de «campo de
actuação profissional», «qualificações» e mais recentemente em «competências
profissionais» como fruto de tentativas de homogeneização das práticas de saúde (Idem).
Embora a literatura acerca do assunto não levante grandes dúvidas sobre o conceito
de competência em enfermagem, nem todos “os que estão adstritos à enfermagem
utilizam o termo competência para se referirem ao mesmo conceito” (Graveto, 2005,
p. 93). Para Rebelo et al. (2005) em enfermagem, as competências referem-se às
características de cada indivíduo, às suas potencialidades, habilidades, capacidade de
acção, aptidões, atitudes, traços de personalidade, comportamentos estruturados e ainda
conhecimentos gerais e específicos.
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O exercício da profissão de enfermagem decorre em diversos contextos específicos
e determinados. A polivalência, a necessidade de mudar de local de trabalho ou mesmo
de evoluir incessantemente em que a interacção com as mais variadas pessoas é
inevitável, e como tal as actividades dos enfermeiros são avaliadas e validadas de forma
permanente (Graveto, 2005).
Se tivermos em conta o desenvolvimento da profissão de Enfermagem em Portugal,
já no início da década de 70 aquando da realização do primeiro congresso nacional,
foram debatidos três pontos importantes: Uma carreira única profissional (até então
tínhamos enfermeiros e auxiliares de enfermagem); a educação de enfermagem integrar
o sistema nacional de ensino e a criação da Ordem dos Enfermeiros (Ordem dos
Enfermeiros, 2007). Mais tarde, na década de 90, após um alargado debate nacional em
torno do exercício profissional e da regulamentação e controlo deste, foi definido –
Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros (REPE). No preambulo do REPE
(1996), podemos ler que “a enfermagem registou entre nós, no decurso dos últimos anos,
uma evolução, quer ao nível da respectiva formação base, quer no que diz respeito à
complexificação e dignificação do exercício Professional, que torna imperioso reconhecer
como de significativo valor o papel do enfermeiro no âmbito da comunidade científica de
saúde e, bem assim, no que concerne à qualidade e eficácia da prestação de cuidados
de saúde”.
Em 1998, foi criada a Ordem dos Enfermeiros (OE) e os estatutos aprovados pelo
Decreto-Lei nº 104/98, de 21 de Abril e que recentemente revisto e alterado pela primeira
vez, desde então – Decreto-Lei 111/2009 de 16 de Setembro. É reconhecida, aos
enfermeiros, capacidade de auto-regulação como a melhor forma de garantir aos
cidadãos a qualidade dos cuidados de enfermagem. Esta auto-regulação profissional tem
de ser entendida como uma garantia da protecção do interesse público e do bem comum,
tanto i) no acesso à prática profissional, como ii) na monitorização e no desenvolvimento
da prática e iii) na regulamentação e no controlo do exercício (Ordem dos Enfermeiros,
2007). Com vista à certificação de competências dos enfermeiros, a OE apresenta o
Modelo de Desenvolvimento Profissional (MDP) que propõe: i) regulação efectiva do
acesso à profissão, com vinculação aos cuidados de Enfermagem; ii) garantia de acesso
a um percurso de desenvolvimento profissional, no sentido da especialização clínica,
para todos os enfermeiros; iii) um modelo centrado na prática profissional com comprovadas e relevantes experiências clínicas, formativas e de investigação; iv) envolvimento
dos contextos de cuidados e dos contextos educativos no processo de desenvolvimento
profissional; v) um modelo assente num processo dinâmico de incorporação dos desafios
de saúde dos cidadãos, das organizações e compromisso da tutela (Ordem dos
Enfermeiros, 2007). Enquanto ocorrem negociações e ajustes com os vários organismos
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implicados, para a implementação de um MDP baseado na certificação de competências,
a OE tem dois documentos legais através dos quais os enfermeiros devem orientar as
suas práticas: Padrões de Qualidade, definidos em 2002 e Competências dos
Enfermeiros de Cuidados Gerais, determinados em 2003. O MDP assenta em dois
pilares: o sistema de certificação de competências e o sistema de individualização de
especialidades (Nunes, 2009). Esta mesma autora defende que a certificação de
competências visa contribuir para a segurança e qualidade dos cuidados a prestar ao
cidadão (Idem).
Assim, a certificação por competências torna-se um instrumento de regulação
importante tanto para instituições como para profissionais, no sentido de garantir
motivação e responsabilidade nos resultados que são esperados dos cuidados oferecidos
aos cidadãos.
Como marco importante no estudo do desenvolvimento de competências em
enfermagem, surge Patrícia Benner que em 1984 publicou o seu estudo «From Novice to
Expert» (De Iniciado a Perito) apresenta o desenvolvimento de competências dos
profissionais de enfermagem realçando a aprendizagem experiencial na prática,
examinando a aquisição de competências baseada na aprendizagem clínica e
conhecimento aplicado à prática de enfermagem. Benner (2005) aplicou o modelo de
Dreyfus à enfermagem e com recurso aos extractos das entrevistas, ilustra que a
aquisição e desenvolvimento de uma competência passa por cinco níveis sucessivos de
competências: «iniciado, iniciado-avançado, competente, proficiente e perito». A autora
refere ainda que é possível identificar as necessidades de ensino e aprendizagem de
acordo com o nível em que se encontra o profissional de enfermagem.
Os autores Le Boterf e Perrenoud têm publicado alguns estudos realizados nas
áreas das competências profissionais que têm servido de contributo para a identificação
do lugar estrutural da enfermagem na produção de cuidados de saúde (Graveto, 2005).
O primeiro desenvolveu aspectos como o de agir com competência, o lugar da
reflexividade na competência, como reconhecer um bom profissional, a validação de
competências, a distinção entre ser competente e ter competências. O segundo revela o
facto de não haver competências sem saberes e salienta as competências a privilegiar e
o papel da escola e da construção das «competências de base» (Idem).

2.2. Ensino e formação para a competência
A formação é um processo de transformação individual que envolve a dimensão do
saber (conhecimentos), do saber-fazer (capacidades), do saber-ser (atitudes e comporta-
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mentos) e do saber aprender (evolução das situações e a permanente actualização e
adaptação que estas exigem) (J. M. Dias, 2004). A interacção destes saberes com a
evolução social, a actualização de conhecimentos e a adaptação às novas exigências
das situações de trabalho, podem levar ao desenvolvimento de competências que, por
sua vez, surgem pela aplicação adequada e ajustada às situações concretas de trabalho,
desses mesmos conhecimentos (Idem).
Entende-se a relevância e a coerência que deve existir entre o que a sociedade
espera das instituições e o que estas fazem. Esta situação implica que as instituições de
ensino devem conhecer a realidade do mundo do trabalho e reflecti-la nos programas
académicos, incorporando novos perfis de competências para os profissionais e garantir
esse desenvolvimento de novas competências (Concha & Bertoni, 2007). As principais
tendências de transformações educacionais são: a aprendizagem baseada em problemas
e evidências; a aprendizagem direccionada para a aquisição de competências cognitivas
e tecnológicas em prevalência à apreensão de aptidões específicas; a adopção da
transdisciplinaridade; a incorporação da avaliação económica e da bioética nos currículos
e ainda o estímulo à investigação (Ito et al., 2006).
A competência educativa tem sido definida, por um lado, como a capacidade
potencial que se estrutura durante a formação do educador e por outro lado tem sido
perspectivada segundo um modelo multidimensional (M. F. Dias, 2006). Esta mesma
autora refere ainda que o desenvolvimento das competências passa pela formação, mas
também pela via informal, isto é, pelas aprendizagens realizadas nos contextos de vida e
nos contextos profissionais. O novo conceito de formação, que não deve considerar
apenas o desenvolvimento profissional do indivíduo mas, acentuando a dimensão do seu
desenvolvimento pessoal que de acordo com Carvalhal (2003) parece ser, no contexto
actual da formação em enfermagem, o mais adequado.
As exigências do mercado de trabalho fazem com que seja obrigatório a qualificação
dos trabalhadores e generalizada a implementação de modelos de formação e gestão da
força do trabalho baseados em competências profissionais. A importância de ampliar a
qualificação dos profissionais de saúde nas dimensões técnicas, ético-políticas,
comunicacionais e de inter-relações pessoais para a participação como sujeitos integrais
no mundo do trabalho é o grande desafio na Enfermagem (Ito et al., 2006). No campo da
saúde a capacidade de se adaptar a novos ambientes cada vez mais complexos e em
constante mutação, exige dos profissionais de saúde a capacidade de agir e mesmo
inovar.
Desta forma, as novas concepções e modelos de formação orientam um
pensamento de que é preciso transformar substancialmente o ensino e os fundamentos
da formação no ensino. “A formação visa uma finalidade prática: construir e desenvolver
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as competências profissionais necessárias ao exercício de uma profissão” (M. F. Dias,
2006, p. 185). Para Le Boterf citado por J. M. Dias (2004), competência pode ser definida
como: Um «saber mobilizar» “em tempo oportuno, as capacidades ou conhecimentos que
foram adquiridos através da formação” (p. 60) associado a um «saber integrar» existe
uma multiplicidade de conhecimentos e de saber-fazer.
Para se ser competente é preciso saber organizar, seleccionar e integrar o que pode
ser útil para o desenvolvimento de uma actividade profissional, remediar uma situação ou
levar um projecto a bom termo logo “a competência implica o saber optar por e o saber
organizar um conjunto coerente de capacidades e conhecimentos”, acrescentando ainda
um «saber transferir» pois toda a competência “é transferível ou adaptável, não se
limitando à execução de uma tarefa única repetitiva. Ser competente significa mais do
que ser um bom executante. Logo, a competência pressupõe a existência de
capacidades de assimilação e de integração, assim como de fazer evoluir a situação de
trabalho na qual se opera” (Idem, p. 60).
O desenvolvimento de competências põe em campo uma diversidade de comportamentos profissionais e sociais, correspondentes a capacidades criativas relacionais e
transformativas que implicam a globalidade do indivíduo, no seu comportamento,
personalidade, identidade e afectividade (Sá-Chaves, 2000). A finalidade da formação,
diz respeito ao desenvolvimento das pessoas e não apenas a aquisição de conhecimentos ou técnicas (Carvalhal, 2003). E relativamente à profissão de enfermagem, a
orientação social da profissão exige que o desenvolvimento de saberes, atitudes e
habilidades seja concretizado simultaneamente em espaços de formação teórica e
prática, quer a nível hospitalar quer a nível comunitário (Canário et al., 1997). Já em
1956, Correia de Melo num discurso em que se dirigia às escolas de enfermagem, afirma
“é função das escolas de enfermagem preparar enfermeiras, através de todo o trabalho
de educação que se destina a enriquecê-las como pessoas e a garantir à sociedade que
servem, elementos competentes, aptos a assumirem as graves responsabilidades que o
exercício da profissão requer” (O. Fernandes, 2007, p. 82). No entanto, segundo Correia
(2004) até à década de 70 e mesmo depois desse período, o sistema de aprendizagem
dos novos enfermeiros centrava-se na aquisição e desenvolvimento de competências
técnicas e psicomotoras, mencionando que “o treino pode ser educativo, mas não é
educação, já que no seu conceito não implica necessariamente a compreensão dos
princípios básicos, o que torna os curricula desinteressantes, despidos de imaginação e
contribuindo para a desmotivação e frustração de todos os intervenientes” (Correia, 2004,
p. 9). Por este motivo, “a produção de saber em enfermagem requer dos profissionais
uma atitude de permanente interrogação das suas práticas, de confronto de ideias, de
debate (Canário et al., 1997, p. 173).
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De encontro com estas exigências, dá-se o desenvolvimento de estratégias que
permitam aos futuros profissionais trabalhar em contextos em mudança e responder
desta forma à diversidade de problemas de complexidade crescente com que se
deparam (Canário et al., 1997). Assim, tem de ser dado ênfase à aquisição e
desenvolvimento de novas competências, no desenvolvimento global do estudante, não
se limitando pela aquisição de saberes específicos (Carvalhal, 2003). Neste sentido, é
necessário identificar estas competências, a sua génese, assim como a identificação de
saberes necessários aos processos de ensino-aprendizagem, tendo em vista o
desenvolvimento de novas competências a nível da formação (Idem).
Discutir formação por competência remete-nos para um processo pedagógico
transformador, com uma dimensão significativa e pouco explorado na prática académica
(Lucchese & Barros, 2009). Desta forma, torna-se pertinente impulsionar o debate e
divulgação do ensino baseado em competência, especificamente na formação de
[futuros] profissionais da saúde, com vista ao desenvolvimento do sentido crítico do
contexto sócio-político relativo à saúde (Idem). A abordagem actual de competência é
sustentada por duas constatações, sendo elas: i) a transferência e a mobilização dos
conhecimentos, que não são obra do acaso pois é preciso trabalhá-las e treiná-las. Para
isso, esta situação exige tempo, etapas didácticas e situações adequadas; ii) Na escola
não se trabalha suficientemente a transferência e mobilização, não se atribui tanto ênfase
a estes aspectos. O treino é insuficiente, os alunos acumulam saberes, passam nos
exames, mas não conseguem mobilizar o que aprenderam em situações reais, no
trabalho e fora dele (família, cidade, lazer) (Graveto, 2005). Como tal, “esta situação não
é preocupante para aqueles que estudam frequentemente. É mais grave para quem
frequenta a escola somente por alguns anos e não se vai actualizando (…) luta-se
abertamente contra a tentação da escola: de ensinar por ensinar, de marginalizar as
referências às situações de vida e de não perder tempo treinando a mobilização de
saberes para as situações concretas” (Graveto, 2005, p. 97).
A abordagem por competências é uma problemática antiga – a de transferir conhecimentos. Embora existam várias noções de competência e competências, todas elas têm
subjacente o princípio de desenvolvimento de competências – a autonomia (Graveto,
2005). Não existem competências sem indivíduos em que para saber agir com
competência supõe-se saber agir com o outro, destacando um dos aspectos que
julgamos ser fundamental num profissional de enfermagem – a relação. “É que o saber é
importante mas o saber-fazer e o saber-ser não são menos” (Graveto, 2005, p. 97).

3. COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS
Quando se fala em profissionais, a noção de competência é associada a essa
mesma representação (Alarcão & Rua, 2005). Um profissional competente é aquele que
evidencia qualidade no seu desempenho, ou seja “é «aquele que executa bem, que não
falha», aquele que proporciona qualidade aos «clientes» com os quais interage. O
desempenho competente é a face visível da competência” (Alarcão & Rua, 2005, p. 375).
Desenvolver competência profissional requer uma instrumentalização de saberes e
capacidades mas, não se limitando à mesma. Os saberes e as habilidades devem ser
mobilizados por um profissional num determinado contexto, revelando: O saber agir em
situação (Lucchese & Barros, 2009 a referir Le Boterf).
A competência profissional pode ser definida como “a capacidade de mobilizar,
articular, colocar em acção, valores, conhecimentos e habilidades necessários para o
desempenho eficiente e eficaz de actividades requeridas pela natureza do trabalho”
(Peres & Ciampone, 2006, p. 493).
As competências profissionais são construídas pelos próprios trabalhadores no
desenvolvimento dos processos de trabalho, sendo que os espaços formativos e as
organizações de trabalho são imprescindíveis para propiciar uma aprendizagem
qualificada (Shimizu, Lima & Santana, 2007). Ou seja, “a competência profissional resulta
de um conjunto de micro-interacções: com o próprio (interacção intrapessoal); com os
outros (interacção interpessoal); com os saberes na sua relação de interactividade
(Interacção interdisciplinar)” (Alarcão & Rua, 2005, p. 382). Trata-se de um conceito de
competência ampliado, ou seja, a competência é vista como um processo de articulação
e mobilização de conhecimentos gerais e específicos, de habilidades teóricas e práticas,
que possibilita a participação activa do estudante trabalhador, de modo consciente e
crítico no mundo do trabalho e na esfera social (Shimizu, Lima & Santana, 2007).
Ainda no que respeita a competências profissionais, Perrenoud (2008) refere estas
englobam os saberes, mas que não se limitam a eles. O mesmo autor acrescenta que ao
contrário dos conhecimentos, que são representações organizadas da realidade ou do
modo de a transformar, as competências são capacidades de acção. Assim, manifestar
competências profissionais perante uma situação complexa é:
“- Identificar os obstáculos a serem superados ou os problemas a serem
resolvidos para realizar um projecto ou satisfazer uma necessidade;
- Considerar diversas estratégias realistas (do ponto de vista do tempo, dos
recursos e das informações disponíveis);
- Optar pela estratégia menos ruim, pensando nas suas oportunidades e seus
riscos;
- Planejar e implementar a estratégia adoptada, mobilizando outros atores,
em caso de necessidade, e procedendo por etapas;
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- Coordenar essa implementação conforme os acontecimentos, ajustando ou
modulando a estratégia prevista;
- Se necessário, reavaliar a situação e mudar radicalmente a estratégia;
- Respeitar, durante o processo, alguns princípios legais ou éticos cuja aplicação nunca é simples (equidade, respeito pelas liberdades, esfera íntima, etc);
- Controlar as emoções, os humores, os valores, as simpatias ou as
inimizades, sempre que elas interferirem na eficácia ou na ética;
- Cooperar com outros profissionais sempre que for necessário, ou simplesmente mais eficaz ou equitativo;
- Durante ou após a acção, extrair alguns ensinamentos para serem usados
na próxima vez, documentar as operações e as decisões para conservar as
características que podem ser utilizadas para a sua justificação, partilha ou reutilização” (Perrenoud, 2008, pp. 140-141).
Os novos mundos (que se caracterizam pela importância de descobrirem novos
saberes), oferecem entradas para saberes, pois permitem ver práticas e competências
que mobilizam estes saberes (Graveto, 2005). Assim,
“Quem é que não foi já confrontado em situação profissional, independentemente do nível de qualificação, com a exigência de ser cada vez mais
autónomo, responsável, criativo, bom comunicador, etc., confrontado com um
modelo de exigências que faz cada vez mais apelo a um conjunto de competências não exclusivamente técnicas, mas de um outra ordem de natureza, da
ordem sócioafectiva? Com efeito, são um conjunto de características não
técnicas, mas mais do foro pessoal e relacional do indivíduo, tais como a
capacidade de trabalho em grupo, de tomada de decisões, de iniciativa, de
liderança, entre outras, que fazem parte dos perfis profissionais desejáveis hoje
em dia, resultantes de factores como as modificações da organização do trabalho,
das novas tecnologias de produção e da nova estruturação das empresas” (Pires
apud Graveto, 2005, p. 131).
Numa óptica futurista, os empregos podem não exigir, de uma forma geral, um alto
nível de conhecimentos técnicos, e a rápida obsolescência dos saberes obriga a que a
capacidade da pessoa se formar ao longo da sua existência possa ser a base da sua
sobrevivência (Graveto, 2005). Desta forma, são vários os autores (Carvalhal, 2003; J. M.
Dias, 2004; M. F. Dias, 2006; Graveto, 2005; Perrenoud, 2008) que referem que a
formação estará presente ao longo de toda a vida profissional do indivíduo. E esta formação terá mais em conta as atitudes de autonomia, de adaptabilidade, de «aprender a
aprender» do que somente o intuito de elevar o nível de conhecimentos técnicos
(Graveto, 2005).
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3.1. Modelos de ensino para a competência profissional
Ao falarmos de formação pensamos também em educação e na distinção entre
ambas. A formação designa tanto a actividade no seu desenvolvimento temporal, como o
respectivo resultado das aprendizagens (Josso, referido por M. F. Dias, 2006) mas, a
educação de qualidade representa um problema muito complexo e frequentemente
controverso. Somente um paradigma educacional que promova o desenvolvimento dos
seres humanos na sua globalidade, permitirá apetrechá-los com os conhecimentos e as
competências necessárias à inteligibilidade da natureza e da sociedade, aumentando a
eficácia do seu exercício de cidadania (M. F. Dias, 2006), sendo que estas competências
centram-se na capacidade de pensar/sentir de forma complexa, articulando o local com o
universal, o particular e o global (Idem).
Os modelos de formação para a competência caracterizam-se pelos seus aspectos
inovadores e pelos contributos positivos que dispensam ao processo de ensino-aprendizagem. Estes ajudam-nos a reflectir sobre a formação, modos de transmissão dos
saberes e forma como integrar a formação prática, com a produção dos saberes e com o
saber-ser em contexto profissional. Estes modelos, que são importantes na formação
inicial, visam exercitar os estudantes para a prática profissional e fazer deles profissionais
reflexivos e autónomos, embora integrados no contexto profissional.
Modelo de Nagel e Richman – O Modelo de Nagel e Richman possui três características bem definidas: Objectivos educacionais precisos, responsabilidade na avaliação e
ensino individualizado (Nagel & Richman referido por Dias, 2006). Neste modelo, há um
desvio do protagonismo do professor e do processo de ensino, para se centrar no
protagonismo do estudante e no sucesso da aprendizagem. O foco de avaliação colocase nos objectivos a serem atingidos pelos estudantes e nos resultados da aprendizagem.
A qualidade do ensino, em qualquer uma das suas dimensões, deve constituir um
processo segundo o qual os formandos fiquem aptos para enfrentar os desafios do dia-a-dia de forma adequada (M. F. Dias, 2006). De acordo com esta mesma autora, este
modelo assume-se como uma metodologia, onde os professores e estudantes são
conscientes das expectativas e dos critérios que determinarão os esforços e a aquisição
da aprendizagem.
A individualização do ensino para a competência, a sua orientação para atingir os
objectivos e o tempo que cada formando necessita para adquirir as competências,
permitem que as aprendizagens aconteçam de forma modular, como instrumento
destinado a assegurar um processo sistemático, lógico e harmonioso no sistema de
ensino/aprendizagem.
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Modelo de Saylor, Alexander e Lewis – Este modelo é caracterizado pelos autores
como sendo baseado nas necessidades e interesses dos educandos. Assim, a determinação das competências a adquirir, apoia-se nos resultados sobre a eficácia pedagógica
e na análise do papel determinante atribuído ao professor, como especialista na
concepção dos planos de ensino, definição de objectivos, métodos e estratégias pedagógicas e nos conhecimentos dos educandos.
Conforme este modelo, M. F. Dias (2006) refere que o estudante é consultado e
pode ser instruído individualmente quando for necessário durante o processo curricular.
Os autores deste modelo apresentam três argumentos para que este seja utilizado
no processo de ensino-aprendizagem:
1. “As oportunidades de aprendizagem baseadas nas necessidades e
interesses dos alunos são mais significativas para eles;
2. A consideração dos interesses e necessidades motivam o aluno e facilitam
o sucesso na aprendizagem;
3. Este modelo facilita também a realização potencial do potencial do
indivíduo” (M. F. Dias, 2006, p. 188).
A aplicabilidade e a importância destes princípios, tem implicações pedagógicas
profundas ao nível da aprendizagem.
Aprendizagem de Mestria – Mastery Learning – Segundo Peixoto citado por M. F.
Dias (2006) “uma teoria é, ao mesmo tempo, um método pedagógico de cuja aplicação
resultam, em regra, índices elevados de realização escolar. Baseia-se na certeza
epistemológica de que a maioria dos alunos atingirá níveis de proficiência e aprendizagem, dadas as boas contingências de reforço e feedback existentes” (p. 191).
A mastery learning numa análise realizada por Peixoto referida por M. F. Dias (2006)
constitui um sistema integrado de instrução que visa facilitar a aprendizagem escolar,
referenciando-a a padrões de desempenho aduzidos a priori, tal como as metodologias
de ensino assentes na programação directa de contingências de reforço e de correcção.
Esta teoria assenta numa hierarquização das tarefas de aprendizagem, segundo o grau
de complexidade. Assim, a organização do ensino, segundo estes princípios, determina
que a aprendizagem de maior inclusividade e abstracção se alicerce nos respectivos
constituintes, ordenadas em sequências óptimas ou cadeias de comportamentos.
Neste contexto, a aquisição de competências consideradas indispensáveis à realização bem sucedida da primeira de uma série de tarefas hierarquizadas constitui o pré-requisito substantivo para a realização das tarefas subsequentes, com ela relacionadas
(Idem).
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Os defensores do ensino através da aprendizagem para a mestria (mastery learning)
acreditam que, segundo Sutherlander referido por M. F. Dias (2006) é possível,
estudantes da mesma idade, atingirem um rendimento uniformizado nos objectivos de
determinada área. Neste sentido, a aprendizagem para a mestria significa que todos (ou
a maioria) dos estudantes de um grupo anual com capacidades mistas, pode atingir uma
meta razoável, desde que lhes proporcione tempo e ensino apropriado (Idem).
Este é um modelo que assenta em vários pressupostos que determinam as aprendizagens e as realizações escolares para a competência. Resulta da convergência de
várias teorias pedagógicas e modelos de ensino para a competência. Coloca ainda o
estudante no centro da acção pedagógica, dado que este é o elemento controlador das
aprendizagens realizadas e dos níveis de proficiência atingidos.
Modelo de Schön – Este propõe uma epistemologia da prática que tenha como
ponto de referência as competências subjacentes às práticas dos bons profissionais.
Segundo M. F. Dias (2006) ele defende que a formação dos profissionais deve incluir
uma forte componente de reflexão a partir de situações práticas reais, realçando que esta
é a única via possível para um profissional se sentir capaz de enfrentar situações, sempre
novas e diferentes, com que se vai deparar na vida real e ter assim que tomar decisões
apropriadas nas zonas de indefinição que a caracterizam (Alarcão, referida por M. F.
Dias, 2006). Schön considera ainda que o agir profissional tem que ser considerado com
profissionalismo e orientado pela eficiência, no qual, o profissional deve possuir um
saber-fazer intrínseco que se aproxime da sensibilidade artística, sendo que esta é uma
competência, que na sua óptica, lhe permite agir nas situações de maior complexidade e
fazer face ao imprevisto (M. F. Dias, 2006). Subjacentes a este saber-fazer devem estar
os conhecimentos provenientes das ciências e das técnicas que também devem dominar.
Quando Schön afirma que é necessário utilizar modelos de formação centrados na
reflexão a partir de situações práticas reais, fá-lo porque esta é uma metodologia de
ensino que prepara os estudantes para uma actuação profissional dominante e rigorosa
(Idem).
O desenvolvimento de competências processa-se a partir das situações da prática
que resultam singulares, incertas e conflituosas e resolvê-las implica fazer recurso ao
corpo total de conhecimentos, capacidades e habilidades (Ibidem).
Esta metodologia pode ser importante na formação em enfermagem dado que o
processo de socialização profissional dos estudantes é, na sua maioria realizado em
contextos reais de prática. É nos contextos de actuação prática que aprendem a ser
capazes de reconhecer as situações características do campo de acção e de intervenção
e ao mesmo tempo que procuram as melhores formas de as resolverem mediante a
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aplicação das técnicas aprendidas ou na descoberta de outras mais eficazes (M. F. Dias,
2006).
Esta é assim uma epistemologia da acção, que se baseia no princípio de que a
prática profissional é ela mesma um local onde se aprende a reflectir e a resolver os
problemas emergentes de forma autónoma e original de formação. O formando aprende
assim a pensar sobre os constrangimentos específicos de cada situação e como tomar as
decisões profissionais e éticas adequadas para a sua resolução (Idem).
Modelo de Perrenoud: Método de resolução de problemas – Segundo o modelo
de construção de competências de Perrenoud, este sustenta que para formar para as
verdadeiras competências durante a formação, é necessária uma correcta transposição
dos saberes dos professores e das suas competências profissionais. Este autor
considera que é importante saber mobilizar os conhecimentos para resolver uma situação
complexa que exija uma solução rápida. Uma abordagem pelas competências, precisa do
lugar dos saberes determinantes para identificar e resolver um problema, prepara para a
reflexão e para a tomada de decisão ética.
De acordo com M. F. Dias (2006) ao referir Perrenoud a formação das competências
exige que se passe de uma lógica tradicional para uma lógica de treino, na base de um
postulado simples: as competências constroem-se exercendo ou resolvendo situações de
complexidade progressiva. Assim, está indicada a aprendizagem através do desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas. Aqui, os formandos são confrontados
com os seus saberes e identificam os que lhes faltam adquirir. A aprendizagem por
resolução de problemas possibilita a reflexão e favorece uma progressão na assimilação
dos conhecimentos e na construção das competências. Perrenoud afirma que “a abordagem por competência não deixa de lado o conhecimento” (Lucchese & Barros, 2006,
p. 97). Estas mesmas autoras baseadas em Perrenoud referem que a abordagem por
competência é considerada “como uma questão que, ao mesmo, tempo é de continuidade e de ruptura” (p. 94). De continuidade porque faz parte do processo de evolução do
mundo. De ruptura, com a pedagogia que não prepara o indivíduo para enfrentar
situações reais, mas para prestar exames. Assim, as competências de uma pessoa vão
sendo construídas mediante as situações práticas que enfrentam com alguma frequência.
Trata-se assim de desenvolver competências mais do que transmitir conhecimentos.
Uma parte dos estágios de formação continuada propõe essencialmente teorias e
métodos, isto é, conhecimentos de natureza expositiva e procedimental, que são apenas
ingredientes de competências profissionais. Uma abordagem por competências requer
uma reconstrução completa dos dispositivos e dos processos de formação continuada
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(Perrenoud, 1999). Este autor concretizou um «inventário» não exaustivo de dez grandes
campos de competências de referência dos professores:
1. Organizar e animar situações de aprendizagem;
2. Administrar a progressão das aprendizagens;
3. Conceber e fazer evoluir dispositivos de diferenciação;
4. Comprometer os estudantes com a sua aprendizagem e o seu trabalho;
5. Trabalhar em equipa;
6. Participar na gestão da escola;
7. Informar e inserir os pais;
8. Usar novas tecnologias;
9. Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão;
10. Administrar a sua própria formação continuada.
Cada um destes pontos compõe-se de um certo número de competências mais
específicas, que mostram mais concretamente o vínculo com a individualização dos
percursos ou a organização da escola em ciclos de aprendizagem.
Modelo de Carkhuff et al.: Habilidades Interpessoais no processo Ensino-Aprendizagem – O modelo definido por Carkhuff é baseado nas relações interpessoais
que segundo a sua concepção humanista, permitiria aos estudantes submetidos a esta
estratégia apresentarem um rendimento escolar superior ao dos estudantes formados por
outros modelos. O autor do modelo justifica a sua posição dizendo que a utilização de
habilidades interpessoais permite que os estudantes melhorem o rendimento cognitivo,
sendo que os estudantes devem participar na escolha dos conteúdos a incluir no
processo de formação (M. F. Dias, 2006).
Em 1979, Carkhuff, Berenson e Pierce reafirmam que o conhecimento dos conteúdos, baseados nos interesses dos estudantes, são potenciados quando ensinados por
professores treinados nas habilidades interpessoais (Idem). Desta forma, “o recurso as
habilidades interpessoais propostas por estes autores, implica alguns princípios educacionais, baseados no facto de que toda a aprendizagem se inicia tendo o potencial do
aluno como ponto de referência, é desenvolvida por etapas, culmina com a aplicação de
habilidades e é transferível para a vida” (M. F. Dias, 2006, p. 189).
Os autores supra-referidos por M. F. Dias (2006) entendem que a aprendizagem
efectiva envolve três fases: a exploração, a compreensão e a acção.
De acordo com Tavares e Alarcão referidos por M. F. Dias (2006) este modelo
educacional baseia-se no uso de skills, termos que estes autores definiram pelos termos
«habilidades», «destreza» e «técnica», por parecer que estas são as palavras que melhor
correspondiam, na nossa língua, ao aspecto semântico de skills, embora fiquem muito
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aquém. Segundo este modelo os estudantes aprendem a aprender, dominando as
habilidades vinculadas as fases da aprendizagem: exploração, compreensão e acção.
Aqui, o professor dá a sua total atenção aos estudantes, observando, ouvindo, conhecendo as suas representações sobre os conteúdos ou aprendizagens que estão a realizar
para diagnosticar os níveis individuais de competência de cada um dos estudantes em
relação ao assunto (M. F. Dias, 2006). Com isto, a resposta e o diagnóstico, serve para
facilitar a exploração do estudante e para o situar nos programas de aprendizagem. Este
processo facilita a compreensão do estudante e ajuda-o a estabelecer metas de aprendizagem. A partir do momento em que o estudante compreende onde se encontra, o
professor inicia o ensino em sala de aula, escolhe os métodos e as estratégias que
ajudem o estudante a desenvolver um programa particular de acção que conduzirá à
consecução dos objectivos individualizados (Idem). No quadro que se segue está
sintetizado o modelo de competências interpessoais do professor e os seus efeitos nos
estudantes:
Quadro 1 – As competências interpessoais do professor/supervisor e efeitos nos estudantes
As competências interpessoais do professor/supervisor (skills)
e efeitos nos estudantes
Professores/supervisores
Estudantes
Ser aberto à comunicação
Os professores observam os estudantes
Envolvem-se nas experiências de aprendizagem
Capacidade de resposta
A comunicabilidade e experiência do pro- Exploram a sua posição em relação à
fessor em transmitir os conhecimentos e os aprendizagem
saberes
Experiencia em lidar com cada estudante individualmente
Os professores comunicam a compreensão Entendem a sua posição em relação ao
sobre problemas e projectos individuais que querem ser (entendem o que são em
dos estudantes
relação ao que querem ser).
Competências de iniciação
O professor trabalha com os estudantes Os estudantes entram em acção para irem
para desenvolver os programas com vista do que são para o que querem ser.
à consecução dos objectivos
Fonte: Carkhuff, Berenson e Pierce (1979) In: M. F. Dias (2006)

Neste modelo as características e as dinâmicas da formatividade, privilegiam as
relações interpessoais, insistem na importância do saber-ensinar e no desenvolvimento
de atitudes e comportamentos entre as pessoas (M. F. Dias, 2006). Reconhece ainda a
especificidade da missão do professor, em que esta é um trabalho interactivo e
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contextualizado em situação pedagógica, enfatizando o desenvolvimento integral de cada
estudante.
Este Modelo de desenvolvimento de competências é aquele pelo qual são orientadas
as várias actividades de educação pelos pares do Atelier de Expressividade. A utilização
de habilidades interpessoais permite que os estudantes melhorem o rendimento
cognitivo, sendo que os estudantes participam na escolha (sugerem a maioria) dos
conteúdos a incluir no processo de formação. Após este processo de formação centrado
no formando, os educadores de pares entram em acção, colocando em prática os
conhecimentos adquiridos. Posto isto, os estudantes de enfermagem (educadores de
pares) podem ser reconhecidos como competentes quando conseguem utilizar e
mobilizar as suas habilidades, destrezas e características em contextos diferentes de
intervenção, revelando assim capacidades de adaptação, mobilizando e transferindo
saberes em várias situações.
Em síntese, os modelos de ensino para a competência abordados, demonstram que
o interesse e envolvimento dos estudantes na construção do seu currículo reflectem
resultados positivos da sua aprendizagem. Nos modelos de racionalidade técnica,
podemos ver como os profissionais através da reflexão proporcionada por situações reais
lhes permite resolver os seus problemas que surgem em situações de actuação prática.
No modelo desenvolvido por Perrenoud (que tem grande peso no desenvolvimento de
competências) é realçado o método de resolução de problemas, visando a o desenvolvimento da capacidade de reflectir e a tomada de decisão. No que se refere ao nosso
trabalho, corroboramos com a opinião de M. F. Dias (2006) quando refere que quando os
formandos se envolvem nas actividades de programação sentem-se mais responsáveis
pela sua aprendizagem e qualidade no seu desempenho. Isto é possível quando os
modelos utilizados são de cariz humano e se baseiam nas relações interpessoais, em
que os estudantes se envolvem nas experiências de aprendizagem, reflectindo sobre o
que são e estabelecem metas até onde querem ir.

4. AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS
O ensino da enfermagem tem procurado encontrar modelos de formação que
construam a competência. O principal objectivo da educação em enfermagem consiste
em ajudar os estudantes a desenvolver as competências necessárias a uma prática
eficaz (M. F. Dias, 2006). Sendo a Enfermagem uma profissão marcada pela polivalência,
os enfermeiros têm uma formação e competências diversificadas (J. M. Dias, 2004).
Os planos curriculares têm procurado acompanhar esta evolução e tem havido uma
grande preocupação pela identificação dos principais problemas que se colocam à
formação inicial e especializada (M. F. Dias, 2006). Estas competências “deverão
expressar acções como a reflexão crítica, a curiosidade científica, a criatividade e a
investigação” (Faria referido por Pinhel & Kurcgant, 2007, p. 712) entre formandos e
formadores.
A formação em enfermagem tem sido problematizada em três níveis: actores,
contextos e práticas. Todavia, é sentido que alguns deles são tão complexos em algumas
áreas que é difícil padronizá-los ou evitá-los (M. F. Dias, 2006). A actual complexidade e
responsabilidade das práticas de enfermagem requerem um desenvolvimento longo e
continuado da carreira dos enfermeiros (Idem). Isto, por sua vez, implica um entendimento das diferenças entre enfermeiro experiente e o principiante (Benner, 2005).
O envolvimento do enfermeiro no processo de educação permanente acontece com a
aquisição de habilidades e competências que estejam de acordo com o contexto
epidemiológico e com as necessidades dos cenários de saúde, para que desta forma
resultem em atitudes que gerem mudanças qualitativas no exercício da enfermagem
(Pinhel & Kurcgant, 2007).
A OMS identificou como missão primordial do enfermeiro na sociedade, ajudar os
indivíduos, famílias e grupos a determinarem e alcançarem o seu potencial no campo
físico, mental e social, fazendo dentro do contexto do ambiente onde vivem, trabalham e
têm lazer (Pereira, referido por M. F. Dias, 2006). A crescente evolução das carreiras de
ensino e da profissão de enfermagem operou exigências de mudança ao nível das
qualificações profissionais com reflexos quer no ensino quer nas práticas dos cuidados
(M. F. Dias, 2006). Os modelos de ensino têm procurado introduzir momentos de reflexão
na e sobre a acção e estas ideias têm aconselhado novas conceptualizações entre os
saberes, saberes-fazer e saber-ser em contexto de trabalho, qualificações e padrões de
qualidade dos cuidados de enfermagem.
O reconhecimento das competências, com a clara explicitação da prática de
enfermagem é fundamental na visibilidade e definição do trabalho dos profissionais.
Estas competências referem-se a um conjunto integrado de habilidades psicomotoras e
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comportamentos sócio-afectivos que permitam exercer, ao nível do desempenho exigido
à entrada no mercado de trabalho, um papel, uma função, a tarefa ou uma actividade.
Constituem-se das características de cada indivíduo, às suas potencialidades, habilidades, capacidade de acção, aptidões, atitudes, traços de personalidade, comportamentos estruturados e conhecimentos gerais e específicos (M. F. Dias, 2006). Estas
organizam-se em categorias centradas na dimensão pessoal, científica, técnica, sócioafectiva, relacional, comunicativa e ético-social (Phaneuf, 2005).
As qualificações em enfermagem devem ter conteúdos amplos e aprofundados e
incidir cada vez mais sobre a conservação da saúde e a prevenção das doenças, na
produção de conhecimentos científicos ou na determinação das funções gerais ou
especializadas (Elhart et al. referido por M. F. Dias, 2006). Como profissão, a enfermagem encontra-se em rápida mutação, desafia valores tradicionais, aumenta e
diversifica as áreas de competências, ganha autonomia e liberdade de acção, embora,
aumentem também as suas responsabilidades profissionais (M. F. Dias, 2006).
Os progressos atingidos pela enfermagem têm sido acompanhados e sustentados
pelos saberes, saberes-fazer e pelo saber-ser em contexto de trabalho, factores que
contribuem para melhorar a sua imagem social (Idem). Do enfermeiro é exigido
conhecimento (que conheça o que faz), habilidades (que faça correctamente) e tenha
atitudes adequadas para desempenhar no seu domínio perspectivando resultados
positivos. É, portanto, exigido que ele seja competente naquilo que faz, bem como
garanta que os membros da sua equipa tenham competência para executarem as tarefas
que lhes são destinadas (Cunha & Neto, 2006).
As competências de uma pessoa são construídas perante as situações práticas que
enfrentam com alguma frequência. Ao longo da nossa vida, deparamo-nos com situações
que se vão agrupando de forma a promover uma construção pragmática e intuitiva de
tipologias de situações, e a cada tipo apelamos para uma competência específica
(Lucchese & Barros, 2006). Neste sentido M. F. Dias (2006) refere que o valor do saber e
do saber-fazer, passa em parte por um quadro de saberes colectivos que poderão ser
confirmados, desenvolvidos através das investigação e registados em documentos
escritos. Esta entende que, as competências se desenvolvem com base numa ampla
reflexão consensual, precedida de uma tomada de consciência colectiva, necessária para
discutir, conservar e desenvolver os saberes-fazer de modo a torná-los perenes e
transmissíveis.
No entanto, parece “relativamente consensual que para o exercício da profissão são
exigidos conjuntos de características pessoais, conhecimentos, aptidões, atitudes,
capacidades e habilidades indispensáveis ao desempenho autónomo, aperfeiçoamento
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constante das práticas e capacidade para se adaptar a um ambiente em rápida mutação”
(M. F. Dias, 2006, p. 159).
Nas últimas décadas temos vindo a assistir a um acréscimo de preocupações com o
desenvolvimento de competências e retomam-se alguns modelos de ensino que seguem
estas orientações (Parkes, referido por M. F. Dias, 2006). Assim os sistemas de formação
têm procurado incorporar as abordagens baseadas nas competências nas principais
tendências do ensino e da formação profissional. Exemplo relevante é a actual
reestruturação do ensino de enfermagem de acordo com as recomendações de Bolonha .
A formação e a avaliação baseada nas competências, poderá indicar um conjunto de
resultados que demonstrem claramente a qualidade do desempenho ao nível da
prestação dos cuidados gerais e especializados (Idem). Em enfermagem, como em todos
os domínios, acontece que a velocidade da mudança significa que os profissionais devem
estar aptos a responder correctamente e ir além das situações conhecidas ou predeterminadas.
De acordo com Benner (2005) a prática é um todo integrado que requer que o
profissional desenvolva o carácter, o conhecimento e a competência para contribuir para
o desenvolvimento da própria prática. A mesma autora acrescenta que a prática é mais
do que a colecção de técnicas. O domínio de um conjunto especializado de aspectos da
prática não qualifica necessariamente o profissional para ser reconhecido como um
perito.

4.1. Competências profissionais na (em) enfermagem
Os autores que estudaram e desenvolveram instrumentos para avaliação de
competências profissionais (M. F. Dias, 2006; Graveto, 2005), descrevem-nas pelas
várias dimensões que as constituem. As dimensões que constituem estes instrumentos
de avaliação validados são em tudo idênticas, o que nos levou a descrever aquelas que
consideramos pertinentes para o desenvolvimento deste estudo.
Competências cognitivas – Estas englobam a capacidade de aprender a aprender.
Pressupõe a mobilização de conhecimentos da esfera cognitiva e distingue-se das
restantes porque não é explicada em detalhe, dado que orienta o indivíduo para a acção
através de aprendizagens intelectuais permitindo-lhe construir a sua própria intervenção
(Carvalhal, 2003).
Este saber cognitivo, tem como funções principais o saber tratar a informação, saber
raciocinar, saber nomear o que se faz e o saber aprender (Le Boterf, referido por
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Graveto, 2005). Estas capacidades podem ser adquiridas através da educação formal,
formação inicial e contínua e ainda pela análise de experiências/vivências sociais e
profissionais.
De acordo com Bellier, referido por Graveto (2005) a competência cognitiva é analisada atendendo a três critérios integrados e mobilizados pelo procedimento intelectual
em que a sua combinação forma configurações originais, particulares e que explicam o
sucesso na acção. Então,
“Os saberes de referência – que correspondem àquilo que os cognitivistas
denominam de conhecimentos declarativos, mas somente daquelas que foram
conservadas na memória a longo prazo;
A relação com o espaço e com o tempo – o espaço apela à noção de
«espaço-problema» e a relação com o tempo diz respeito ao termo ao qual o autor
deve projectar-se no momento em que age, ou seja, perspectiva(s) temporal
(temporais) na qual nos situamos aquando de um procedimento de resolução de
problema;
A interacção relacional – tipo de relações necessárias para resolver os
problemas que se põem aquando da actividade dominante, sendo analisada
através de dois indicadores: a frequência (raro ou frequente) e a natureza da
interacção (ao lado, em frente ou com). Apesar do aspecto relacional evidente,
não se procura através deste critério levar em conta uma dimensão psico-afectiva
particular, nem sequer uma aptidão social – esta muito difícil de avaliar – sendo
aqui o elemento central a esfera cognitiva em que se procura apreender um
procedimento intelectual e aquilo que é necessário para agir e resolver problemas”
(Graveto, 2005, pp. 177-178).
Assim, competência cognitiva pode ser entendida enquanto processo, uma vez que
ajuda a lidar com as abstracções e a encontrar os princípios fundamentais das coisas, no
lugar de se contentar com o nível concreto dos factos e enquanto capacidade, dado que
em casos específicos preside à análise crítica que norteia as conclusões baseadas em
inferências ou julgamentos bem-feitos (Graveto, 2005).
As competências cognitivas que fazem apelo ao raciocínio, podem ser usadas como
sinónimo de saber(es) e conhecimentos. Desta forma, existe um conjunto de requisitos
associados a estes conhecimentos que precisam ser adquiridos, desenvolvidos e
elevados à categoria das competências científicas, recorrendo a meios de aperfeiçoamento sucessivos utilizados pelos recursos e estratégias cognitivas (M. F. Dias, 2006).
Corroboramos com a opinião de Graveto (2005) quando refere que as capacidades
e/ou qualidades estão directamente relacionadas com os conhecimentos científicos
denominados como «saber(es)», em que esta componente é composta por elementos
fundamentais e que se intitulam de competências cognitivas.
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Competências ético-morais – Esta dimensão das competências profissionais está
presente nos documentos de avaliação/percepção de competências que consultamos,
constituindo ainda um dos domínios de competência profissional definida pela Ordem dos
Enfermeiros (2003). A ética inclui um sistema de valores e crenças comportamentais que
governam uma conduta adequada para assegurar a protecção dos direitos do indivíduo
(Catalano, referido por Santos, 2009). Assim, a ética tem a ver com a interioridade do
sujeito que age com o fundamento do agir (Santos, 2009).
A ética ou comportamento ético em enfermagem não é apenas a expressão de
rectidão do agir do enfermeiro em situações pontuais de grandes dilemas, mas a
expressão no dia-a-dia do compromisso do enfermeiro para com aqueles que cuida, nos
diferentes momentos em que interage (Graveto, 2005 a referir Soares). O homem não
existe sozinho no mundo e é no encontro com os outros que a sua liberdade e
responsabilidade se afirmam e adquirem significado (Graveto, 2005).
Se tivermos em conta que a Enfermagem tem uma tripla orientação no que diz
respeito ao que realiza em nome do ser humano (ética), em nome da profissão
(deontologia) e em nome da sociedade (moral) então ao cuidar de uma pessoa temos
necessidade de instrumentos e habilidades de tipos diferentes (Nunes, 2002). Esta
mesma autora, nesta publicação que intitula como «cinco estrelas», define cinco
princípios que considera fundamentais a uma prática de excelência: Respeito, por si e
pelos outros, como pessoas únicas, seres de relação, de passagem, de experiência, de
pensamento, de imaginação, de desejo, de vontade. O respeito radica-se no reconhecimento da dignidade da pessoa humana, na ideia de que o ser humano, como sujeito
moral, possui uma dignidade absoluta; Empatia, «subjacente a muitas facetas do juízo e
da acção moral» e baseando-se em Hofman, “defende que as raízes da moralidade
devem procurar-se na empatia, já que essa capacidade de afecto empático nos leva a
agir para tentar ajudar” (Nunes, 2002, p. 10); Qualidade do cuidado, diz respeito à
excelência no cuidado prestado, numa perspectiva holística da pessoa. A autora
acrescenta que não se deve cuidar do outro como gostaríamos de ser cuidados mas,
perceber como é que o outro quer ser cuidado e actuar de encontro a essa vontade;
Disponibilidade, por se mostrar que se pode dispor, na expressão de estar livre, sendo
esta uma conduta que se percebe e transmite. Desta forma devemos evitar a mensagem
de estar sempre a correr. Por fim a Parceria, para encarar os destinatários dos cuidados
como iguais no processo de cuidado – fazer com, em vez de apenas fazer para… (o que
implica planear e realizar em conjunto) (Nunes, 2002).
Ainda no que respeita à ética, os documentos legais que norteiam a forma como se
deve orientar a prática no sentido de exercer a profissão na procura da excelência
profissional são: Código Deontológico dos Enfermeiros foi promulgado em 1998, faz parte
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do estatuto da Ordem dos Enfermeiros. De referir que direitos e deveres dos Enfermeiros
foram pela primeira vez formalizados na legislação nacional no REPE, promulgado em
1996. Segundo A. Pires (2007), o código deontológico mais do que um documento
normativo “pressupõe e exige a integração de todos os saberes e competências próprias
de Enfermagem numa atenção pessoal e única a quem precisa de cuidados de saúde”
(p. 48).
É com base nos princípios legais, morais e deontológicos e analisando as individuais
e valores de cada cliente, confrontando com os valores pessoais e profissionais que se
constrói o processo de tomada de decisão ética face aos dilemas que encontramos
diariamente (Graveto, 2005). Neste sentido, Queirós afirma que
“O processo de tomada de decisão ética deve ser acompanhado de vários
aspectos como seja:
- Assegurar-se dos aspectos técnico científicos;
- Ter como referência os direitos do homem;
- Considerar os aspectos jurídicos: a lei exprime um consenso social que a
ética não pode ignorar;
- Pensar nos aspectos deontológicos; as regras profissionais constituem as
normas que definem a responsabilidade;
- Analisar as cartas, as recomendações e os “avisos” especializados;
- Ter em conta os dados religiosos e respeitar as diferenças culturais”
(pp. 53-54).
Competências relacionais ou interpessoais – Quando se pensa em competências
relacionais ou interpessoais, e discute a eficácia dos cuidados de enfermagem,
encontramos alguns autores que associam esta dimensão aos aspectos ligados com a
relação de ajuda (Benner, 2005; M. F. Dias, 2006; Graveto, 2005; Queirós, 2001).
Queirós (2001) afirma que quando se fala em competência da enfermeira, é fundamental
que a sua prática esteja centrada na relação de ajuda. Em enfermagem sempre se deu
muita importância às qualidades de respeito, compreensão e escuta activa. No entanto,
os comportamentos observáveis do enfermeiro, nem sempre traduzem estas atitudes
interiores (Graveto, 2005).
Ainda inserida nesta dimensão destacam-se um conjunto de elementos de
competência, relacionados com aspectos comunicacionais, já que comunicar faz parte do
dia-a-dia de todos os homens, já que vivem em sociedade, revelando-se uma componente fundamental na vida de cada um (Idem). Este mesmo autor acrescenta que
“é importante que os profissionais de saúde deixem de informar e passem a comunicar
com quem trabalham e lidam diariamente” (Graveto, 2005, p. 189), profissionalmente com
o utente, com outros técnicos e, pessoalmente com os nossos familiares e amigos.
Assim, existe uma estrutura matricial para análise e descrição das capacidades
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interpessoais e das aptidões comunicacionais que são expressas em contexto de
trabalho (Graveto, 2005).
Os vários conceitos de comunicação apresentam-na como a habilidade para conceber pensamentos complexos e em seguida, poder comunicá-los de forma eficiente aos
outros (M. F. Dias, 2006). Também o significado da palavra «comunicar» (Comunicare
que significa por em comum, entrar na relação com) leva-nos a perceber que quando
esta acontece, estabelecemos uma relação (Idem). O desenvolvimento de competências
comunicativas integram de forma interdependente a comunicação verbal e não verbal,
que são igualmente importantes na forma das pessoas se relacionarem umas com as
outras (Ibidem).
Podemos concluir que entre enfermeiro e utente é impossível não comunicar.
E dependendo da forma como pode ser conduzida essa comunicação, acontece uma
relação que se espera de ajuda.
Competências técnicas e funcionais – representam duas dimensões que se
reportam a contextos diferentes e que na prática nem sempre são fáceis de distinguir,
dado que estão intimamente interligadas (Graveto, 2005). As competências técnicas são
referentes a aspectos instrumentais, direccionados para a realização de técnicas e
procedimentos, como são descritos e ensinados em enfermagem (Idem). A dimensão
técnica pode verificar-se em situações precisas, reproduzindo etapas de procedimentos
específicos, e que são muitas vezes aprendidas como um condicionamento (Carvalhal,
2003). Estas técnicas, muitas vezes estereotipadas e simplificadas da realidade, não têm
em conta a sua complexidade e agindo por condicionamento visam mais facilmente a
mudança de comportamento que propriamente de atitudes (Idem).
No que respeita às competências funcionais, estas dirigem-se às capacidades/habilidades para com aspectos institucionais e organizacionais, em que se realçam os
métodos e estratégias utilizados. Nela avaliam-se elementos relacionados com atitudes e
comportamentos de sintonia e dessintonia com a filosofia da organização, doente, família,
gestão de recursos e ritmo de trabalho (Graveto, 2005).
A maioria dos trabalhos contém alguns componentes e habilidades técnicas. No que
respeita a competências técnicas, M. F. Dias (2006) classifica-as como «saber-fazer» em
que estes fazem apelo às qualidades de execução ou performances. O saber-fazer é
assim um poder real, ou seja, permanente. É poder fazer de novo, adaptando a sua
conduta à situação e fazer frente a dificuldades imprevistas. É ainda, poder poupar os
seus próprios recursos, para assim poder tirar o melhor partido deles, sem esforço inútil.
É também poder improvisar onde os outros se limitam a repetir.
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Resumindo, saber-fazer bem é poder agir inteligentemente (M. F. Dias, 2006 a referir
Reboul). A dimensão técnica e funcional representa um elemento de orientação geral que
serve para a constituição de saberes-fazer de âmbito profissional.
Competências identitárias – Sendo a enfermagem uma profissão em transição,
parece evidente que neste processo de mudança, tenta conquistar novas funções,
competências e autonomias, sem deixar que caia o conjunto de valores que tradicionalmente têm referenciado a prática (Graveto, 2005). O conceito de identidade adopta
uma dinâmica abrangente, partindo de uma interpretação da noção dialéctica
sujeito/sociedade, considerando-se assim que a construção identitária não ocorre apenas
devido à pertença do indivíduo que permite moldar a sua identidade (Idem).
Para abordar a questão da identidade do enfermeiro, Abreu (2001) questiona: O que
é ser enfermeiro? Como se aprende a ser enfermeiro? A identidade profissional forma-se
essencialmente a partir de processos de socialização e reconstitui-se igualmente a partir
das interacções nestes processos. Por seu lado, são estes processos sociais que
condicionam as identidades, desde a formação até à transformação e são determinantes
pelas estruturas sociais pelas quais se configuram (Idem).
No entanto, o estudo das configurações identitárias nos estudantes, referentes aos
contextos de acção empírica e à sua própria dinâmica de formação, irá contribuir para
formalizar certos aspectos no seio da profissão que irão exercer, e para a constituição de
cognições sobre fenómenos que se interligam, permitindo assim averiguar diferentes
expressões de autonomia profissional (Ibidem).
Graveto (2005) baseado em Perrenoud, diz-nos que o desenvolvimento da
autonomia afirma-se quando já se é capaz de fazer e negociar escolhas, isto é, quando já
se adoptam comportamentos de segurança, revelando consciência e conhecimento
profissional. O autor acrescenta que no caso dos estudantes, estes aprendem e sentem-se membros de uma verdadeira profissão e adoptam comportamentos de responsabilidade para com a mesma. “Assim sendo, a autonomia exige, de facto, competências,
mas não se reduz a elas. Ninguém se torna autónomo se não o desejar” (Graveto, 2005,
p. 195).
Resumindo, subscrevemos a opinião de Graveto (2005) que para se adquirir uma
identidade e neste caso específico, competências identitárias, em relação à profissão de
enfermagem, é necessário que se saiba perceber e ter consciência entre aquilo que «se
foi» e o que «se é» durante todas as alterações que são produzidas durante a licenciatura.
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Competências de desenvolvimento pessoal ou genéricas – Ao abordar-se o
tema de «desenvolvimento pessoal», convém clarificar-se o porquê de se falar em
competências de desenvolvimento pessoal, para não suscitar dúvida quando as
competências são remetidas para uma prática do dia-a-dia, onde são mobilizados apenas
saberes do senso comum, isto é, saberes de experiência (também chamado «saber
empírico») e podem-se denominar por competências de desenvolvimento pessoal
(Graveto, 2005). Esta dimensão é caracterizada “por aspectos de «índole atitudinal», de
carácter geral e transversal a vários comportamentos” (Graveto, 2005, p. 196).
No plano de formação, os professores devem ter em conta as carências no que
respeita a matéria de competências a desenvolver, com destaque para o nível inicial de
formação. Nelas devem ser avaliadas as experiências prévias dos formandos para que
desta forma sejam orientados para a auto-formação subsequente à formação inicial (M.
F. Dias, 2006). É neste sentido que são desenvolvidas as actividades de educação pelos
pares. Os estudantes partilham o conhecimento e experiência que têm, e vêm o
contributo que podem dar ao grupo, ao mesmo tempo que lhes são proporcionadas
situações de aprendizagem e desenvolvimento de competências, de acordo com aquelas
que considerem necessárias para a sua auto-formação.
Assim, as características pessoais designadas na literatura por competências
genéricas e que se enquadram no tipo de vivências pessoais, familiares e sociais, a partir
das quais se desenvolvem, aprendem e educam (M. F. Dias, 2006). Estas competências
não são do foro técnico mas sim de carácter pessoal e relacional dos indivíduos (M. F.
Dias, 2006 a referir Pires). Graveto (2005) a citar esta mesma autora, menciona onze
competências genéricas:
Espírito de iniciativa – capacidade do indivíduo realizar ou propor acções necessárias, antes de ser solicitado por alguém;
Preserverança – tentar ultrapassar os obstáculos, realizando as acções mais que
uma vez ou de diferentes formas até a consecução dos objectivos;
Criatividade – criar algo original, imaginativo ou expressivo;
Sentido de organização – habilidade para desenvolver planos lógicos e com detalhe,
tendo em vista um objectivo;
Espírito crítico – habilidade para pensar de forma sistemática e analítica;
Autocontrolo – saber manter a calma, mesmo em casos ou situações emotivas ou
stressantes;
Atitude de liderança – habilidade de se responsabilizar por um grupo ou por uma
actividade;
Persuasão – habilidade para persuadir os outros ou obter o seu apoio com o fim de
reabilitar a sua vontade;
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Autoconfiança – sentimentos de segurança ou de certeza nas suas próprias
capacidades, habilidade ou julgamentos;
Percepção e intercepção nas relações pessoais – habilidade em interpretar as
preocupações, os estados emotivos, e os interesses dos outros, reconhecendo
e interpretando indícios subtis;
Preocupação e solicitude em relação aos outros – uma preocupação com os outros,
pelo seu bem-estar e necessidades, uma vontade afirmada para escutar os
seus problemas encorajando-os e dando-lhes segurança.
Partimos do pressuposto que estas competências se desenvolvem a partir de
experiências-chave do itinerário pessoal e profissional de um indivíduo, que podem ser
desenvolvidas por actividades de trabalho, formação e actividades ligadas à vida social e
familiar, reconhecendo-lhes ainda transferibilidade, podendo assim ser usadas em várias
funções (Idem).
O conceito de competências genéricas definido por Pires e referido por M. F. Dias
(2006), diz-nos que estas caracterizam-se como sendo as características do indivíduo
que acentuam o seu funcionamento eficaz durante a sua vida e determinam um
comportamento, que não é no entanto seu sinónimo. Assim, os comportamentos são
reveladores de características pessoais que cooperam para orientar os desempenhos
eficazes ao longo da vida, implicando o reconhecimento de capacidades pessoais que o
sujeito desenvolve através de experiências vividas.
Em conclusão, as competências genéricas agrupam-se em torno de um conjunto de
características pessoais que são desenvolvidas ao longo da vida, seja por via experiência
ou através de formação. Pela sua importância, começam a ser colocadas no centro do
debate devido à natureza mutável dos conhecimentos e num lugar com o estatuto das
competências transversais, ou seja, as que atravessam todas as vivências pessoais, todo
o processo formativo e que são desenvolvidas com o contributo de todos os contextos
(M. F. Dias, 2006).

4.2. Transversalidade e Transferibilidade de competências
Com o termo «transversalidade», apesar de subentender uma partilha, é utilizado em
contextos diferentes. Para simplificar a compreensão do termo «transversal» nas competências Graveto (2005), fundamentando-se em Teixeira refere que existem três actos:
estudar, ler e escrever – a que intitula de competências transversais, sendo atitudes e
hábitos fundamentais que levam o estudante a aprender a aprender. O mesmo autor
baseado em Perrenoud, afirma-nos que um «bom» aluno não é somente aquele que
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domina os conteúdos curriculares mas, aquele que se empenha nas actividades
propostas ou impostas, respeitando as suas regras. As competências transversais, no
contexto escolar são as que atravessam as várias disciplinas. Neste estudo, as competências transversais são aquelas que atravessam os diferentes sectores da existência
humana, guiadas para o contexto da realização das actividades de educação pelos
pares, especificamente no que se refere as unidades escolares.
As competências genéricas são competências transferíveis (M. F. Dias, 2006). Saber
utilizar estas competências nas diferentes e/ou novas situações profissionais, pode
constituir a alternativa para a concretização de um projecto profissional, no qual o saber é
representativo pelas aquisições sob a forma de conhecimentos e o saber fazer pelo
conjunto das noções que é necessário dispor para estar apto a entrar em acção quando
uma necessidade se faz sentir (Bück; Jordão referidos por M. F. Dias, 2006). Devemos
salientar que:
“As competências transversais são realmente competências, isto é, que elas
explicam porque há ou não acção bem sucedida;
Sejam as «boas», ou seja, que sejam efectivamente aquelas que melhor
explicam a transversalidade;
Aquilo que está por detrás dos elementos escolhidos seja suficientemente
claro para que não se incida em problemas de subjectividade” (Bellier, apud
Graveto, 2005, p. 200).
Graveto (2005) acrescenta que esta competência supostamente está ligada a um
dado contexto, a uma situação profissional precisa. Falar em competências transversais é
emitir a hipótese de que determinadas competências estão sistematicamente disponíveis,
qualquer que seja a situação na qual sejam aplicadas. O saber agir com pertinência não
se resume a um saber cirúrgico, pressupõe saber mobilizar todos os conhecimentos,
integrá-los e saber transferi-los para outras situações. Pressupõe também saber julgar
uma situação, um objecto, uma pessoa, avaliar os riscos e saber tomar iniciativas
(Le Boterf referido por M. F. Dias, 2006).
No que respeita aos estudantes de enfermagem, neste estudo também designados
como educadores de pares, estes são reconhecidos como competentes quando
conseguem utilizar e mobilizar as suas habilidades em contextos diferentes, revelando
assim capacidades de adaptação, mobilizando e transferindo saberes, saberes-fazer e/ou
saberes-estar em várias situações. A transferibilidade de competências verifica-se nas
situações em que se sentem seguros de um determinado aspecto, mobilizando e
procurando mais saber quando as suas acções não são eficientes e, aplicando-o
intencionalmente através do uso de conhecimentos nestes ou noutros contextos
semelhantes e procurando mais saber quando as suas acções não são eficientes. Se os
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contextos forem semelhantes, a actuação surge pela replicação, se for diferente, há uma
necessidade de adaptação do educador de pares a novas realidades.
Depois desta abordagem sobre algumas dimensões das competências profissionais
relacionadas com a profissão de enfermagem, estamos em consonância com a opinião
de Graveto (2005) quando refere que se lançar um desafio a cada profissional de
enfermagem para reproduzir momentos marcantes que tenha vivenciado, certamente que
poucos evidenciarão o sentido técnico. Acrescenta que o que é recordado, refere-se a
situações de grande envolvência pessoal e grande interacção humana.
Assim, tendo em conta o desafio com que se deparam os estudantes de
enfermagem aquando da realização de actividades de educação pelos pares, referimos
os aspectos de natureza ética no sentido de adequar a cada um dos alvos da sua
intervenção o respeito que merecem. É missão dos educadores de pares (futuros
enfermeiros), conciliar todas as dimensões de competência que aqui foram abordadas,
desde as de carácter cognitivo, ético-moral, relacionais ou interpessoais, identitárias
passando pelas de desenvolvimento pessoal ou genéricas e ainda técnicas. Só assim se
podem revelar numa verdadeira atitude profissional. Finalmente, estes (educadores de
pares) podem ser reconhecidos como indivíduos competentes quando utilizam e
mobilizam as várias habilidades nos vários contextos, revelando capacidades de
adaptação ao mesmo tempo que mobilizam e transferem saberes («saber»; «saberesfazer» e/ou «saberes-estar») nas diferentes situações e se desenvolvem num processo
contínuo de auto-avaliação e desenvolvimento profissional.

PARTE II – OPÇÕES METODOLÓGICAS

1. DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA DO ESTUDO
A abordagem investigativa e os métodos de recolha e análise de informação, são
determinados pela natureza do problema em estudo assim como pelas questões formuladas.
A educação pelos pares reconhece nos jovens competências e capacidades para
assistência e resolução de problemas na sociedade (Turner & Sheperd, 1999). Envolve
membros com formação, experientes e de apoio num grupo específico que, através de
estratégias educativas, visam influenciar positivamente e incentivar uma mudança
comportamental desejável entre membros do mesmo grupo.
Em termos de formação, McDonald et al. (2000) destacam a importância da
aquisição de competências pedagógicas adequadas. A realização de sessões de
formação que suportem uma ampla variedade de métodos de ensino é essencial, como
por exemplo, métodos que envolvem técnicas interactivas e dinâmicas, estratégias de
humor e situações de reflexão/acção. Entre os benefícios específicos constatados com a
participação em actividades de educação pelos pares, refere-se aumento da auto-estima,
aumento da auto-confiança, melhoria de competências de comunicação, maior conhecimento e competências de relacionamento interpessoal, melhoria das perspectivas de
trabalho e alterações no comportamento alvo (DrugInfo, 2006). É uma estratégia
educativa capacitadora e de empowerment, tanto para os Educadores de Pares como
para os Pares Educandos, proporcionando uma aprendizagem horizontal, participativa e
culturalmente congruente (Brito, 2008a). No processo de aprendizagem, a formação
prévia e o acompanhamento inicial por um educador de pares com experiência são
essenciais. A repetição das intervenções educativas permite o treino e aperfeiçoamento
de competências comunicacionais e pedagógicas, ou seja passar “de iniciado a perito”
(Benner, 2005). Os estudantes atribuem importância a este processo de aprendizagem
pois referem contribuir para o seu desenvolvimento global como pessoa, cidadão e futuro
enfermeiro (Brito, Santos & Couto, 2008).
Por participarem em todo o processo (concepção, implementação e avaliação)
permite desenvolver a competência cultural, ou seja, percepcionar o outro enquanto outro
e perceber nessa diferença a oportunidade de intervenção negociada. A actividade deste
grupo de educação pelos pares permite atingir objectivos pedagógicos paralelos ao
currículo escolar pois proporciona o desenvolvimento de capacidades pessoais,
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pedagógicas e científicas uma vez que o grupo se envolve em contratos pedagógicos de
promoção da saúde (projectos de intervenção) e de produção científica (Idem).
A questão de partida com a qual iniciamos o processo de investigação é: Como é
que os estudantes de enfermagem desenvolvem competências profissionais através da
participação em actividades de educação pelos pares?
Esta questão levou à formulação de questões orientadoras estruturadas para a
interrogação sobre os diferentes contextos de intervenção dos educadores de pares:
- Como se desenvolveram as intervenções de educação pelos pares?
- Qual deve ser o papel do educador de pares?
- Qual o significado atribuído à participação nas actividades de educação pelos
pares?
- Qual a importância atribuída à participação [voluntária] em actividades de educação pelos pares, relativamente à formação académica?
- Qual a importância atribuída à participação em actividades de educação pelos
pares relativamente à futura vida profissional?
- Quais as dificuldades sentidas? Que sentimentos?
Com a formulação destas questões, somos levados à enunciação de objectivos no
sentido de explicitarmos o modo como os estudantes de enfermagem desenvolvem
competências profissionais através da participação [voluntária] em actividades de
educação pelos pares.
Temos como finalidade neste estudo Descrever as competências profissionais
mobilizadas pelos estudantes de enfermagem em intervenções de educação pelos pares.
Como objectivo principal, Identificar as competências profissionais desenvolvidas pelos
estudantes de enfermagem através da participação em actividades de educação pelos
pares. Deste modo, são nossos objectivos de investigação:
- Descrever as actividades de concepção e desenvolvimento das intervenções de
educação pelos pares;
- Descrever as actividades desenvolvidas pelos educadores de pares participantes
nos projectos de intervenção;
- Descrever os factores motivacionais para a participação em actividades de educação pelos pares;
- Descrever como se desenvolvem competências profissionais (formação) através
da participação em actividades de educação pelos pares;
- Descrever como se podem transferir/aplicar as competências profissionais adquiridas através da participação em actividades de educação pelos pares na prática
profissional futura;
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- Analisar os factores que influenciam os estudantes de enfermagem no desenvolvimento de competências profissionais através da participação em actividades de
educação pelos pares.
Consideramos que obtenção dos objectivos acima descritos permite-nos identificar
as várias competências desenvolvidas pelos estudantes de enfermagem com a participação nas actividades de educação pelos pares, assim como os factores que influenciam
a sua participação e implementação das mesmas.

1.1. Modo de investigação: Estudo de caso
Metodologicamente a abordagem subjacente a este estudo prende-se com
características de estudo de caso único (Yin, 2005) associado a processos de
investigação fenomenográfica. A preferência pelo estudo de caso foi sustentada pelo
facto de que este “investiga um fenómeno contemporâneo dentro do seu contexto de vida
real” (Yin, 2005, p. 34). Nesta investigação o fenómeno de estudo reporta-se às
competências profissionais que os estudantes de enfermagem desenvolvem com a
participação em actividades de educação pelos pares. Trata-se de um estudo de “caso
único” (Yin, 2005, p. 61) com propósito “descritivo” (Yin, 2005, p. 23) dado que este
processo investigativo refere-se ao objecto competências profissionais desenvolvidas
através da participação em actividades de educação pelos pares. A investigação surgiu a
partir das intervenções de educação pelos pares levadas a cabo pelos estudantes de
enfermagem do Atelier de Expressividade (Grupo de Educação pelos Pares da Associação de Estudantes da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra) nomeadamente:
Antes que te Queimes (intervenção em contexto de festas académicas) e Amigos
Amigos, Pressões à Parte (intervenção em contexto escolar).
De referir que neste estudo a investigadora está pessoalmente envolvida, com
participação activa em todo o processo de desenho, formação, implementação e avaliação dos projectos de educação pelos pares. Com a participação em todo o processo
investigativo, a autora deste trabalho procurou que a informação recolhida englobasse
uma quantidade significativa de informação que lhe permitisse atingir os objectivos a que
se propôs e assim responder à questão de investigação. Para a colheita de informação
utilizou entrevista semi-estruturada (Anexo 1). Este método “apresenta inicialmente a
vantagem de se basear adequadamente na realidade do entrevistado. Gozando de um
máximo de liberdade para se expressar sobre o ou os temas da pesquisa, ele é mais
capaz de fazê-lo segundo suas próprias categorias e a sua própria linguagem” (Poupart,
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2008, p. 224). A entrevista é o método de eleição, pois permite explorar mais
profundamente a consciência e “tornar explicito o que está implícito, e atribuir uma
denominação ao que está por denominar” (Marton citado por M. Fernandes, 2005, p. 8).
A fenomenografia aplicada à investigação em enfermagem, ao enfatizar as
diferenças na forma como doentes diferentes, vivenciam as suas situações e
necessidades, pode dar contributos para a individualização dos cuidados (M. Fernandes,
2005). Ou seja, “implica que os enfermeiros devem estar preparados para adoptar
medidas diferentes para diferentes doentes” (M. Fernandes, 2005, p. 8). Esta abordagem,
na educação, alerta os docentes, para a necessidade de abordar os alunos de formas
diferentes, também. “O interesse da fenomenografia para a enfermagem é que esta pode
fornecer as disciplinas de enfermagem e à formação em enfermagem, conhecimentos
sobre a variação da forma como os doentes e estudantes pensam e especialmente sobre
os aspectos estruturais e de conteúdo, como os fenómenos são vivenciados nas
situações de cuidados de enfermagem” (Strõmberg citado por M. Fernandes, 2005, p. 8).
Assim, com a utilização da fenomenografia neste estudo, pretendemos descrever
como são desenvolvidas as competências profissionais, através da narração/descrição
feita pelos participantes aquando da entrevista a que concordaram realizar.
Neste estudo descritivo, as questões orientadoras para a investigação e os
objectivos que delas decorrem “inscrevem-se numa filosofia «naturalística» de investigação, na qual a realidade social é constituída pelos indivíduos que nela participam”
(Santos, 2009, p. 130) e a compreensão que daqui advém é aceite como sendo local,
particular, que decorre num contexto específico e num tempo definido (Dolbec, 2003).
A hermenêutica como um método de investigação assenta na tese ontológica de que
a experiência vivida é em si própria essencialmente um processo interpretativo. É um
meio de lidar sistematicamente com interpretações. (Cohen & Omery, 2007). “O conceito
ou sujeito em investigação possui um significado devido ao contexto que lhe fornecemos.
O significado conceptual é colocado dentro do contexto de uma relação com as coisas no
mundo, o qual precede e transcende sempre esse significado” (Cohen & Omery, 2007,
p. 153).
De acordo com esta metodologia de interpretação, o método, onde ele existe, foca-se no inequívoco e sistemático nas interpretações do significado. A interpretação é
compreendida como ocorrendo em contexto (Cohen & Omery, 2007).
O nosso objecto de estudo, a questão de investigação, as questões orientadoras,
bem como os objectivos elaborados remetem-nos para uma metodologia investigativa do
tipo qualitativo. Os estudos de natureza qualitativa derivam de uma filosofia dita da
«dúvida» e da «tolerância» (Gauthier, 2003). Da dúvida, porque nenhuma verdade é
dada como adquirida ou aceite de forma incondicional, com a abertura de espírito que
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reconhece que os outros pensem de maneira diferente (Santos, 2009). Tolerância porque
o empreendimento da investigação qualitativa é relativo à possibilidade de permitir múltiplas interpretações da mesma realidade, de forma a encontrar os modos mais significativos de descrever e compreender a experiência humana mas, com reconhecimento de
que a realidade é dinâmica (Streubert & Carpenter, 2002), assim complexa e incerta do
seu devir (Santos, 2009).
No que respeita à investigação qualitativa, é composta por algumas características
importantes que têm sido enfatizadas por investigadores qualitativos e que são referidas
por Streubert e Carpenter (2002), “1) uma crença em múltiplas realidades; 2) um compromisso com a identificação de uma abordagem para compreender o fenómeno estudado;
3) um compromisso com o ponto de vista do participante; 4) uma conduta de pesquisa
que limita a corrupção do contexto natural do fenómeno de interesse; 5) um reconhecimento da participação do investigador na acção e 6) uma compreensão do fenómeno,
relatando-o de forma literária e incluindo os comentários dos participantes” (pp. 17-18).
Desta forma, nos estudos de investigação qualitativa verificamos que o comprometimento
do investigador passa pela descoberta de múltiplos modos de compreensão e pela consideração do ponto de vista dos participantes, no sentido da procura da sua perspectiva
interior (Santos, 2009). Esta mesma investigadora baseada em Burns, refere que as
formas de investigação qualitativa tendem a reconhecer a importância da subjectividade e
das experiências de vida dos seres humanos. Assim, a construção de significados é feita
a partir do ponto de vista dos participantes.
Relativamente ao trabalho que apresentamos, corroboramos com a opinião de
Santos (2009) ao referir “o nosso posicionamento face ao objecto de estudo é de dúvida
aberta, no sentido da incerteza quanto aos axiomas defendidos, pelo que se aceita à
partida que outros pensem de maneira diferente” (p. 131) apesar de se considerar, que
pela investigação realizada possamos descrever que o envolvimento e participação de
estudantes de enfermagem em actividades de educação pelos pares, permite que estes
desenvolvam competências profissionais coincidentes com as exigidas no exercício da
profissão futura.

1.2. Contexto da pesquisa
O grupo de educação pelos pares Atelier de Expressividade foi fundado em 2002
pela Professora Doutora Irma Brito com o propósito de que os estudantes de
enfermagem usassem a sua criatividade para realizar intervenções de educação para a
saúde com carácter inovador e atractivo, dirigidas aos problemas dos jovens. O grupo
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contou desde sempre com a adesão de um número considerável de estudantes de
enfermagem

que

se

disponibilizavam,

uma

vez

por

semana,

para

participar

voluntariamente nas várias actividades desenvolvidas, em horário extra-curricular.
Inicialmente, desenvolviam sessões de sensibilização (duas acções pontuais) de
educação para a saúde: nas escolas secundárias do distrito de Coimbra sob a temática
da «Sexualidade responsável» (acção muito solicitada); e «Prevenção de hábitos
tabágicos» em escolas do 2º ciclo, também do distrito de Coimbra. Com a crescente
procura destas actividades desenvolvidas pelo Atelier de Expressividade, assim como a
solicitação por parte de várias entidades para que fossem realizadas intervenções sobre
estas e ainda outras temáticas, sentiu-se necessidade de melhor estruturar e organizar
estes trabalhos de voluntariado em educação pelos pares. Assim, no ano lectivo
2006/2007, os elementos do Atelier de Expressividade (Estudantes, Enfermeiros e
Professores), desenharam um projecto para intervenção em contexto de rua: Antes que
te queimes (Brito et al., 2007) que tem como objectivo principal: Reduzir os danos
associados ao consumo abusivo de bebidas alcoólicas durante as noites de festa
académica (Queima das Fitas e Festa das Latas). Este é um projecto de intervenção em
contexto comunitário e foi desenhado e testado segundo a metodologia de planeamento
de intervenções de promoção da saúde de SMART (Social Marketing Assessment and
Response Tool) (Neiger & Thackeray, 2002). Desde a primeira edição deste projecto em
2007 (implementado na Queima das Fitas de Coimbra) até ao momento, esta foi uma
intervenção muito procurada tanto pelos educadores de pares como pelos pares
educandos (estudantes das várias instituições de ensino secundário e superior do país).
A intervenção baseia-se no aconselhamento individual par-a-par, proporcionado em
contexto recreativo de festas académicas, em que educadores de pares (em número de 2
e em que um deles tem já experiência de intervenção no terreno) realizam abordagens
dialógicas. Este aconselhamento individual é realizado num contexto informal mas que
segue um formulário que é ao mesmo tempo guia para a abordagem a realizar (sistema
personalizado de informação) e ainda fonte para colheita de informação para posterior
avaliação da intervenção. Pressupõe a metodologia de cuidados de enfermagem: recolha
de informação, identificação de necessidades de informação, ensino e avaliação da
intervenção educativa. Neste âmbito os educadores de pares também prestam primeiros
socorros aos jovens em intoxicação alcoólica aguda. O projecto de intervenção de rua
Antes que te Queimes tem como objectivos principais: Aumentar os conhecimentos sobre
o consumo de álcool e sexualidade responsável nos educadores de pares e Proporcionar
mais conhecimento e modificação de atitudes relacionadas com o consumo de álcool e
sexo desprotegido nos pares educandos (Brito et al., 2007).
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Contamos com o apoio de várias instituições/entidades interessadas em apoiar esta
iniciativa, dado que todos estão em consonância de que esta é muito necessária para
quem frequenta as festas académicas. A Escola Superior de Enfermagem de Coimbra é
a instituição responsável pelo desenho, implementação e avaliação do projecto através
do Atelier de Expressividade. Contamos ainda com parceria do Governo Civil de
Coimbra, Instituto Droga e Toxicodependência e Administração Regional de Saúde do
Centro. Este projecto foi testado na Queima das Fitas de Coimbra e na Festa das Latas
de 2007 (Brito et al., 2007).
Perante os resultados obtidos com as intervenções realizadas, que demonstraram
que “a intervenção foi eficiente pela sua utilidade na redução nos consumos abusivos de
álcool sobretudo nos pares educadores” (Brito et al., 2007, p. 337), todos aos parceiros
envolvidos decidiram dar continuidade ao mesmo até ao momento. Por se verificar ser
uma estratégia útil e eficaz, tem vindo a aperfeiçoar-se nas edições que se seguiram de
festa académica em Coimbra. De referir que devido aos resultados apresentados em
encontros científicos e através do conhecimento deste projecto por outras entidades, este
foi ainda realizado na Queima das Fitas de Évora em 2008 e na Queima das Fitas da
Covilhã em 2009. A avaliação da intervenção educativa é feita via e-mail ou telefone, pelo
menos 3 meses após a intervenção.
No ano lectivo de 2007/2008, com base na mesma metodologia e mediante
resultados obtidos (número significativo de jovens do ensino secundário envolvidos em
consumos de bebidas alcoólicas), os elementos do grupo desenharam uma intervenção
para implementar em contexto escolar a estudantes do Ensino Secundário – o projecto
Amigos Amigos, Pressões à Parte. Este tem como objectivo para os pares educandos
Capacitar os estudantes para resistir à pressão dos pares e para os educadores de pares
Experienciar situações pedagógicas em contexto de sala de aula. Este projecto também
foi desenhado e testado segundo a metodologia de planeamento de intervenções de
promoção da saúde de SMART (Neiger & Thackeray, 2002). Para além dos resultados
obtidos com o Antes que te Queimes, a avaliação de necessidades fundamentou-se em
estudos nacionais que identificaram como comportamentos prevalentes nos estudantes,
o consumo de álcool, relações sexuais desprotegidas e idade modal de experimentação
14-16 anos (Matos et al., 2006). Engloba as temáticas de: assertividade, alimentação;
tabagismo; alcoolismo; substâncias psico-activas, sexualidade e treino de assertividade.
É implementado com grupos de dois estudantes de enfermagem (educadores de pares)
que acompanham uma turma semanalmente em sala de aula (1 hora por semana), num
período de cerca de dois meses. De notar que pelo menos um dos estudantes é do 4º
ano. Pois pressupõe que a colaboração com pares na interacção entre os sujeitos é
importante para o desenvolvimento pessoal e social porque essa interacção contribui na
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transformação da realidade de cada sujeito, por meio de um sistema de trocas com “o par
mais competente”. Assim, num ambiente interactivo, o sujeito menos especializado tem a
presença de outra pessoa mais experiente, envolvendo a ideia de suporte, quer na
relação entre os educadores de pares como com os jovens-alvo (Brito, 2009). A avaliação
é realizada através do preenchimento de questionários ao longo das várias sessões,
pelos pares educandos.

1.3. Recolha de informação: processos e dimensões éticas
O desenvolvimento desta investigação decorreu depois da ocorrência das várias
actividades desenvolvidas pelos educadores de pares no ano lectivo 2008-2009.
Constituíram fonte de informação 20 dos 114 estudantes de enfermagem que desenvolveram actividades de educação pelos pares no Atelier de Expressividade durante este
período. A opção de amostragem foi a técnica não probabilística por selecção racional
dado que “é uma técnica que tem por base o julgamento do investigador para constituir
uma amostra de sujeitos em função do seu carácter típico” (Fortin, 1999, p. 209). Entre os
elementos que constituem o grupo Atelier de Expressividade a investigadora optou por
seleccionar 20 dos participantes com mais horas de actividades.
Para facilitar a condução da entrevista foi elaborado um guião com os vários tópicos
correspondentes aos objectivos desta investigação. A primeira questão formulada foi de
carácter genérico: «Qual é o papel do educador de pares?».
O facto de pararmos às 20 entrevistas deveu-se ao facto de termos atingido a
saturação. O conceito de saturação deve-se a Glasser e Strauss (A. P. Pires, 2008).
Segundo este autor a saturação aplica-se a um conceito e significa que ele emerge dos
dados e é depois confrontado com diferentes contextos empíricos, sendo que o
investigador desenvolve as propriedades do conceito e assegura-se da sua pertinência
teórica e do seu carácter heurístico. Posto isto e após aplicações sucessivas, os dados
não acrescentam nenhuma propriedade nova ao conceito, pode-se dizer que este está
saturado (Idem).
A duração das entrevistas teve uma variação entre 14 e 21 minutos. A colheita de
informação decorreu no período de 20 de Maio a 8 de Junho de 2009. As entrevistas
foram realizadas na sala onde habitualmente o grupo de educadores de pares reúne,
estando presentes apenas a investigadora e o estudante entrevistado. O local escolhido
prendeu-se com o facto de ser um local disponível e que assegurava confidencialidade
da informação que estava a ser colhida. A entrevista decorreu à semelhança de uma
conversa informal entre a investigadora e o educador de pares que ia respondendo/mani-
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festando a sua opinião sobre o tema questionado. Numa abordagem fenomenográfica
“a entrevista deve ser desenvolvida como um diálogo, que facilite a denominação, de
aspectos da vivência do sujeito ainda não denominados, de forma que a compreensão da
experiência é formada em conjunto entre entrevistador e entrevistado” (M. Fernandes,
2005, p. 8). Terminada a realização de cada entrevista, realçávamos o factor subjacente
à confidencialidade da informação, dando conhecimento ainda que esta só seria utilizada
mediante validação e posterior devolução à investigadora.
A transcrição da informação ocorreu no período compreendido entre a realização da
primeira entrevista e 20 de Junho de 2009. À medida que concluíamos a transcrição de
cada entrevista, pela mesma ordem com que foram realizadas, enviávamos aos
respectivos participantes, que por sua vez se revelaram disponíveis na validação e
devolução das mesmas à investigadora. Todos os estudantes entrevistados validaram e
devolveram as entrevistas pelo que formam incluídas no estudo.

1.4. Aspectos éticos considerados
No que respeita aos aspectos éticos em investigação qualitativa, estes “são frequentemente menos visíveis e mais subtis que os da investigação experimental” (Simpson,
2007, p. 325). Em investigação qualitativa os aspectos de natureza ética prendem-se
geralmente com a realização de entrevistas e/ou observação participante, que são
prolongados e muitas vezes permanentes (Simpson, 2007). De acordo com Streubert e
Carpenter (2002) o desenvolvimento de um estudo de investigação “implica a responsabilidade pessoal e profissional de assegurar que o desenho dos estudos quantitativos ou
qualitativos sejam sólidos do ponto de vista ético e moral” (p. 37). Estas mesmas autoras
referem ainda que “os assuntos relacionados com o consentimento informado, anonimato
e confidencialidade, obtenção de dados, tratamento e relações participante-investigador
na investigação qualitativa implicam novas considerações éticas e, por vezes considerações éticas não esperadas” (p. 37). Foi com base nas considerações de Streubert e
Carpenter (2002) relativas às considerações éticas que descrevemos as nossas
preocupações ao longo da realização deste estudo:
Fenómeno estudado – Desde que participamos nestas actividades de educação
pelos pares que consideramos que o fenómeno em estudo faz todo o sentido pois
conforme refere Brito et al. (2008) a necessidade de desenvolver as competências
mobilizadas pelos estudantes de enfermagem que participam nestas actividades de
educação pelos pares, surge pelo facto de que se torna importante demonstrar. Estes
quando se envolvem neste tipo de trabalho voluntário, aplicam na prática conhecimentos
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de Enfermagem e, portanto, desenvolvem competências profissionais, ou seja, uma mais
valia na formação em enfermagem.
Modo de abordagem (quantitativa/qualitativa) – Desde logo optamos pela investigação qualitativa, pois queremos perceber o fenómeno de desenvolvimento de competências profissionais, através da realização de entrevistas semi-estruturadas, desenvolvidos
sob uma abordagem fenomenográfica. Esta investigação assenta em objectivos de
natureza profissional, no sentido de contribuir para a adequação/melhoria das actividades
de educação pelos pares desenvolvidas pelos estudantes de enfermagem para que
possam mobilizar/desenvolver competências profissionais em paralelo com a formação
curricular em enfermagem.
Revisão da literatura – Foi realizada no sentido de responder e enquadrar o tema
que dá corpo a este trabalho. Abordamos questões de natureza teórica ligadas à
educação pelos pares na qual desenvolvemos os princípios psicopedagógicos subjacentes a esta estratégia, as vantagens e limitações da sua utilização assim como o modelo
lógico de planeamento de projectos de educação pelos pares. Desenvolvemos ainda a
temática das competências, competências profissionais em enfermagem e fazemos uma
breve abordagem aos modelos de formação para a competência centrados no formando.
Em toda a revisão e literatura, tentamos não ter algum tipo de enviesamento que não
fosse de encontro ao propósito do nosso estudo.
Planeamento da investigação – O desenho de investigação foi realizado para que
qualquer estudante de enfermagem que participe em actividades de educação pelos
pares no Atelier de Expressividade, pudesse ser incluído. Uma vez que as actividades
desenvolvidas por este grupo são realizadas de forma voluntária realizamos o pedido de
consentimento informado livre e esclarecido a todos os participantes que aderiram
participar.
Participantes – Depois dos estudantes participarem na formação, concepção, implementação e avaliação das actividades de educação pelos pares do Atelier de Expressividade, os envolvidos neste estudo foram contactados pela investigadora no sentido de
entrarem na investigação. Foi-lhes explicado individualmente quais os objectivos da
investigação e qual o teor da sua participação, à qual aderiram de forma livre e espontânea. As entrevistas foram gravadas em suporte digital, após pedido de autorização aos
entrevistados. Depois de transcritas, foram enviadas via correio electrónico, individualmente, para que cada participante pudesse ler, cortar ou acrescentar algo que
considerasse pertinente tendo em conta o objectivo da investigação. A informação foi
considerada válida mediante a devolução da entrevista à investigadora, por cada
participante, via correio electrónico.
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Colheita de informação – Como referimos, foram tomadas precauções que garantissem uma forte probabilidade na autenticidade da informação obtida. Toda a informação
foi colhida e trabalhada pela investigadora, pelo que não houve necessidade de
preparação de outro colaborador.
Análise da informação – Todo o processo de análise de informação foi realizada pela
investigadora, tendo utilizado procedimentos considerados adequados à sua concretização.
Considerações finais – São baseadas em todo o desenvolvimento da investigação
realizada, bem como no conhecimento actual relativamente ao fenómeno em estudo.
No que respeita aos procedimentos éticos considerados, pensamos que os descritos
em cima são os mais relevantes e que foram respeitados ao longo de todo o processo
investigativo.

1.5. Tratamento e análise da informação
A informação usada nesta investigação é constituída por um corpus documental que
inclui a informação colhida com a realização das entrevistas. Estes documentos escritos,
foram transferidos para suporte informático e posteriormente inseridos no programa de
análise qualitativa Non-numerical unstructured data indexing, searching and theorizing
(Nvivo, versão QSR8).
Em investigação de natureza qualitativa o processo de análise de informação tem
início durante a própria colheita, visto que à medida que é colhida vai sendo analisada em
função da sua pertinência relativamente ao objecto de estudo (Santos, 2009 a referir
Pope, Ziebland & Mays). No processo de análise de informação qualitativa, esta é
preservada na sua forma textual e indexada a categorias analíticas ou a explanações
teóricas (Idem). Assim, as categorias analíticas usam-se para descrever e explicar o
fenómeno que está a ser estudado, “podendo aquelas derivar indutivamente – obtidas
gradualmente a partir dos dados – ou dedutivamente – a partir do enquadramento
teórico” (Santos, 2009, p. 143).
O processo de codificação que utilizamos foi Codificação axial – que consiste no
processo de relacionar categorias às suas sub-categorias, ou seja, ocorre em torno do
eixo de uma categoria (Strauss & Corbin, 2008).
No que respeita ao objectivo da codificação axial, este começa “o processo de
reagrupamento dos dados que foram divididos durante a codificação aberta. Na
codificação axial, as categorias são relacionadas às suas subcategorias para gerar
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explicações mais precisas e completas sobre os fenómenos” (Strauss & Corbin, 2008,
p. 124).
Apesar da codificação axial ter um objectivo diferente da codificação aberta, os
passos referidos não são necessariamente analíticos sequenciais, estes não são mais
que uma rotulação diferente da codificação aberta. Na codificação axial o analista tem
algumas categorias, mas surge durante a codificação aberta um sentido de como as
categorias se relacionam (Strauss & Corbin, 2008).
Sumariamente, a codificação axial envolve as seguintes tarefas básicas: i) Organização das propriedades de uma categoria e as suas dimensões, tarefa esta que começa
com a codificação aberta; ii) Identificar a variedade de condições, acções/interacções e
consequências associadas ao fenómeno em estudo; iii) Relacionar uma categoria com a
subcategoria por meio de declarações que demonstrem que estas se relacionam umas
com as outras; iv) Procurar nas informações pistas que indiquem como estas podem
estar relacionadas umas com as outras (Strauss & Corbin, 2008).
Tratando-se de um estudo caso descritivo, o problema relacionado com a validade
interna não se coloca pois, “essa lógica não é aplicável aos estudos descritivos ou exploratórios, que não estão preocupados em fazer proposições causais” (Yin, 2005, p. 57).
Numa perspectiva fenomenográfica, um aspecto considerado como questão central
da análise é determinar “o que é mais importante na resposta particular”, relativamente
ao assunto em questão (Sjöström & Dahlgren apud Santos, 2009, p. 144). Em fenómenografia as diferentes categorias descritas durante a categorização são tratadas como a
descrição final e não parte do todo ou descrição essencial do fenómeno (Santos, 2009).
Nesta investigação, começamos por ler as entrevistas no sentido de compreender o
conteúdo nelas expresso. Assinalamos quais os tópicos que iam de encontro às respostas para as questões orientadoras previamente formuladas e reconstruídas à medida que
a análise decorria. Baseada nestes factos, iniciamos a codificação, inicialmente de um
modo aberto (Free Nodes) e depois de uma forma mais estruturada (Tree nodes) em
temas/categorias e subcategorias, sendo que umas já estavam definidas e outras foram
surgindo ao longo do processo de análise, como explicamos anteriormente. Assim,
construímos um sistema de categorias baseados na «grelha de análise mista» proposto
por Landry (2003), em que uma parte das categorias analíticas deriva de uma teoria e a
outra surge no decurso da análise. De início começamos por utilizar as categorias que
tínhamos construído a partir do enquadramento teórico e progressivamente fomos
criando outras de acordo com os achados com que nos fomos deparando (Quadro 2).
Para a realização destes procedimentos, recorremos ao programa informático Nvivo,
versão QSR8.

67

II.1. Descrição da metodologia do estudo

Quadro 2 – Temas e categorias resultantes da análise da informação colhida
Temas/Categorias

Sub-Categorias

Dimensão cognitiva

Aprendizagem
Aquisição de conhecimentos
Mobilização de conhecimentos

Dimensão ético-moral

Prática segundo a ética
Valores humanos/Respeito
Dever de sigilo

Dimensão relacional ou interpessoal

Tolerância
Comunicação funcional e pedagógica
Trabalho em grupo
Persuasão/Negociação

Dimensão técnica e funcional

Competências técnicas

Dimensão identitária

Autonomia
Autoformação

Dimensão de desenvolvimento pessoal

Responsabilidade

Sentimentos

Sentimentos positivos
Satisfação pessoal
Sentimento de realização
Sentimento de gratificação
Sentimento de bem-estar
Sentimentos negativos
Receio
Insegurança
Estados cognitivo/Emocionais
Medo
Ansiedade

Dificuldades

Comunicação
Conhecimentos
Gestão do tempo/Disponibilidade
Trabalhar com pares educandos

Significado

Realização pessoal
Adquirir conhecimento

Importância

Formação
Desenvolvimento pessoal e profissional
Enriquecimento curricular

2. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
Depois de decorrida a formação, concepção, implementação e avaliação das actividades de educação pelos pares iniciamos a nossa colheita de informação entrevistando
os estudantes que haviam sido contactados previamente e explicado o carácter deste
estudo.
Ao longo das entrevistas, a investigadora seguiu a sua própria linha de investigação,
como reflexo do protocolo do estudo caso e fez questões reais de forma não tendenciosa
e que atendesse às necessidades de recolha de informação.
Os estudantes que participaram neste estudo, têm idades compreendidas entre 19 e
23 anos (Mo=20), sendo que 14 são do género feminino e 6 do género masculino. Como
referido anteriormente, a amostra dos estudantes entrevistados é constituída por
estudantes de enfermagem que frequentam do 1º (n=1), 2º (n=11), 3º (n=5) e 4º (n=3)
anos da Licenciatura. Todos eles têm experiência na realização de actividades de
educação pelos pares: em contexto recreativo (n=6); e em ambos os contextos –
recreativo e escolar (n=14). O tempo de experiência dos participantes, nestas actividades
de educação pelos pares está compreendido entre os 6 meses e os 36 meses.
Fazemos a apresentação dos resultados, situando-os na perspectiva do enquadramento teórico que realizamos. Ao longo da análise e descrição que vamos
elaborando, ilustramos as nossas interpretações com as transcrições de excertos das
entrevistas que consideramos mais relevantes de acordo com o processo de codificação
realizado. Cada unidade de significação é identificada a partir da fonte de informação que
foi previamente codificada: «E» – Corresponde à Entrevista. 1, 2, 3,…, 20, correspondem
aos estudantes que foram entrevistados. Assim, as unidades de significação
apresentadas, aparecerão codificadas por exemplo: [E3], indicando-nos que a transcrição
pertence à Entrevista realizada ao estudante 3.

2.1. Desenvolvimento das actividades de educação por pares
Para que a implementação dos projectos descritos seja possível, há necessidade de
recrutar e formar educadores de pares. O recrutamento destes para o Atelier de Expressividade ocorre em duas distintas fases ao longo de cada ano lectivo (Início do ano lectivo
e início do segundo trimestre), sendo que existem estudantes que desenvolvem estas
actividades em paralelo com a quase totalidade do seu percurso de formação na
Licenciatura em Enfermagem. Estes estudantes (com mais experiência), durante a sua
formação inicial do Curso de Licenciatura em Enfermagem (CLE), acompanham e
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integram os colegas que vão ingressando no grupo, contribuindo assim para o
desenvolvimento de ambos. Envolvem-se no desenho e concepção de novos trabalhos,
nutrindo um sentimento de identificação, responsabilidade e pertença para com as
actividades e grupo de pares. Este envolvimento nas actividades permite que o educador
de pares possa participar, desde as fases iniciais do projecto, desenvolvendo
aprendizagem, criando oportunidade para desenvolver as competências necessárias e
experimentar as actividades antes de, ele próprio, as propor no contexto das acções que
no futuro irá implementar (S. F. Dias, 2006), como descreve o participante:
“Sou um dos educadores de pares com mais experiência, uma vez que eles
[educadores de pares] entram e saem. Os que ficam são aqueles que acumulam
mais experiência e eu sou uma dessas, que ficam naquilo que é planeamento e
até em termos de organização de trabalho. Também faço intervenção tanto em
contexto escolar como em contexto mais comunitário. […] Nós para
desempenharmos um papel profissional temos que ir aperfeiçoando cada
experiência que temos. E isto é um acumular de experiências, portanto eu
consegui durante mais tempo experienciar… é como se fizesse mais estágio do
que aquilo que está previsto e portanto consegui ter mais oportunidades de
aperfeiçoamento” [E1].
O «estágio» ao qual se refere o participante, não é um estágio que está sujeito a
uma avaliação com atribuição de nota final. É um «estágio» em que o estudante é o
principal agente da sua formação. Assim, segundo o modelo de desenvolvimento de
competências adoptado, os estudantes: i) envolvem-se nas experiências de aprendizagem; ii) exploram a sua posição em relação à aprendizagem; iii) entendem a sua
posição em relação ao que querem ser (entendem o que são em relação ao que querem
ser); iv) entram em acção para irem do que são para o que querem ser (Carkuff et al.,
referido por M. F. Dias, 2006).
No que respeita ao tratamento e análise das informações das intervenções e divulgação dos mesmos em encontros científicos, estes são realizados pelos estudantes e
pelos supervisores que se interessem e disponibilizem para tal.
Após o processo de recrutamento, os educadores de pares recebem formação no
sentido de desenvolverem competências pedagógicas para implementação dos programas, sobretudo no domínio dos conhecimentos sobre os temas abordados, treino de
assertividade e utilização de estratégias pedagógicas. De referir que as pessoas
envolvidas na formação dos educadores de pares (professores e enfermeiros), são as
mesmas que depois fazem a supervisão das actividades desenvolvidas por estes.
Os estudantes de enfermagem que se envolvem em actividades de educação pelos
pares são «educadores de pares» privilegiados para intervirem junto da população alvo,
dado que possuem conhecimentos específicos sobre os vários temas de abordagem,
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conhecem o sistema de saúde e outras estruturas sociais de apoio e têm ainda formação
curricular para o desenvolvimento de competências em comunicação e resolução de
problemas. Os profissionais (que conhecem as características do contexto de intervenção) podem fazer parceria com estes educadores de pares no sentido de assegurar
que os serviços de saúde sejam acessíveis à comunidade, promovendo maiores ganhos
em saúde (S. F. Dias, 2006).

2.1.1. Ser educador de pares
Quando abordamos os estudantes sobre aquele que deve ser o papel de um
educador de pares, as respostas não diferem do que é referido na literatura. No que se
refere à experiência na participação em actividades de educação pelos pares, um
estudante refere:
“Somos jovens e apesar de estarmos quase na recta final [do curso] temos
oportunidade de estar com os nossos pares e poder aproveitar a nossa própria
faixa etária para desenvolver ensinos. Acho que isso é importante […] penso
muito mais na parte de intervenção na comunidade e acho que a educação pelos
pares é uma forma de conseguir isso, de uma forma mais apelativa. Pelo menos
eu notei que na intervenção de rua os jovens universitários ouviam-nos com
atenção” [E19].
O participante realça as suas características (idade; ser estudante; deter conhecimentos específicos) como meio facilitador para desenvolver educação para a saúde.
Actualmente é reconhecido que se deve investir nos jovens, tanto pelas especificidades
próprias inerentes ao seu desenvolvimento como por apresentarem oportunidades
especiais para intervenções preventivas e de promoção da saúde (S. F. Dias, 2006).
Estes têm ainda provado ser um recurso importante na mobilização comunitária para
combater problemas na área da saúde e desenvolvimento (Idem).
Os estudantes que participaram nesta investigação, referem que um educador de
pares assume um papel de «Conselheiro» e de «Educador». A abordagem na educação
pelos pares apela à credibilidade que os jovens têm com os seus pares (DrugIinfo, 2006;
Turner & Sheperd, 1999; USAID, 2008). Esta credibilidade da mensagem aumenta se for
culturalmente relevante, orientada e de forma não julgada (McDonald et al., 2000; 2003).
As unidades de significado que apresentamos referem-se ao papel do educador de pares
atendendo aos contextos de intervenção em que participam os estudantes, pois este
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deve ser bem claro para cada projecto. Então, segundo os participantes, o papel do
educador de pares (estudante de enfermagem) deve ser:
“Primeiro, respeitar o outro. Depois ter a capacidade de se por no lugar do
outro. É comunicar. Perceber. Saber comunicar. Ter a capacidade de perceber
qual é a dúvida do outro” [E11].
“O educador de pares é alguém que procurou investir num determinado
assunto para o transmitir aos colegas. É normalmente uma pessoa que deve ter
uma certa influência no grupo para que ele possa receber melhor a mensagem.
Também deve ter a capacidade de transmitir a mensagem da forma mais
adequada e assertiva” [E19].
“De alertar… Também de informar daquilo que se faz por não saber” [E14].
“Primeiro tem que estabelecer uma relação com a pessoa […] Não estar a
impingir nada, se a pessoa não quiser ouvir não vale a pena nós continuarmos,
porque não vai lá ficar nada” [E9].
“Ser um mediador da própria reflexão de quem nós estamos a ensinar, pelo
menos é aquilo que eu tento fazer. Tento sempre por a pensar quem está do outro
lado «ele pensa e depois eu dou-lhe as conclusões», digamos assim. Acho que é
mais nesse sentido porque o ensino, a aprendizagem tem de passar por quem
nós tentamos educar” [E20].
Como podemos ler nos diferentes excertos, o papel do educador de pares relatado
pelos estudantes, tem semelhanças com aquele que deve ser o papel de um profissional
de enfermagem. Portanto, reforçamos a ideia de que os estudantes de enfermagem são
educadores de pares privilegiados. Pois para além das características que referimos em
cima, estes actuam à semelhança do que lhes é esperado enquanto futuros profissionais,
intervindo junto do outro mobilizando capacidades de: Escuta; Respeito pelo outro;
Compreensão do problema; Assertividade; Aconselhamento baseado na conscientização
– «ele pensa e depois eu dou-lhe as conclusões». Ao actuarem/intervirem desta forma
junto da população-alvo, os estudantes de enfermagem desenvolvem a sua capacidade
para Prestar cuidados culturalmente sensíveis (Ordem dos Enfermeiros, 2003).
A educação pelos pares ocorre através de mensageiros que possuem características
semelhantes às do grupo-alvo tais como a idade, género ou cultura, pelo que se infere
ser uma estratégia educativa muito vantajosa (Svenson et al., 1998). De acordo com os
estudantes entrevistados, o papel do educador de pares também é:
“É mesmo papel de conselheiro. Nunca de alguém superior mas, de alguém
que fala de igual para igual, é aquela forma natural de abordagem que nós temos
de ir ter com uma pessoa e começar naturalmente a falar, não impor nada, não
começar logo com perguntas, simplesmente ir falar… Perceber que dúvidas
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existem, e de certa forma, ir aconselhando. Acho que é esse o papel. Um papel
muito «soft» de conselheiro” [E8].
“Deve educar consoante as suas competências, os seus conhecimentos, de
igual para igual, sem fazer juízos de valor… Sem criticar principalmente” [E18].
Os estudantes de enfermagem ao mesmo tempo que referem aquele que sentem ser
o papel do educador de pares, não descuram a sua responsabilidade enquanto futuros
profissionais de saúde. Sentem-se responsáveis pelas mensagens e pela forma como as
transmitem às pessoas que abordam [pares educandos]. Tentam que estas sejam
transmitidas de forma negociada, começando por perceber onde é que estão as lacunas
de informação que os podem levar a adopção de comportamentos de risco,
preenchendo-as e/ou desmistificando conceitos menos correctos. Entendemos que os
conceitos preconizados pela teoria da conscientização de Freire (2007) estão bem
patentes. Os estudantes tentam perceber qual a percepção da pessoa relativamente às
normas sociais de um determinado comportamento de um grupo ou cultura (através do
questionamento) e perante isso, iniciar um processo de reflexão-acção, com uma série de
etapas que levam da «intenção» à realização de uma acção (Svenson et al., 1998).

2.1.2. Significado
No que respeita ao significado atribuído à participação em actividades de educação
pelos pares e os factores motivacionais, podemos afirmar que a forma como os
educadores de pares se envolvem voluntariamente nas actividades é por si só uma
manifestação desta atribuição. Estes encontram nas actividades de educação pelos
pares uma forma, paralela ao curso, de se desenvolverem pessoal e profissionalmente,
como podemos ler:
“Acho que tem muito significado porque é uma mais-valia para podermos
desenvolver algumas competências. Por exemplo, eu noto muito nas várias
intervenções que fiz, que a comunicação é uma coisa importante para nós. Muito
da parte da psicologia também está implícita nessa comunicação porque nós não
comunicamos só com palavras. Comunicamos também a ver, a saber ouvir e acho
que muita dessa parte está nessas intervenções que partem muito da psicologia…
nós sabermos escutar, saber ver, sabermos ouvir… Não é toda a gente que
adquire, acho eu, estas competências” [E4].
“Começar a ter aquisição de certas capacidades que eu vou precisar para o
meu futuro profissional. De desenvolver essas capacidades, não só para conhecê-las, mas para desenvolver e aperfeiçoar. E eu aqui tenho oportunidade de
começar, com orientação de enfermeiros de pessoas com prática, mas temos
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também orientação de colegas, colegas de curso «mais velhos» ou então do
nosso ano, mas que já estão no grupo mais tempo e já têm essas capacidades ou
esses itens desenvolvidos” [E2].
“Eu entrei para o projecto para me enriquecer pessoalmente e também
futuramente a nível profissional mas, eu como futura enfermeira vou-me
enriquecendo também durante o curso e procuro outras actividades que não as
estritamente ligadas às aulas e aos estágios. Por isso é que me inscrevi no Atelier
de Expressividade… e também para ter curriculum” [E7].
Os excertos transcritos em cima vão de encontro ao que se encontra na literatura
consultada. Os resultados são mais positivos nos educadores de pares com mais
experiência, nomeadamente naqueles que se envolvem em mais actividades. Segundo
S. F. Dias (2006) os educadores de pares tendem a beneficiar mais com o projecto à
medida que aumenta o número de actividades implementadas e as oportunidades de
assumirem um elevado grau de responsabilidade e controlo do processo. Os educadores
de pares «mais experientes» reportam um nível elevado de competências comunicacionais, de liderança, de auto-estima e maior percepção de si próprio como agente na
comunidade (Idem).
Quando tentamos perceber de forma mais pormenorizada, o significado que os
estudantes atribuem à sua participação em actividades de educação pelos pares, as
respostas situam-se nas subcategorias «adquirir conhecimento» e «realização pessoal».
Adquirir conhecimento. O conhecimento que podem adquirir, assume grande
importância e referência (9 dos 20 participantes entrevistados). De acordo com o modelo
de desenvolvimento de competências de Carkuff et al., os conhecimentos e os conteúdos
baseados nos interesses dos estudantes, são potenciados quando ensinados por
professores treinados nas habilidades interpessoais (M. F. Dias, 2006). Segundo este
modelo os estudantes aprendem a aprender, dominando as habilidades vinculadas nas
fases da aprendizagem: exploração, compreensão e acção (Idem). Assim, estes
envolvem-se nas actividades porque,
“É um acumular de experiências e na nossa profissão, nós só aprendemos
com as experiências e só chegamos a aquilo que é o ideal ou aquilo que
consideramos um bom trabalho com a experiência. É fazendo e vendo onde é que
erramos e fazendo melhor da próxima vez que melhoramos e lá está, com mais
experiência, mais vezes eu fiz, mais vezes eu consegui melhorar e desenvolver.
É um caminho” [E1].
“Acho que vai contribuir bastante para a minha vida futura enquanto enfermeiro. Mas também pela própria vontade que tenho do voluntariado e do
aumentar o conhecimento que tenho, daí que a formação ajuda muito e a própria
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intervenção também contribui nem que seja para a melhoria da comunicação
interpessoal” [E6].
“Já aprendi muitas coisas, adquirimos novas informações, novos conhecimentos que são importante para a prática e que não aprendemos nas aulas.
Aprendi muita coisa a nível de conhecimentos teóricos” [E7].
“Eu acho que parte de mim que gosto de participar em coisas novas e como
costumam dizer, «o saber não ocupa lugar». Estou sempre disposto em participar
em coisas novas porque eu tenho noção que quanto mais experiências tiver mais
vantajoso será para mim, em situações que eu tiver que lidar no futuro e tem
mesmo lugar. Como acontece agora no estágio” [E4].
Pelas transcrições podemos verificar que os educadores de pares atribuem particular
significado ao conhecimento que adquirem com a experiência na participação em actividades de educação pelos pares. Esta metodologia pode ser vista como uma oportunidade para os profissionais transmitirem os seus conhecimentos e experiências a indivíduos motivados para realizarem intervenções na área da promoção da saúde, bem como
para promoverem o processo de duplo empowerment (Brito, 2009; S. F. Dias, 2006;
Turner & Shepherd, 1999).
Encontram na realização destas actividades uma forma de aprender e desenvolver-se profissionalmente com vista ao percurso imediato da sua formação académica
(contexto de estágio) e ainda projectando-se, enquanto futuros enfermeiros.
Realização Pessoal. Ao nível da realização pessoal, as unidades de significação
apresentadas prendem-se muito com o facto de se sentirem realizados por fazerem algo
que sabem e sentem que irá ajudar alguém, incluindo eles próprios. Pelas referências,
este é um dos factores ao qual atribuem mais significado. O facto de se sentirem «úteis»
demonstra a sua preocupação, enquanto cidadãos informados, sobre a realidade dos
contextos académicos em noite de festa. Seja num ambiente de festa, ou mesmo em sala
de aula, há um significado muito particular na sua realização pessoal com a participação
nestas actividades:
“Poder fazer algo para evitar que uma noite corra mal a alguém vale a pena”
[E19].
“Eu gosto daquilo que faço” [E14].
“Eu gosto! Sinceramente, eu gosto! Gostava de ter mais tempo que aquele
que tenho e poder dedicar-me mais. Porque não é uma coisa que não me custa
nada” [E11].
“Na Latada senti que é muito bom, gratificante poder trazer algo de novo e
ensinar algo novo” [E16].
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Como podemos ler, nas afirmações feitas pelos estudantes, a realização pessoal
pela participação nestas actividades, é evidente. Apesar da escassez de tempo para
participar neste tipo de trabalhos, é com dedicação e sentimento de pertença que se
envolvem nas várias actividades atribuindo-lhes particular significado no que respeita à
aquisição de conhecimentos úteis para a sua formação e desenvolvimento pessoal (que
abordaremos mais à frente neste trabalho).

2.1.3. Importância
No que respeita à importância atribuída à participação nas actividades de educação
pelos pares, os estudantes que nelas se envolvem têm objectivos vários, entre eles a
«formação», o «desenvolvimento pessoal» e «profissional» e ainda o «enriquecimento
curricular».
Formação – Dado que nenhum educador de pares, inicia actividades no terreno sem
primeiro frequentar a formação especifica e devidamente estruturada, a aquisição de
conhecimentos é referida como tópico de grande importância. Manifestam necessidade
de formação em áreas como sejam o consumo abusivo de álcool, sexualidade responsável e consumo de substâncias psico-activas, áreas estas que não são abordadas em
pormenor na sua formação académica. Durante a formação vão realçando a importância
dos temas serem abordados por peritos das diversas áreas, com especial destaque para
a estratégia de treino em sala de aula através da realização de actividades de role-play.
“As formações de role-play são muito importantes porque treinamos situações
possíveis de acontecer, mesmo sabendo que na rua vai ser sempre diferente”
[E5].
“Fazer simulações de intervenção de rua, relacionado com situações mais
extremas. Isto porque não é fácil lidar com o inesperado, e assim sentimo-nos
mais preparados” [E13].
“É importante porque para participar nestes projectos tivemos formação e eu
consegui tirar muito partido dela porque aprendi muita coisa que não é leccionada
nas aulas. Posso dizer um exemplo concreto: As actividades de role-play fazem-nos pensar. Não estamos ali a «marrar» para uma cadeira e a tentar pensar, a
tentar chegar lá sobre coisas que não nos são transmitidas explicitamente” [E18].
“A nível de formação. Acho que aquelas sessões em que trazem pessoas de
fora, psicólogos, enfermeiros, acho que se tornam muito interessantes porque não
temos só uma visão dos professores cá da escola ou dos alunos, mas temos
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também outra visão, também de pessoas que estão fora da escola, que têm um
papel importante na prática e que a nível de conhecimentos nos transmitem muito”
[E14].
“Na formação aprendemos mas ainda poderíamos aprender mais. Havia
sempre algo de novo mas, ainda deveria ter mais para aprender. Nas
intervenções, muita coisa tive que ir eu pesquisar… esse também é um dos
objectivos, porque havia muitas coisas que me sentia insegura se me
perguntassem. Por exemplo, nas «drogas» que não domino” [E16].
A formação em que participam os educadores de pares tem como objectivos:
adquirir informação actualizada, promover o desenvolvimento dos educadores de pares;
treinar competências necessárias ao desempenho da função (para contexto de rua e/ou
sala de aula) e fomentar a coesão do grupo (S. F. Dias, 2006). De uma forma geral esta
tende a contemplar a transmissão de conhecimentos actualizados e a clara compreensão
dos conteúdos envolvidos na temática que irão abordar, permitindo que estes possam
informar os pares educandos e ainda desmistificar crenças e informações incorrectas
(Idem).
A importância atribuída à formação pelos educadores de pares, está em
concordância com os objectivos contemplados no modelo de planeamento de projectos
de educação pelos pares para a formação. Ou seja, os educadores de pares devem
possuir não só um bom conhecimento técnico, mas também competências e atitudes que
os tornem bons comunicadores e facilitadores (Ibidem).
Desenvolvimento pessoal e profissional – referem que a sua participação nestas
actividades assume especial importância visto que potencia o seu desempenho nas
actividades referentes ao curso, como é o caso dos estágios. Pelas afirmações que se
seguem, está bem patente o sentimento de assumpção de responsabilidade pelos
próprios actos. No valor que atribuem às experiências que vivenciam, a responsabilidade
e saber comunicar são coincidentes com as competências que são desejáveis num futuro
profissional de enfermagem.
“Estas actividades levam a que possamos aprender para nós porque também
vamos às festas e para ensinar aos outros como se tivéssemos a antecipar o
futuro profissional” [E7].
“Acho que é muito importante porque faz-nos desenvolver competências não
só a nível pessoal como a nível profissional” [E10].
“É importante para mim enquanto pessoa e enquanto futuro profissional
porque já estou a praticar, porque já estou a deixar um lugar e desta experiência
também levo algo comigo. Depois consigo transpô-la no plano profissional” [E15].

II.2. Apresentação dos resultados

77

“Muita! Então ao nível da comunicação, para este estágio, eu ganhei muito
mesmo. Eu acho que a minha vantagem em relação aos meus colegas é ao nível
da comunicação. Estes projectos trazem mesmo muito saber” [E11].
“Acho que é muito importante. Acho que vai de encontro a aquilo que eu
quero em relação ao meu futuro profissional, que é ser enfermeiro” [E13]!
“É importante por aqueles aspectos que já referi, porque também como futura
profissional há coisas que aprendo aqui e que vão ser muito importantes. Vão ser
e algumas já estão a ser, mesmo a nível pessoal, ajuda-nos a crescer também.
Como eu disse, ao nível dos conhecimentos e isso é importante nesse sentido
porque não é só pelas aulas que nós aprendemos as coisas” [E7].
O conhecimento que advém pelo envolvimento dos estudantes nestes projectos,
assume importância tanto para os educadores de pares como para os estudantes que
são alvo da sua intervenção (pares educandos). Como os primeiros possuem
conhecimentos específicos sobre os temas abordados, e os segundos revelam alguma
necessidade de informação, a materialização de cada intervenção torna-se crucial no
desenvolvimento de duplo empowerment (Brito, 2009). Este (empowerment) pode ser
entendido da seguinte forma: Os pares educandos beneficiam com o facto de encontrar
nos seus pares, pessoas com conhecimento sobre temas delicados, com quem podem
falar abertamente e esclarecer assim algumas dúvidas ou mesmo adquirir novos
conhecimentos. Os educadores de pares, beneficiam duplamente, uma vez que para
além de desenvolverem competências pessoais e profissionais (tal como referem),
adquirem e aperfeiçoam conhecimentos específicos relacionados com os temas que
abordam. Estes últimos têm ainda profissionais (supervisores), a quem podem sempre
recorrer caso surja alguma dúvida para a qual não se sintam capazes de dar resposta
satisfatória. Realçamos que o papel dos supervisores é proporcionar apoio e
aconselhamento, mas de forma pouco directiva e autoritária (Family Health International,
2003). Assim,
“A importância do projecto não só para mim mas também para os outros.
Porque o produto que acaba por ser feito em resultado do nosso trabalho, também
é para a nossa população-alvo e nesse aspecto o projecto também é muito
importante para os outros. Não só para cada um de nós que aqui se encontra mas
para a nossa população-alvo” [E7].
“Tem uma importância muito grande. Não posso dizer que é só a nível
académico, que é curricular mas, também a nível pessoal porque nós aprendemos
não só para ensinar os outros, mas aprendemos também para nós” [E2].
Enriquecimento curricular – Como a educação pelos pares utiliza metodologias
baseadas na participação activa, proporciona a aprendizagem do indivíduo, centrada nele
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próprio e dele com os outros, promovendo assim aprendizagens mais sustentadas no
tempo (Cuijpers, referido por S. F. Dias, 2006).
De notar que apesar de alguns dos participantes referirem que o factor enriquecimento curricular tem o seu peso quando procuram e integram este tipo de actividades
extra-curriculares, este não nos pareceu ser o principal objectivo para qualquer dos
entrevistados. Associado ao mesmo, é perceptível a vontade e o esforço demonstrado
em participar no sentido de dar resposta positiva a todas as actividades a que se
propõem desenvolver:
“Embora me considere uma pessoa responsável, acho que ainda nos
tornamos mais, porque embora aqui tenhamos alguém que nos coordena, nós
somos agentes do trabalho que se desenvolve aqui, tudo passa por nós e isso
incute-nos ainda mais responsabilidade e mais consciencialização daquilo que
temos que fazer. Temos que ter noção que não é vir para aqui simplesmente para
ter um curriculum” [E20].
No excerto que transcrevemos, está bem patente a ideia de que para além de «ter
um curriculum» o sentido de responsabilidade é evidente. Apesar da presença de um
profissional experiente que lhes garanta suporte, caso surja alguma dúvida, o participante
revela o sentido de responsabilidade com que desenvolve as várias actividades. Como já
referimos, a responsabilidade é uma competência profissional contemplada nas Competências do enfermeiro de cuidados gerais (Ordem dos Enfermeiros, 2003).

2.2. Factores influenciadores
No que respeita aos factores que influenciam os estudantes de enfermagem no
desenvolvimento de competências profissionais através da participação em actividades
de educação pelos pares, categorizamos os conteúdos que foram obtidos com as entrevistas em «dificuldades» e «sentimentos».
Como «dificuldades» entendemos os obstáculos que os estudantes de enfermagem
encontraram e que os levaram a sentir necessidade de se desenvolver e adaptar no
sentido de conceber as actividades de educação pelos pares a que se tinham proposto
ou de mobilizar recursos de apoio.
No que se refere aos «sentimentos» interpretamos as expressões positivas,
negativas e ainda referentes ao estado cognitivo-emocional, proferidas pelos estudantes
respeitantes à sua participação em actividades de educação pelos pares. Pensamos
ainda que os «sentimentos» verbalizados/manifestados interferem directamente com o
desenvolvimento de competências profissionais através da participação nestas activi-
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dades de educação pelos pares pois, são estes que permitem a continuidade e
investimento dos participantes nas mesmas.

2.2.1. Dificuldades
A palavra dificuldade significa “qualidade do que é difícil” (Costa & Melo, 1999,
p. 547) representa “uma situação crítica, um obstáculo” (Idem). As dificuldades referidas
pelos educadores de pares, relacionadas com a participação nas várias actividades de
educação pelos pares em que se envolveram, prendem-se essencialmente com a falta de
conhecimentos; dificuldade em comunicar; gestão do tempo/disponibilidade (seja por eles
próprios ou pela falta de apoio por parte da escola); e ainda trabalhar com os pares
educandos.
Comunicação. A comunicação, foi referida por muitos estudantes como uma dificuldade mas também como a competência que melhor desenvolveram através da participação nas actividades de educação pelos pares. No que respeita à dificuldade sentida, em
comunicar, esta prendeu-se com o facto de esta intervenção representar «algo novo»
para os educadores de pares, nomeadamente a «abordar as pessoas na rua» como
referem os estudantes nos excertos que se seguem:
“Abordar as pessoas na rua e saber como o fazer da forma mais adequada,
foi assim um bocadinho complicado para mim” [E19].
“Abordar as pessoas na rua foi uma das coisas que mais me custou” [E5].
Conhecimentos. Representam outra dificuldade sentida pelos estudantes. De referir
que os «conhecimentos» foram também uma das competências que estes referiram que
desenvolveram com a participação neste tipo de projectos. Para ensinar/aconselhar ou
transmitir informação credível é necessário ser detentor de conhecimentos teóricos e
práticos sobre o assunto, que os permita atingir o objectivo da intervenção. Apesar da
frequência à formação, o estudante no excerto que se segue, refere que é «preciso
muitas vezes aprofundar em casa» esses conhecimentos. Enfatiza que a população alvo
é muito exigente e que sentem necessidade de estar devidamente dotados de
conhecimentos, para que os aconselhamentos que realizam sejam credíveis. Como
podemos ler:
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“Os conhecimentos! É preciso muitas vezes aprofundar em casa porque não
conseguimos aprofundar aqui tudo. Na rua eles exploram-nos até ao mais ínfimo
detalhe e se não soubermos já não nos dão credibilidade” [E13].
Como referimos na descrição do projecto de educação pelos pares Antes que te
Queimes, a população alvo contempla todos os estudantes do ensino superior a estudar
em Coimbra. Posto isto a expressão do estudante «na rua exploram-nos até o mais
ínfimo detalhe», pois para além dos estudantes que se dirigem até eles com o intuito de
esclarecer algumas dúvidas, também existem aqueles que dominam o tema/assunto que
estão a abordar e que querem «testar» a credibilidade dos educadores de pares, avaliando o seu nível de conhecimentos.
Gestão do tempo/Disponibilidade. A gestão do tempo e conseguir arranjar disponibilidade para participar/frequentar nas actividades/formação de educação pelos pares, é
sem dúvida a maior dificuldade que os estudantes sentem. A carga horária contemplada
pelo curso de licenciatura em enfermagem, a componente de ensino clínico que é de
frequência obrigatória e ainda os vários trabalhos curriculares que são pedidos aos
estudantes, deixam-lhes com pouco tempo para actividades extra-curriculares, como é o
caso da participação nos projectos de educação pelos pares. Apesar da formação para
os educadores de pares repetir-se em dois horários diferentes, esta é uma estratégia que
não consegue contemplar todos os interessados. A acrescentar às razões suprareferidas, existe ainda o facto das aulas curriculares decorrerem em dois pólos distantes
um do outro, o que leva a que alguns estudantes percam as primeiras horas de formação.
Para ilustrar esta dificuldade sentida pelos estudantes transcrevemos os seguintes
excertos:
“Vir a todas as horas de formação porque com o nosso horário é muito
complicado” [E19].
“Na formação algumas dificuldades… O horário, em termos de compatibilidade, é chato para se conseguir vir a todas” [E12].
“É sempre muito complicado… horários…” [E15].
Apesar de no Atelier de Expressividade cada estudante ser responsável pela sua
formação, e pela frequência nas várias actividades de educação pelos pares que ali se
realizam, um dos estudantes entrevistados refere que:
“Aconteceu-me ter de faltar às aulas para vir ao Atelier de Expressividade
mas, não sei se a escola pode facilitar um pouco… Para nós é um pouco difícil.
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Por um lado queremos cá estar e por outro, precisamos também de estar nas
aulas. Mas gostamos mais de estar aqui do que nas aulas…” [E11].
No entanto, apesar da dificuldade expressa, é claramente perceptível o interesse em
participar voluntariamente nestas actividades.
Trabalhar com os pares educandos. Relativamente ao trabalho desenvolvido com
os pares educandos, os estudantes referiram dificuldades sentidas nas actividades
realizadas em sala de aula distintas das que experienciaram na intervenção em contexto
de rua. Assim, em sala de aula a dificuldade foi:
“Lidar com tanta gente ao mesmo tempo. Conseguir prender a atenção deles,
conseguir captar a atenção e motiva-los. Num grupo é muito mais difícil” [E14].
Em contexto de rua, num ambiente de festa e euforia, a dificuldade sentida pelos
estudantes é expressa da seguinte forma:
“Na rua há pessoas que estão ali mesmo só para «soprar no balão e ir
embora» por exemplo. Acho que depende um pouco de tudo…. No entanto, tento
sempre falar com a pessoa só que por vezes torna-se difícil. Também devido à
situação, porque já estão naquela euforia de querer ir para as Noites do Parque
ou assim e torna-se complicado” [E4].
Apesar do treino e formação que os estudantes têm que frequentar antes de as
actividades no terreno, estes referem sentir dificuldade de intervenção neste ambiente.
Acreditamos que esta dificuldade é mais evidente com o decorrer das actividades ao
longo da noite, tornando-se cada vez mais evidentes com o aproximar do términus da
intervenção.
Um participante refere que a sua dificuldade relativamente aos pares educandos
prende-se com o facto de tentar perceber quais são as dúvidas apresentadas por cada
um destes para que lhes possa esclarecer com clareza, contribuindo assim para que
adoptem comportamentos responsáveis. Este participante realça que a dificuldade
sentida está na especificidade de cada par educando e na forma como podem chegar até
cada um deles, satisfazendo os objectivos que os levaram a procurar o educador de
pares, como podemos ler no excerto que se segue:
“A maior dificuldade reside em tentar perceber ou tentar ir ao encontro
daquilo que a outra pessoa espera de nós. Se conseguimos responder de uma
forma efectiva à sua dúvida e se esse mesmo esclarecimento irá contribuir ou não
para a mudança de mentalidade e de postura desta pessoa. Aí é que reside o
problema. Não é a forma como se aborda, é satisfazer o objectivo da outra
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pessoa, e perceber o que ela retira da abordagem. Eu acho que é aqui que se vê
a dificuldade” [E15].
Como podemos verificar, na realização de actividades de educação pelos pares, as
dificuldades são de carácter diversificado. Por um lado os participantes referem dificuldades que se prendem com eles próprios, como é o caso da falta de conhecimentos ou
da dificuldade em comunicar; Relacionadas com o contexto de intervenção, com grupos
em sala de aula ou na rua em ambiente de festa e euforia; e ainda dificuldades de
carácter institucional como é o caso da dificuldade em gerir o tempo e/ou fazer escolhas
entre as actividades extracurriculares que querem participar e as actividades curriculares
que têm que efectivamente frequentar.

2.2.2. Sentimentos
A palavra sentimento é definida como um “estado afectivo que tem por antecedente
imediato uma representação mental” (Costa & Melo, 1999, p. 1493), é ainda considerada
por estes como “disposição afectiva duradoura”.
Santos (2009) ao referir Heron, escreve que “a expressão de sentimentos é um
processo saudável, e se o aprendermos a fazer poderemos exercitar maior auto-determinação e autonomia” (p. 188). Ou seja, parte do tornar-se consciente implica a
descoberta e exploração da dimensão emocional com a aprendizagem da expressão de
sentimentos nas diversas situações (Santos, 2009).
Na análise das entrevistas dos estudantes, surgiu o modo de interacção, com natureza afectiva, na descrição que fazem das situações que vivenciaram, e que expressam
no decorrer da entrevista.
Nesta nossa análise identificamos sentimentos de natureza positiva, que foram
entendidos enquanto visão optimista de si relativamente à participação nas actividades
de educação pelos pares, que é de algum modo geradora de um estado emocional de
satisfação pessoal, bem-estar e de gratificação; os sentimentos negativos foram percebidos enquanto estados afectivo-emocionais impeditivos deste bem-estar e confiança
pessoal como são: receio e insegurança. Também é referido por alguns estudantes
estados cognitivo-emocionais que não foram englobados nas categorias referidas visto
que a natureza destes impede a sua classificação enquanto «positivo» ou «negativo»,
revelando antes circunstâncias vivenciais de natureza afectiva (mais ligados a cognições
ou mais ligados a emoções, de acordo com a situação descrita).
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Sentimentos positivos. Relativamente aos sentimentos entendidos como positivos,
devemos referir que estes são referentes ao estado afectivo dos estudantes após a
participação nas actividades de educação pelos pares, mais especificamente, depois de
desenvolverem as actividades no terreno de intervenção (sala de aula ou contexto de
rua). Como relatamos, os sentimentos positivos referidos prendem-se com expressões
relativas a sentimentos de: «satisfação pessoal»; «gratificação»; «bem-estar»; «confiança» e «realização».
Satisfação pessoal. Para a «satisfação» pessoal encontramos várias expressões
que consideramos serem reveladoras deste estado emocional sentido pelos estudantes.
Apresentamos alguns excertos onde se pode verificar a manifestação deste sentimento:
“Acho que posso dizer que sinto satisfação. Satisfação no momento da intervenção porque gosto do que faço e satisfação depois da intervenção por ver como
são positivos os seus resultados” [E14].
“A mim complementa-me de uma forma muito importante, porque considerei
que seria mais uma actividade. Neste momento, acho que é na minha formação,
uma das actividades fundamentais” [E15].
“No final há a sensação de satisfação, porque é «Uau eu consigo» ou,
consigo transmitir a informação de uma maneira que eles percebem. […] É a
satisfação, não de dever cumprido, porque não sei se fica cumprido
completamente mas sei que fiz algo” [E2].
“O sentimento de satisfação. Não só comigo mas também com o grupo, pelo
seu feedback” [E2].
Este sentimento de satisfação pessoal não é exclusivo destes educadores de pares.
Também num estudo realizado por Connor et al. e noutro realizado por Stange, Forest e
Oakley referidos por S. F. Dias (2006) os autores descrevem que os educadores de pares
manifestam um impacte positivo no aumento da confiança, da auto-estima e da tomada
de decisão.
Sentimento de Realização. Quando interrogado sobre os sentimentos experienciados com a participação nestas actividades de educação pelos pares, um estudante
refere muito espontaneamente:
“Eu sinto-me realizada!” [E11].
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Outro estudante refere que a sua participação nestas actividades fá-lo sentir
realizado, porque interpreta esta sua acção como meio/estratégia para se desenvolver
«enquanto futuro enfermeiro»:
“Eu sinto-me realizado em conseguir cumprir com o que faço aqui, porque
como eu vim para cá para desenvolver as minhas capacidades enquanto futuro
enfermeiro, se fizer isto bem, no futuro também o farei” [E12].
Auto-confiança. O sentimento de auto-confiança também está bem patente. Os
estudantes que o manifestam, fazem-no realçando o facto de que esta «auto-confiança»
conseguida pela participação nestas actividades já teve efeito facilitador no seu
desempenho em contexto de ensino clínico, como podemos ler:
“Valorizo-me mais, tenho mais confiança em mim e no meu trabalho. Sou
mais criativa e dinamizadora. Facilitou-me muito no meu ensino clínico, no que
respeita à relação e comunicação com as outras pessoas” [E7].
“Acho que ganhei muita confiança. […] Saber que estou preparada e que não
tenho nada que ter medo” [E18].
“Sinto-me muito mais segura” [E17].
Gratificação. O sentimento de gratificação é aqui referido enquanto estado afectivo
experimentado após a realização das actividades no terreno de intervenção. A manifestação deste sentimento prende-se com a avaliação imediata do estudante a partir do
feed-back que recebe dos pares educandos, como podemos ler através dos excertos que
se seguem:
“Depois do projecto, acho que é gratificante perceber que eles ficam a saber
alguma coisa da nossa parte. Muitas das vezes, por exemplo, eles vêm-nos
procurar nas noites a seguir para saber se estamos lá. Para esclarecer outras
dúvidas que eles tinham e que não tiveram ou capacidade ou tiveram vergonha de
perguntar nos dias anteriores” [E10].
“Sinto-me bem, feliz e gratificada principalmente no final porque vejo que as
pessoas aprendem alguma coisa” [E20].
“Muitas das vezes até é difícil fazermo-nos ouvir mas, quando conseguimos
fazer-nos ouvir e sabermos que eles nos estão a ouvir, é muito bom… É muito
gratificante” [E11].
“Estar com quem gosta de trabalhar e fazermos o trabalho. Depois é a
gratificação daquilo que é o trabalho feito. Fizemos! Foi um bom trabalho.
Fazemos a avaliação, vemos o que é que falha para melhorar na próxima mas,
senti-me bem por isso, porque o grupo também consegue trabalhar bem. E é isso
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que também depois nos dá motivação, ver que todos nós nos envolvemos e
conseguimos levar adiante aquilo que idealizamos” [E1].
“Gratificante sem dúvida” [E8].
Sentimento de bem-estar. No que se relaciona ao sentimento de bem-estar os
estudantes dizem-nos:
“É um sentimento de bem-estar porque o nosso trabalho é reconhecido” [E9].
“Quando saio de lá sinto um grande bem-estar. Sinto que fiz alguma coisa de
útil. Quando estou a falar com os estudantes universitários na Queima das Fitas
ou quando estou com os alunos do 10º ano e do 11º ano sinto sempre aquele
sentimento de «Missão cumprida!». É uma sensação incrível. É muito bom” [E3].
Sentimentos negativos. Os sentimentos categorizados como negativos, prendem-se com descrições feitas pelos estudantes durante as entrevistas, e que, contrariamente
aos positivos, são relativos ao seu estado afectivo antes de desenvolver as actividades
de educação pelos pares no terreno de intervenção. Dentro desta categoria classificamo-los como: «receio» e «insegurança».
Receio. Receio é definido por Costa e Melo (1999) como um “estado de incerteza
derivado do temor provocado pela possibilidade de nos sobrevir qualquer dano” (p. 1389).
O sentimento de receio experimentado, refere-se à dúvida perante o desconhecido, como
podemos ler nos excertos das entrevistas:
“Algum receio de me fazerem alguma questão e eu não saber responder”
[E9].
“Senti muito receio no início” [E3].
“Por vezes tenho receio de não dar resposta” [E2].
“Receio é o primeiro. Sempre aquela coisa de iniciar, de, como eu já disse:
«Se me vão ouvir… se não vão ouvir… Se vai acontecer alguma coisa de mal»,
isto já falando no Antes que te Queimes… «Se me vão encarar bem, se vão
encarar mal»” [E4].
Insegurança. O sentimento de insegurança é expresso pelos estudantes relativamente a vários aspectos, seja pelo conhecimento que têm acerca dos conteúdos
contemplados na intervenção; ou por se interrogarem sobre como «foi a sua prestação»
no desenvolvimento das actividades no terreno. Os estudantes referem:
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“Insegurança! Porque apesar de estudar sempre e tentar pesquisar ao
máximo para não fazer má figura, os jovens gostam de testar as pessoas, e eu
tinha sempre esse medo de que me fizessem alguma pergunta e que não
soubesse a resposta” [E19].
“Depende do nosso estado de espírito, do que temos para dar e daquilo que
as pessoas estão dispostas a receber de nós. É evidente que há sempre
sentimentos de insegurança, medo, dúvida” [E15].
“Depois de acabar acho que (e falo apenas por mim) fico sempre a pensar:
«será que fiz tudo bem? Será que disse alguma coisa mal?»” [E4].
“Quando pude aplicar o que fui aprendendo, no início a insegurança” [E19].
Estado cognitivo emocional. Como referimos, alguns estudantes descrevem sentimentos que foram interpretados enquanto estados cognitivo-emocionais não sendo assim
classificados enquanto «positivo» ou «negativo», revelando antes circunstâncias vivenciais de natureza afectiva (mais ligados a cognições ou mais ligados a emoções experimentadas). Optamos em classificar por «Medo» e «Ansiedade», embora os teóricos da
especialidade (psiquiatria) interpretem o medo como sendo uma manifestação do
sentimento de ansiedade.
Medo. O sentimento de medo é descrito da seguinte forma:
“Na comunicação. Tinha muito medo de no início não saber responder àquilo
que me colocavam, de ficar nervosa e só pensar «tirem-me daqui que eu não sei
responder»” [E18].
“Primeiro, tive um bocado de medo! Principalmente na Latada. Não me sentia
preparada para intervir. Sentia que não sabia chegar e falar” [E5].
Ansiedade. Ansiedade é a manifestação de um sentimento vago e desagradável de
medo, apreensão, caracterizado por tensão ou desconforto devido à antecipação do
perigo, de algo desconhecido ou estranho (Castillo et al., 2000). Estas manifestações de
ansiedade são descritas pelos estudantes da seguinte forma:
“Expectativas do que é que poderia acontecer ou não” [E10].
“Quando eram apresentados os projectos eram sempre aquela excitação e
aquela ansiedade” [E3].
“Antes de integrar no grupo estava ansiosa” [E17].
“Há também alguma ansiedade na primeira aproximação ao grupo, ao
público-alvo da intervenção. Porque parecendo que não, é uma coisa relativamente nova. Apesar de já ter um ano de experiência, cada grupo é um grupo,
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cada dia é um dia, as pessoas não têm sempre a mesma disposição há muitas
variantes que podem condicionar a sessão com o grupo. Por isso há sempre essa
ansiedade em relação à novidade, que no meu caso é um pouco constante” [E2].
“Depois mistura-se também um pouco com aquela ansiedade de querer fazer
as coisas. Nós estamos naquela fase em que pensamos: «Eu tenho receio, mas
tem de ser, tenho que fazer as coisas. Depois gera-se a ansiedade e quando
ganhamos à vontade, parece que já encaramos aquilo «na boa»». Já não há
aquele receio, nós já fizemos várias intervenções e já reparamos que as pessoas
nos aceitam bem e então já estamos um pouco mais à vontade” [E4].
Como pudemos verificar os sentimentos experimentados pelos estudantes de
enfermagem através da participação nestas actividades de educação pelos pares
distinguem-se de acordo com o patamar de desenvolvimento em que se encontram, ou
seja, antes de realizar as actividades no terreno e depois da concretização das mesmas.
Os sentimentos manifestados vão desde o medo, ansiedade, receio e insegurança antes
das intervenções, passando por sentimentos de satisfação, realização pessoal,
gratificação, auto-confiança e por fim um bem-estar perante a acção desenvolvida. Posto
isto, corroboramos com a opinião de Heron citado por Santos (2009) “o exaltamento pela
descoberta do seu crescimento pessoal e profissional, a percepção de que é natural
perante determinadas situações a ocorrência de certos sentimentos, bem como a
percepção de surpresa positiva e de desafio após análise das situações contribuirão para
o modo como os estudantes fazem a gestão dos seus sentimentos em contexto de
práticas” (p. 201). De realçar que dos estudantes entrevistados (n=20), 8 destes
expressam sentimentos classificados como «negativos»; 7 descrevem estados classificados como «cognitivo-emocionais» e a totalidade dos participantes manifesta ter
experienciado sentimentos positivos com a participação nas actividades de educação
pelos pares.

2.3. Aquisição e desenvolvimento de competências profissionais
Como o propósito deste estudo é descrever as competências profissionais que os
estudantes de enfermagem desenvolvem com a participação em actividades de educação pelos pares, questionamos na realização das entrevistas, sobre quais as competências que os participantes sentiam que desenvolviam neste tipo de trabalhos. De acordo
com Trépos referido por Santos (2009), toda a competência se constrói no tempo.
Associado “à variável tempo, a competência profissional é considerada uma construção
social que envolve um conjunto de saberes e de experiência de acção” (Santos, 2009,
p. 327).
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Se pensarmos em competências segundo a abordagem fenomenográfica, a ênfase é
colocada nas concepções ou interpretações do sujeito sobre o seu próprio trabalho no
sentido em que “a concepção governa não apenas a forma como o trabalho é realizado
como também quais os atributos que efectivamente são mobilizados na sua realização”
(Barbosa & Rodrigues apud Santos, 2009, p. 327).
Tanto o saber, o saber-fazer, como as competências e as profissões evoluem (M. F.
Dias, 2006). Esta autora refere ainda que “cada vez mais é preciso formar para a
compreensão do que se faz” (M. F. Dias, 2006, p. 114). A formação, os objectivos com
que é definida, assim como a inventariação de competências a desenvolver, não pode
ser feita apenas no mundo do trabalho (M. F. Dias, 2006).
No domínio da formação, os formandos devem adquirir para além dos conhecimentos, também verdadeiras competências. “Competências, no sentido de poder agir,
permitindo ser eficaz num conjunto de situações, de um determinado domínio de
referência” (Santos, 2009, p. 327).
Já no domínio profissional, as competências podem ser descritas com referência a
uma profissão ou actividade, nas quais se deve incluir as margens efectivas de
autonomia e inovação e ainda a forma como é possível desenvolvê-la (Lima; Meghnagi
referidos por Santos, 2009). No domínio da enfermagem, o referencial de competências
do enfermeiro de cuidados gerais refere-se já a um nível de desempenho do profissional
revelador de uma aplicação efectiva do conhecimento e das capacidades, nas quais se
inclui, ajuizar (Ordem dos Enfermeiros, 2003).
No entanto, a aquisição e desenvolvimento de competências que emergiram da
análise da informação de investigação foi classificada e codificada segundo dimensões
de competências definidas por Graveto (2005): Cognitivas; Ético-morais; Relacionais ou
interpessoais; Identitárias; Técnicas e funcionais e de Desenvolvimento pessoal
(Quadro 3).
Quadro 3 – Aquisição e desenvolvimento de competências profissionais expressas nas
entrevistas
Aquisição e desenvolvimento de competências profissionais
Competências cognitivas
Competências ético-morais
Competências relacionais ou interpessoais
Competências identitárias
Competências técnicas e funcionais
Competências de desenvolvimento pessoal
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2.3.1. Competências cognitivas
Diz respeito aos aspectos de carácter cognitivo, Le Botterf referido por Graveto
(2005) que está relacionado com o saber-fazer cognitivo, pois só se tem a percepção
desta competência depois de se ter vivenciado a mesma. Assim, Collière (2000) escreve
que “a aquisição de competência requer, pois, o domínio prévio ou paralelo dos
fundamentos teóricos dessa competência” (p. 245).
A análise dos discursos das entrevistas permitiu-nos codificar e classificar nas
seguintes subcategorias: «aprendizagem»; «aquisição de conhecimentos» e «mobilização de conhecimentos». De referir que nesta dimensão tentaremos dar ênfase às
referências que se relacionam com o desempenho do educador de pares tendo em conta
a profissão que futuramente irá exercer. No que respeita à dimensão cognitiva, à medida
que o sujeito se desenvolve e o conhecimento vai aumentando, aumentam também os
processos de pensamento alargado (M. F. Dias 2006).
Aprendizagem. O processo de aprendizagem pode ser entendido, de forma
sumária, conforme o modo como as pessoas adquirem novos conhecimentos,
desenvolvem competências e mudam o comportamento. Esta ocorre num contexto
educacional e é contingente à conceptualização de aprendizagem nesse contexto
(Santos, 2009). As concepções e abordagens sobre a aprendizagem utilizadas pelos
educadores de pares podem ser descritas e compreendidas, embora as concepções de
aprendizagem sejam definidas como representações sobre o fenómeno da aprendizagem
na consciência (Marton, referida por Santos, 2009).
A aprendizagem referida pelos educadores de pares nas entrevistas é relativa à sua
participação voluntária nestas actividades com o intuito de se enriquecerem no sentido de
responderem de forma eficaz em situações futuras. Para além do apoio formativo que
têm, sentem a necessidade de complementar os conteúdos abordados/desenvolvidos
com um investimento próprio na procura de saber.
“Aprendi também a saber estar; Saber ser; Saber lidar com situações menos
comuns. Por exemplo, nós enquanto enfermeiros, vamos trabalhar numa
enfermaria e ali já temos as coisas estipuladas… temos uma regra a seguir. Ao
trabalhar com os pares, não sabemos o que nos pode surgir. É uma «inconstância», daí a importância desta experiência” [E9].
“Experiência principalmente, porque eu já vivi mais situações, e já sei melhor
como é que hei-de agir em cada uma” [E14].
“Aprendo! Porque há sempre uma formação. Por mais que se ache ou pense
que se esta formado ou não formado vai-se constantemente formando nem que
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seja só pela presença dos outros, porque só o facto de também por vezes nos
virem colocar dúvidas e nos complementar os conhecimentos uns aos outros
acaba-se sempre por aprender mais alguma coisa” [E6].
“Trabalhamos, em grupo, alguns temas que ainda não tinham sido
trabalhados nas formações anteriores. Temos essa parte de nos informarmos e
além disso, nós nesta formação também obtemos informação para nós e também
nos consciencializamos dos nossos próprios comportamentos ao reflectirmos
sobre estas temáticas porque apesar de irmos intervir para outras pessoas,
acabamos por reflectir naquilo que nós próprios fazemos e se está certo ou
errado, e nesse aspecto também evoluímos a nível pessoal” [E7].
“E em termos de lidar com as situações, de ganhar alguma destreza também
de estar aberto a coisas novas acho que ficamos mais «open mind» para várias
situações. Não estamos «formatados» para aquilo e tem que ser aquilo mesmo.
Podem-nos aparecer situações que são e outras completamente diferentes mas
acho que nós também estamos um pouco mais preparados para isso.
Aprendemos a dar a volta ao problema” [E4].
Falarmos com as pessoas na rua, a tentar ensinar alguma coisa e a tentar
aprender também e achei que isso era muito interessante – Ensinar e aprender”
[E3].

Podemos verificar através das afirmações que os educadores de pares referem o
aspecto

de

«aprender»

como

elemento

fundamental

do

desenvolvimento

de

competências profissionais. A formação adquirida com a participação nestas actividades,
leva-os a uma reflexão e consciencialização enquanto pessoa e futuro profissional de
enfermagem, com capacidade de avaliar e adaptar-se a situações novas.
As transcrições dos relatos das entrevistas apresentados vão de encontro ao que
sugere Santos (2009) “os estudantes precisam, acima de tudo, de aprender a aprender”
(p. 55). Esta investigadora acrescenta que a compreensão e a criatividade necessitam
ser estimuladas para que o conhecimento seja transferido para questões práticas do
quotidiano, permitindo aos estudantes agir com autonomia, fazendo escolhas de acordo
com as suas aspirações e valores pessoais, tornando-se assim cidadãos interventivos.
Aquisição de Conhecimentos. Os educadores de pares referem que os conhecimentos são úteis à realização de uma intervenção em que a mensagem transmitida é
pertinente e credível. Os participantes mencionam que têm necessidade de adquirir e
desenvolver os conhecimentos teóricos que mais tarde desenvolvem na prática.
“Apesar de sermos educadores de pares nós temos que ter sempre um nível
de conhecimentos que nos permitam ensinar também e que eles tenham
confiança em nós porque senão, se formos para lá e não soubermos responder a
nada eles pensam «mas o que é que eles andam para aqui a fazer?» Se não
sabem responder a nada” [E3].
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“Em relação às formações aprendi muito sobre o álcool e coisas que
desconhecia. Sexualidade também acrescentou algo mais aos meus conhecimentos, porque nunca ninguém sabe tudo e estamos sempre a aprender” [E13].
“É bom porque nós aprendemos coisas novas e é sempre bom para a nossa
formação trazer-nos algo novo” [E17].
“Conhecimento acerca do assunto; Competências para intervir a nível do que
é o projecto, postura, como falar… Competências comunicativas“ [E5].
Nestas transcrições é perceptível a utilidade da formação na aquisição de conhecimentos que vão adquirindo e desenvolvendo. Estes conhecimentos são depois colocados
em prática pelos estudantes, aquando das intervenções que realizam através da
metodologia de educação pelos pares ou ainda nos seus estágios curriculares.
Mobilização de conhecimentos. Como mobilização de conhecimentos interpretamos a colocação em prática de conhecimentos adquiridos seja na formação específica
para a intervenção ou ainda noutros contextos tendo em conta o seu desenvolvimento
enquanto estudante de enfermagem e futuro enfermeiro. A capacidade de mobilização de
conhecimentos em acção é um elemento do agir competente enquanto responsabilidade
profissional de natureza pessoal, pois esta mobilização tem a conotação de intencionalidade consciente, referindo-se a operações de pensamento que podem viabilizar essa
intencionalidade (Santos, 2009 a referir Ramos), e ainda a teorização a partir de acções
da prática profissional que promovem a construção e desenvolvimento de capacidades
(Santos, 2009).
A mobilização de conhecimentos é descrita da seguinte forma:
“Saber transmitir essa informação é muito importante para no meu futuro
profissional. É importante que consiga transmitir uma informação precisa e
concisa, que a consiga fazer de um modo claro, explícito e aceitável para a outra
pessoa” [E15].
“[No ensino clínico] Não temos tanta autonomia. Estas experiências dão-nos
bagagem, teórica, comunicacional… Alarga os horizontes… Dá-nos muitas ideias
para abordar os mesmos assuntos. Muitas maneiras de fazer. Porque
normalmente nós chegamos lá [ensino clínico] o que é que vamos fazer?
Palestras. Aqui aprendemos muito mais do que isso. Por exemplo, os jogos de
dinâmicas… É isso que eu queria dizer, quando estava a falar de fazer mais do
que estamos habituados em que só apresentamos teoria na teoria. Por exemplo,
para apresentar slides, podemos fazer uma dinâmica. Cá [no Atelier de Expressividade] aprendemos outras estratégias de apresentação e de divulgação” [E11].
“Adaptação a novas situações. Acho que aqui é que se vê como é que conseguimo-nos adaptar porque em estágio é um bocado difícil de nós termos essas
situações inesperadas… estamos sempre à espera do que é que vai acontecer.
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Acho que é um bocado previsível. Aqui não! Aqui lidamos com o imprevisível”
[E10].
“As competências mobilizadas são de conhecimento científico […] Nós temos
várias temáticas sendo uma delas a alimentação, onde passa por falarmos a
questão dos distúrbios alimentares é claro que os jovens sabem ou ouvem falar
da anorexia, da bulimia… Mas saber quais são os sintomas, algumas das causas
e consequências comprovadas. Este é um pequeno exemplo mais concreto sobre
o que nós temos que ter em mente e passar esses dados como certos e para isso
temos que ter informação científica, correcta” [E2].
É reconhecido que perante os excertos das entrevistas, os estudantes de enfermagem mobilizam os conhecimentos adquiridos nos vários contextos para cada situação
particular. Assim, corroboramos com a opinião de Graveto (2005) para que seja possível
utilizar os conhecimentos ao longo da vida, a pessoa que aprende deve, ela própria,
construir os seus saberes, mobilizando assim as ferramentas intelectuais de que dispõe e
que podem ser melhoradas, dado que reproduzir um saber, não é a mesma coisa que
construí-lo.
Com a participação nas actividades de educação pelos pares os estudantes:
mobilizam conhecimentos adquiridos nas disciplinas curriculares para os contextos de
intervenção (em educação pelos pares) e por outro lado, mobilizam conhecimentos e
competências adquiridos/desenvolvidos com a experiência nestas actividades, para os
contextos de ensino clínico.

2.3.2. Competências ético-morais
No campo da saúde, a dimensão ético-moral é muito valorizada, porque esta
relaciona-se com o bem-estar da pessoa (Graveto, 2005). O conceito de ética associada
a uma profissão é uma questão que se coloca, frequentemente associada ao agir
profissional (M. F. Dias, 2006). De acordo com esta mesma autora assume uma
importância crucial essencialmente no início da carreira, deve-se ao facto de que nas
profissões humanas, existirem actos que têm efeito imediato e como tal devem ser bem
reflectidos e as suas consequências bem avaliadas (Idem).
No que diz respeito à moral, M. F. Dias (2006) baseada em Kohlberg refere que são
assuntos morais os que se relacionam com a justiça, os direitos e responsabilidades.
Quando questionamos os estudantes sobre quais as competências que desenvolviam com a participação nas actividades de educação pelos pares, estes também
referiram competências que classificamos na dimensão ético-moral. De acordo com os
elementos obtidos nas várias entrevistas para esta categoria, classificamos segundo as
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seguintes subcategorias: «prática segundo a ética»; «valores humanos/respeito» e
«dever de sigilo».
Prática segundo a ética. A prática segundo a ética constitui um dos domínios de
competência profissional definida pela Ordem dos Enfermeiros (2003). A ética tem a ver
com a interioridade do sujeito que age e com o fundamento do agir (Santos, 2009). Nos
excertos das entrevistas aos estudantes foram encontradas expressões aduzidas a
preocupações de natureza ética na aplicação prática das actividades de educação pelos
pares. Estas expressões são reveladoras de valores que estão contemplados no Código
Deontológico do Enfermeiro (1998).
Por exemplo, a prática segundo a ética perante os educandos, entendida como
elemento de ética racional e expressão de cuidado pela individualidade de cada um, pode
ser percebida nas expressões que se seguem:
“O perceber o outro. Compreende-lo e depois o tentar ajudá-lo, cuidar da
forma mais simples, mais honesta e mais franca possível” [E15].
“Comunicação. Adquirir conhecimentos teóricos. Saber estar. Saber falar.
Saber agir. A relação de empatia, também é muito importante. Acima de tudo ser
uma pessoa assertiva. Acho que foi uma das coisas que eu aprendi um pouco a
ser com este projecto. Acho que o que todos deveríamos ser é um pouco mais
assertivos” [E9].
A prática segundo a ética leva o indivíduo a agir com especial preocupação para
com a pessoa com quem está a cuidar/aconselhar. Isto é perceptível quando referem «a
relação de empatia» ou «acima de tudo ser uma pessoa assertiva» ou «cuidar da forma
mais simples, mais honesta e mais franca possível». Perante estas expressões somos
levados a antever, que a intenção de ajuda estabelecida com aqueles que
cuida/aconselha, decorre numa relação de confiança entre o educador de pares e o par
educando.
Valores humanos/Respeito. Os valores humanos e o respeito são fundamentais
quando se cuida/aconselha. Os estudantes evidenciam o seu respeito pelos pares
educandos quando referem a sua preocupação com a «autonomia», «o não fazer juízos
de valor», o respeito pela «privacidade», e pelo «espaço do outro». Estes são aspectos
que podem ser considerados segundo a ética relacional no sentido em que se apoia na
assunção de que a prática ética ocorre nas relações e estas constituem uma fonte para o
conhecimento moral (Santos, 2009). O respeito pelo espaço do outro, bem como a
preocupação em não emitir juízos de valor expressam princípios de uma ética relacional
que se representa na relação estabelecida entre educador de pares e pares educandos
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(enfermeiro e cliente). Os valores humanos e o respeito, são descritos nas entrevistas do
seguinte modo:
“E às vezes é mais pensar «o que é que vou dizer a esta pessoa para não
desrespeitá-la e não interferir com a privacidade dela? Ou, o que é que ela espera
mais ou menos que eu lhe diga?» [E5].
“Iniciativa, compreensão, controlar as minhas emoções, desenvolver o meu
sentido de responsabilidade. O aspecto comunicativo é sempre fundamental”
[E15].
Dever de sigilo. O dever de sigilo está contemplado no Código deontológico do
enfermeiro (1998) no artigo 85º “o enfermeiro, obrigado a guardar segredo profissional
sobre o que toma conhecimento no exercício da sua profissão” tendo para isto que
cumprir os deveres abrangidos por este artigo. O sigilo profissional como referido
anteriormente, constitui um elemento legalmente enquadrado, no sentido de garantir a
confidencialidade dos aspectos relativos ao cliente, bem como o seu anonimato na
colheita de informação aquando a realização das intervenções de educação pelos pares
(em ambos os contextos: de rua ou sala de aula).
Durante a entrevista um estudante refere este facto da seguinte forma:
“A gestão da própria comunicação; a gestão da receptividade, da disponibilidade, do estabelecimento da relação com o outro, o não fazer juízos de valor.
Nós trabalhamos em áreas em que algumas são mais delicadas, como é a
sexualidade, o consumo de substâncias psico-activas em contexto recreativo, até
mesmo a alimentação, as formas de se alimentar, a questão da anorexia, da
bulimia, são questões delicadas e o facto do não preconceito, dos não juízos de
valor” [E1].
“As [competências] sociais, pessoais, afectivas… tudo o que envolva sentimentos, nós estamos a lidar com pessoas, somos todos pessoas, somos um
grupo temos que aprender a conviver logo aqui são mobilizadas as competências
sociais, afectivas, pessoais, partilha de opiniões diferentes, o respeitar o espaço
do outro” [E8].

2.3.3. Competências relacionais ou interpessoais
A componente relacional ou interpessoal é essencial e funciona como catalisadora
da actividade de qualquer profissional de enfermagem (Graveto, 2005). Sendo esta uma
dimensão muito abrangente e de alguma forma transversal a todas as outras, torna-se
fácil perceber a razão pela qual surgiram muitas afirmações que foram aqui incluídas.
Falar em competências relacionais ou interpessoais induz-nos à ideia de relação de ajuda
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e esta por sua vez não é possível sem comunicação. As Competências relacionais ou
interpessoais, foram analisadas à luz da «tolerância»; «comunicação funcional e pedagógica»; «trabalho em grupo» e «persuasão/negociação». A partir destas, podemos fácilmente perceber que nenhuma delas é possível, sem estabelecer uma relação (de ajuda)
e que são de alguma forma sobreponíveis, pelo que organizá-las desta forma foi difícil.
Tolerância. Tolerância significa “atitude que consiste em deixar aos outros a
liberdade de exprimirem opiniões divergentes e de viverem em conformidade com tais
opiniões” (Costa & Melo, 1999, p. 1602). Perante esta definição e atendendo ao facto de
que os estudantes realizam intervenção de aconselhamento individual num ambiente de
euforia (festa académica), interpretamos os excertos transcritos das entrevistas que
expressam este facto:
“Por exemplo, nós em estágio temos «gerir emoções» e há situações que nós
temos mesmo que gerir emoções. Lidar com gente alcoolizada não é própriamente fácil. E acho que é mais uma competência a acrescentar a tudo isto” [E13].
“A tolerância ou o saber-estar com o outro. Nós aprendemos essencialmente
a saber-estar com o outro. E depois aprendemos isso de uma forma mais
individualizada quando estamos nas várias intervenções que realizamos. Praticar
é diferente” [E1].
Ser tolerante, leva-os a «saber-estar» com o outro que cuidam/aconselham permitindo-lhes abertura numa relação de confiança centrada nos saberes e conhecimentos que
os pares educandos possuem.
Comunicação funcional e pedagógica. O termo comunicar provêm do latim
communicare que significa colocar em comum. Comunicar pode ser tida como uma
função vital, por meio da qual indivíduos relacionam-se uns com os outros, bem como
com o meio ambiente e com as próprias partes do seu próprio grupo, influenciando-se
mutuamente e transformando factos em informação (Spagnuolo & Pereira, 2007). Logo
aquando da colheita de informação, foi perceptível a referência por todos os inquiridos no
que se relacionava com o desenvolvimento das suas capacidades e estratégias para
comunicar com o outro. Como referido no enquadramento teórico, «comunicar» surge
como aspecto fundamental na vida de cada um, assumindo especial importância no que
diz respeito ao desenvolvimento e prestação de cuidados por parte do enfermeiro.
Acrescentamos que a competência «comunicar» está contemplada nas competências do
enfermeiro de cuidados gerais (2003), dentro da dimensão da prestação de cuidados.
Esta, representa o motivo principal pelo qual os estudantes se envolvem neste tipo de
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intervenções de educação pelos pares. Consideramos que as expressões transcritas são
reveladoras da forma como os estudantes descrevem a importância desta capacidade no
desenvolvimento de uma relação funcional/pedagógica apropriada com o outro:
“Não é só chegar e ter à vontade para falar. É saber falar e saber ir ao
encontro das dúvidas das pessoas e é isso que tentamos transmitir e passar nas
nossas mensagens […] Nós só conseguimos transmitir a nossa mensagem se
tivermos um discurso coerente e se soubermos efectivamente aquilo que falamos
e aquilo que transmitimos […] O aspecto comunicativo é sempre fundamental”
[E15].
“Nós conseguimos desenvolver, sem dúvida, mais a parte da comunicação e
a relação com o outro que são 99% da profissão do enfermeiro. Nós sem
comunicação não conseguimos fazer mais nada. Se não tivermos um meio e
estratégias para conseguir comunicar com o doente não conseguimos fazer mais
nada. Com o doente, com a pessoa. E acho que este tipo de projectos que se
desenvolvem no Atelier de Expressividade, encaminham-nos mais para essa
vertente. Nós somos postos em diversas situações e temos que arranjar sempre
estratégias para conseguir ultrapassá-las e vamos sempre criando outras para
irmos lidando com várias situações […] Mesmo voltando à parte para comunicar
com os doentes, para falar à vontade, sem ter receio, penso que aqui e
principalmente na educação de rua desenvolvemos muito isso. É comunicar sem
receio. Não podemos ter receio de chegar porque depois, a pessoa fica com uma
certa insegurança e bem: Confio, não confio… Nós aqui, desenvolvemos muito
isso” [E4].
“Acho que o falar… Principalmente a comunicação acho que foi muito
importante” [E18].
“Acho que logo a primeira é a comunicação. Nós como enfermeiros, na nossa
profissão é preciso desenvolver esta parte comunicativa. Isso é logo das
primeiras, porque nós temos que adquirir conhecimento antes de o fazer passar
para alguém, antes de educar temos que também adquirir conhecimento” [E1].
“No meu caso a comunicação… Mesmo muito, porque é mais fácil neste caso
falar com pessoas da minha idade e acho que nesse aspecto foi mesmo uma
mais-valia este projecto” [E10].
A arte de comunicar é tida como ferramenta fundamental no cuidado ao outro. É uma
preocupação dos estudantes o desenvolvimento desta capacidade, tendo em conta os
pares educandos que abordam aquando da intervenção mas, não descurando o seu
papel enquanto futuros enfermeiros e como tal, também educadores no âmbito da saúde.
Como referido, o desenvolvimento desta competência vai de encontro ao preconizado/esperado de um enfermeiro que presta cuidados gerais.
A preocupação/necessidade com desenvolvimento desta capacidade/habilidade é
aquela que mais se destaca em toda a análise da informação. Todos os educadores de
pares (mesmo os que sabem que têm facilidade em comunicar como o outro) referem, a
importância e necessidade de aperfeiçoamento da sua capacidade de comunicar. Pois,
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olham cada par educando enquanto indivíduo com as especificidades e não apenas
como um par educando com características comuns, pertencente a um grupo.
Apesar dos estudantes referirem estabelecer uma relação de ajuda com os pares
educandos, neste trabalho incluímo-la na comunicação funcional/pedagógica. Pois a
relação de ajuda referida pelos estudantes que se estabelece entre educadores de pares
e pares educandos é distinta das relações «de ajuda» de carácter social (estabelecida
com amigos e familiares, por exemplo). Apesar de existirem algumas semelhanças, uma
relação de ajuda é estabelecida em benefício do cliente, enquanto nas relações entre
familiares e amigos visam a satisfação de necessidades mútuas. A relação de ajuda
cliente/enfermeiro tem como objectivo ajudar o primeiro a alcançar e manter um nível
óptimo de saúde (Riley, referido por Graveto, 2005). Assim, segundo excertos das entrevistas os educadores de pares referem:
“A relação de ajuda, também é muito importante” [E9].
“Temos que estabelecer uma relação de ajuda e como é que nós podemos
fazer isso? Temos que nos adaptar à situação e temos que adaptar o discurso a
cada pessoa” [E3].
Perante estas transcrições podemos subentender que há preocupação por parte dos
educadores de pares em adaptar o seu «discurso» a cada um dos seus educandos, no
sentido de estabelecer uma relação de ajuda, levando-os a adquirir conhecimentos/informações que lhes permita adoptar comportamentos saudáveis/responsáveis.
Trabalho em grupo. Para desenvolver um trabalho de grupo é necessário trabalhar
em equipa. Conseguir integrar-se, partilhando opiniões sem se impôr. A socialização
abordada nesta subcategoria refere-se aos seus pares enquanto parceiros de trabalho e
não os pares [educandos] para os quais realizam as actividades de educação pelos
pares. Como podemos ler:
“Eu tive que me integrar num grupo, tive que me habituar à forma deles
trabalharem, tive que trabalhar para o grupo, tive que trabalhar em conjunto.
Como vou trabalhar sempre em grupos, logo é uma mais-valia ter este tipo de
actividades e mesmo a bagagem de informação que levo daqui. O à vontade para
falar adquirido nas reuniões, nas conversas, na apresentação de trabalhos, nas
intervenções… é sempre óptimo” [E8].
“Adquirimos também algumas competências a nível pessoal porque também
interagimos com os outros e não só com os alunos, com os nossos colegas de
escola, também com os professores e enfermeiros” [E7].
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“Saber trabalhar em grupo. Assim como numa futura equipa de enfermagem,
desenvolvemos desde já competências do saber trabalhar em grupo como a
assertividade, a organização e distribuição do trabalho, relações humanas” [E1].
Estabelecer e manter relações de trabalho com enfermeiros e restante equipa
(Ordem dos Enfermeiros, 2003), é uma competência relatada nas Competências do
enfermeiro de cuidados gerais. Consideramos que a competência de trabalhar em grupo
(relações de trabalho com enfermeiros e restante equipa) assume particular importância
no dia-a-dia de um profissional de enfermagem. O facto de experienciarem e desenvolverem esta competência no seu grupo de trabalho (grupo de pares) permitir-lhe-á uma
melhor adaptação em equipas de trabalho futuras: “é que com a experiência e o domínio,
a competência transforma-se” (Benner, 2005, p. 59).
Persuasão/Negociação. Negociar com o utente/cliente os cuidados que deve ter
com ele próprio no sentido de se manter com saúde é um dos princípios do enfermeiro.
Este elemento de competência está descrito nas Competências do enfermeiro de
cuidados gerais na “promoção da saúde” (Ordem dos Enfermeiros, 2003, p. 19). Compete
assim ao enfermeiro fornecer informação de saúde relevante para ajudar os indivíduos,
aplicando o conhecimento sobre estratégias de ensino e de aprendizagens nas
interacções com estes (Ordem dos Enfermeiros, 2003). Um estudante refere esta competência da seguinte forma:
“De alertar… Também de informar daquilo que, se faz por não saber. Falhas
que nós detectemos e que podemos informar e transmitir esse conhecimento para
que eles possam também depois tomar atitudes informadas e se calhar dar-lhes o
conhecimento que de outra forma eles não vão à procura” [E14].

2.3.4. Competências identitárias
Nesta dimensão das competências profissionais, organizadas neste estudo, consideramos como competências identitárias aquelas em que o educador de pares [estudante
de enfermagem] aprende e se sente membro de uma verdadeira profissão, adoptando
comportamentos e responsabilidades para com a mesma. Como referido na fundamentação teórica deste trabalho, o exercício da «autonomia» é uma das características
subjacentes ao desempenho de cada [neste estudo, futuro] profissional de enfermagem.
Como subcategoria temos ainda «autoformação».
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Autonomia. O enfermeiro é um profissional que realiza intervenções autónomas e
interdependentes. Neste estudo centramo-nos apenas nas intervenções autónomas. São
consideradas autónomas as intervenções que são realizadas pelos enfermeiros sob sua
única e exclusiva iniciativa e responsabilidade, atendendo às suas qualificações
profissionais (Ordem dos Enfermeiros, 2003). Neste sentido e de acordo com Graveto
(2005) o desenvolvimento da autonomia afirma-se quando já se é capaz de identificar
problemas, conceber e negociar escolhas, isto é, quando já se adoptam comportamentos
de segurança, revelando consciência e conhecimento profissional. Da entrevista a que
foram sujeitos os educadores de pares, transcrevemos os excertos que melhor permitem
identificar o desenvolvimento deste elemento de competência, a autonomia através da
participação nas actividades de educação pelos pares. Assim,
“Tenho noção que isto [educação para a saúde] é uma ferramenta que eu
estou a desenvolver e que como futuro enfermeiro faz parte do campo autónomo
de actuação da Enfermagem e que pode ser aplicada em qualquer situação de
educação para a saúde. Por isso, desenvolver estas capacidades, essa metodologia não só, ganho traquejo profissional como pessoal para abordagens
futuras” [E2].
“Acho que isso é muito importante para o desenvolvimento da nossa
autonomia enquanto futuros enfermeiros. […] Permitiu-me também aprofundar
conhecimentos sobre esta grande problemática actual da saúde pública, treinar
competências como a capacidade de educar para a saúde, a capacidade de
destreza na prestação de cuidados personalizados e globais, a capacidade de
avaliação das actividades desenvolvidas […] Desenvolvemos capacidades de
planear actividades, avaliar as intervenções e também nos permite desenvolver
algumas competências na área da investigação [E19].
“Eu acho que nos dão autonomia, que é uma coisa muito importante, no
fundo é isso. Não éramos educadores se não fossemos autónomos. Não
produzíamos nada. Andávamos cá por andar” [E11].
Perante estes excertos das entrevistas podemos verificar que os educadores de
pares têm presente a preocupação com o desenvolvimento da «autonomia». Veêm na
realização de actividades de educação pelos pares uma forma de o concretizar tendo em
consideração a profissão que irão exercer. Um dos participantes refere que através da
participação nestas actividades: “Desenvolvemos capacidades de planear actividades,
avaliar as intervenções e também nos permite desenvolver algumas competências na
área da investigação”. Perante esta afirmação podemos verificar que são desenvolvidas
várias competências que estão contempladas nas Competências do enfermeiro de
cuidados gerais (Ordem dos Enfermeiros, 2003): Planeamento; Avaliação e a valorização
da investigação como contributo para o desenvolvimento da enfermagem e como meio
para o aperfeiçoamento dos padrões de cuidados.
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No primeiro excerto que se segue, está presente a iniciativa do estudante como
manifestação da autonomia adquirida/desenvolvida para desenvolver um trabalho com
base numa metodologia com que teve um contacto prévio (educação pelos pares) e que
considerou adequada à sua população-alvo. Como referido anteriormente, o planeamento (neste caso uma sessão de educação para a saúde), é uma competência
contemplada nas Competências do enfermeiro de cuidados gerais (2003). Na situação
referida a estudante refere ainda que a execução da sessão de educação para a saúde
foi bem sucedida, sendo que esta é outra competência descrita neste documento.
“Ajudou-me depois ao longo do curso e nos ensinos clínicos. Recentemente,
planeei um conjunto de sessões de Educação para a Saúde para alunos da
escola profissional sobre o consumo de álcool. A participação neste projecto deu-me as ferramentas para desenvolver uma boa intervenção e uma óptima relação
com eles, o que os deixou à vontade para colocarem todas as suas dúvidas, até
porque as nossas idades eram muito próximas” [E19].

No que se refere à identidade profissional esta “demonstra-se na prática com o
exercício da autonomia, no seu verdadeiro sentido emancipatório no desempenho de
cada enfermeiro” (Graveto, 2005, p. 252).
Autoformação. No excerto que se segue, o participante faz alusão à auto-formação
e à importância da mesma para um profissional de enfermagem tendo em conta o meio
onde trabalha. Esta é uma iniciativa que parte do estudante como forma de dar resposta
às necessidades do seu público-alvo. Apesar de o estudante ainda estar no seu percurso
de formação inicial em enfermagem, consideramos que esta é uma atitude positiva por
parte do mesmo, uma vez que vai ao encontro do que se pretende num futuro
profissional. É desejável e está preconizado nas Competências do enfermeiro de
cuidados gerais (Ordem dos Enfermeiros, 2003) que o enfermeiro desenvolva formação
contínua, como forma de «assumir responsabilidade» pela aprendizagem ao longo da
vida e pela manutenção das competências. A autoformação e manter-se actualizado
sobre os novos conhecimentos é uma forma de se formar continuamente. Assim,
Auto-formação. Cada vez que há um dado novo, uma forma, uma nova metodologia, uma nova informação sobre as temáticas que são tratadas, convém nós
estarmos a par, porque, parecendo que não os jovens também estão informados
«Eu ouvi falar», mesmo que nós estejamos a receber essa informação através
deles também convém nós estarmos a par disso e irmos pesquisar e depois
darmos o «feed back» e a questão partiu de um jovem mas as notícias correm e é
geral naquele grupo” [E2].
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“Adquirimos confiança e auto-estima porque aprendemos também a estar
mais seguros daquilo que fazemos e vamos fazer mais para a frente quando
formos profissionais” [E7].
“A um nível pessoal, porque no meu entender todas as experiências nos
desenvolvem. A nível psicológico também, porque nós começamos também a ter
noção da realidade das outras pessoas e começamos a reflectir um pouco sobre
isso” [E20].
“não me baseio só na formação que nós temos aqui. Vou para casa, vou ler
outras coisas, vou estudar, porque claro que cá aprendemos mas nem sempre é
suficiente… e, às vezes procuro ir mais além” [E7].

A identidade profissional é demonstrada na prática com o exercício da autonomia, no
seu verdadeiro sentido emancipatório no desempenho de cada enfermeiro (Graveto,
2005). Tal como referido na fundamentação teórica, para se adquirir uma identidade e
neste caso específico, competências identitárias, em relação à profissão de enfermagem,
é necessário que se saiba perceber e ter consciência entre aquilo que «se foi» e o que
«se é» durante todas as alterações que são produzidas durante a licenciatura (Idem).

2.3.5. Competências técnicas e funcionais
As acções de natureza técnica referem-se à utilização de procedimentos pela
utilização de instrumentos que sejam apropriados à sua realização (Santos, 2009). Nesta
classificação, consideramos as referências ao «fazer» procedimental nos quais se inclui a
manipulação de alcoolímetros usados na avaliação de alcoolemia e ainda aspectos de
natureza mais complexa como é o caso de prestação de primeiros socorros a vítimas de
intoxicação aguda alcoólica.
Quando se contacta diariamente com estudantes de enfermagem sabemos que a
técnica assume uma importância crucial no seu desenvolvimento, enquanto futuros
profissionais. O interesse despoletado por estes, no que se refere a situações de emergência e o facto de lidar com tecnologia de ponta, são os factores mais preponderantes.
De referir que apesar das actividades de educação pelos pares comportarem uma
componente técnico-prática, esta dimensão das competências profissionais é a menos
referida pelos educadores de pares aquando das entrevistas. As afirmações referidas
pelos estudantes que consideramos mais pertinentes foram transcritas em baixo:
“Contribui muito nos conhecimentos que temos e nos ajuda a participar
noutras actividades que sejam necessárias à última da hora em caso de
emergência ou no simples facto de uma pessoa que se sinta mal” [E6].
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“A um nível profissional no sentido que aprendemos também uma parte
clínica a nível de intoxicação alcoólica aguda, a nível de primeiros socorros, que
no meu entender é muito importante a nível clínico porque podem acontecer
assim situações semelhantes” [E20].
“Para além da comunicação como já referi, nós também temos alguma
destreza manual em termos de lidar com alcoolímetros por exemplo” [E4].
“Consciencializávamos para o risco, fornecíamos materiais, como preservativos e concluíamos a intervenção com o teste de alcoolemia” [E13].
As competências técnicas também são referidas nas Competências do enfermeiro
de cuidados gerais (Ordem dos Enfermeiros, 2003). Estas estão englobadas na
competência da Prestação e gestão de cuidados em que podemos ler que o enfermeiro
“aplica os conhecimentos e as técnicas mais adequadas, na prática de enfermagem”
(Ordem dos Enfermeiros, 2003, p. 18).
Ainda inserido no «fazer» referenciámos a utilização do instrumento de comunicação, ou seja, a adaptação da linguagem e do que é comunicado com cada par
educando durante a intervenção. A utilização correcta das técnicas de comunicação,
adaptando a linguagem a cada pessoa é muito valorizada pelos estudantes de enfermagem. Como referem:
“Depois além de a nível comunicacional, a adoptar outras técnicas para apresentar as coisas e torná-las mais atractivas aí também me ajudou” [E19].
“De desenvolver competências comunicacionais. A nível de personalizar a
informação, de dirigir a conversa para a pessoa que temos à frente” [E14].
“A comunicação, uma competência que é fortemente desenvolvida e que é
através da linguagem que nós comunicamos, e que em relação aos jovens, este é
um instrumento fundamental para alterar comportamentos porque já que os
amigos influenciam uns aos outros, ou um jovem da mesma idade influencia outro,
há muita probabilidade disso acontecer” [E13].

2.3.6. Competências de desenvolvimento pessoal
Quando falamos em características de desenvolvimento pessoal, pensamos numa
série de características e adjectivos pessoais de cada indivíduo, remetidos para uma
prática do quotidiano onde são mobilizados os saberes do senso comum, ou seja, «saber
de conhecimento empírico» que advém da experiência de cada um (Graveto, 2005).
Neste ponto do estudo as competências analisadas são as que consideramos
necessárias para a aquisição, construção e desenvolvimento de competências de
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desenvolvimento pessoal. Consideramos assim, competências de índole atitudinal, de
carácter geral e transversal a vários comportamentos (Idem) com particular ênfase para
aquelas que podem interferir no bom desempenho da profissão de enfermagem.
De referir que nesta categoria das competências a nossa maior dificuldade foi
realizar distinção entre as características identitárias e as de carácter pessoal (desenvolvimento pessoal). Isto deu-se pelo facto de que as competências de carácter pessoal não
são desenvolvidas apenas com a formação/participação nas actividades de educação
pelos pares mas, como características que os estudantes já possuem mesmo antes de
integrarem estes projectos e que podem utiliza-las e desenvolve-las com a sua participação nos mesmos.
Nesta dimensão as informações obtidas para esta categoria foram analisados com
base na «responsabilidade».
Responsabilidade. Responsabilidade, do latim respondere, significa responder,
comprometer-se perante alguém (Santos, 2009). A responsabilidade é aqui entendida
como a obrigação de responder por actos próprios ou alheios, ou por algo que lhe foi
confiado (Costa & Melo, 1999). Para além da imputação das consequências de uma
acção que foi realizada por um sujeito, a responsabilidade engloba ainda o dever de
realizar as acções para as quais este tem o poder e o dever de as realizar (Santos,
2009). Ou seja, a responsabilidade é apresentada como um princípio, uma obrigação em
relação às gerações futuras e à sustentabilidade da natureza (Barcelos referido por
Santos, 2009).
Neste trabalho a responsabilidade é entendida como a atitude do educador de pares
para com aqueles que educa/aconselha, reconhecendo os limites da sua competência
(Ordem dos Enfermeiros, 2003). Neste sentido, os estudantes referem:
“Tentamos fazer as coisas com profissionalismo, com competência, com
responsabilidade […] Iniciativa, compreensão, controlar as minhas emoções,
desenvolver o meu sentido de responsabilidade” [E15].
“Porque para mudar comportamentos é preciso ter responsabilidade no
sentido de que nós sabemos aquilo que estamos a dizer. Temos que ser
credíveis. Para uma pessoa acreditar noutra tem que ter um fundo de verdade. E
nesse sentido a responsabilidade é fundamental” [E13].
Podemos verificar que estes excertos ilustram a responsabilidade pessoal dos
estudantes pela necessidade que estes têm de usar os conhecimentos adequados para
transmitir uma informação a quem aconselham/educam. De acordo com Santos (2009) a
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referir Catalano, o uso do conhecimento constitui um elemento de responsabilidade
pessoal na realização de cuidados sustentados.
Relativamente à responsabilidade centrada no par educando,
“O ensino à pessoa que está do outro lado, por exemplo na educação para a
saúde, quando fazemos aconselhamento individual. Acho que essa parte é
importante porque é uma das partes que está à responsabilidade do enfermeiro e
que muitas vezes nós descuramos um pouco em detrimento da realização dos
procedimentos técnicos” [E4].
A responsabilidade do educador de pares centrada no par educando, realçada pelo
facto de que «não só o fazer técnico» é que deve ser realizado de forma responsável
mas também este aconselhamento personalizado. Os estudantes de enfermagem têm o
cuidado de transmitir informação considerando todos os princípios técnicos da
comunicação, adaptando esta a quem estão a dirigir o aconselhamento. Nos excertos
que se seguem, relatam a sua experiência de intervenção percepcionando o alvo do
aconselhamento (par educando) enquanto indivíduo integrado numa comunidade e não
apenas como ser isolado.
“na prática nós temos que saber criar formas de ultrapassar as dificuldades
por nós próprios que num plano de estágio, podemos tê-las, essas opções ou não.
E num contexto prático, estando, cara-a-cara com uma pessoa numa dificuldade
concreta e temos que ultrapassar aquilo naquela hora, temos que arranjar uma
forma que consiga dar resposta aquela situação. Aqui reside a principal diferença”
[E15].
“Porque um enfermeiro pode estar num hospital mas, um enfermeiro está
inserido numa comunidade e tem que saber o que esperar da comunidade, tem de
saber actuar em conformidade. E só estando talvez envolvido em certos grupos
para perceber a dinâmica da comunidade é que se desenvolvem” [E8].
“o curso é vocacionado para uma componente educativa, mas que mesmo
esta vertente educativa tem falhas. E com este projecto eu consigo limar algumas
dessas falhas. Complementá-las, porque o projecto em si tem uma vertente
educacional muito virada para a população, para a experiência” [E15].
Os excertos transcritos ilustram a responsabilidade dos estudantes na utilização do
conhecimento adequado, para transmissão da informação aos pares educandos. A capacidade de mobilização de conhecimento em acção é um elemento do agir competente
enquanto responsabilidade profissional de natureza pessoal, pois esta mobilização tem
conotação de intencionalidade consciente, referindo-se a operações de pensamento que
podem viabilizar essa intencionalidade (Santos, 2009).
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2.4. Transversabilidade e transferibilidade de competências
As competências transferíveis são competências genéricas (M. F. Dias, 2006). Saber
utilizar as competências em diferentes e novas situações profissionais, pode constituir a
alternativa para a concretização de um projecto profissional, no qual o saber é
representado pelas aquisições sob a forma de conhecimentos e o saber-fazer pelo
conjunto de noções de que é necessário dispor para estar apto a entrar em acção quando
a necessidade se faz sentir (M. F. Dias, 2006 a referir Bück). Ainda M. F. Dias (2006)
baseada em Le Boterf refere que para avaliar é importante definir todas as etapas e os
percursos seguintes, atribuindo-lhes certas sequências, como por exemplo: i) saber agir
com pertinência; ii) saber mobilizar os saberes e conhecimentos nos contextos
profissionais; iii) saber integrar ou combinar os saberes múltiplos e heterogéneos;
iv) saber transferir; v) Saber aprender a aprender e vi) saber aceitar. Esta dimensão
caracteriza-se por aspectos de índole atitudinal, de carácter geral e transversal a vários
comportamentos (Graveto, 2005).
Dos excertos que analisamos, a partir das entrevistas, elaboramos as seguintes
subcategorias para demonstrar como os educadores de pares actuam no desenvolvimento das competências, também utilizam aquelas que são referidas pelos autores (M.
F. Dias, 2006; Graveto, 2005) como sendo competências transferíveis. Assim, os
seguintes excertos parecem descrever como se podem transferir/aplicar as competências
adquiridas através da participação em actividades de educação pelos pares na prática
profissional futura:
“Na questão por exemplo do procedimento de Enfermagem, a chamada
comunicação, nesse caso aí, nós nas intervenções que fazemos é mais num
carácter informal… É um informal a partir do formal, porque nós também não nos
podemos estar a aproximar muito e mudar a nossa linguagem completamente,
porque também temos que contribuir para a literacia dos que estamos a educar e
fornecendo-lhe conhecimentos. Também é de educação pelos pares, nós estamos
a contribuir para a formação deles e estamos a educá-los mas sabemos que não
se vai ficar só por aí. Provavelmente eles vão contactar com outros e vai-se
espalhando toda a informação. Ou seja, se nós passarmos a informação de uma
forma que não está, digamos, de uma forma muito correcta ou muito explicita
pode levar depois a erros. É o tal caso de «quem conta um conto, acrescenta um
ponto»” [E6].
Perante este excerto podemos verificar que o conteúdo referido pelo estudante não é
exclusivo de uma dimensão de competência. Se lermos e interpretarmos num determinado sentido, justificando esta decisão, ela pode ser colocada numa dimensão
específica. No entanto, a «comunicação» referida pelo estudante neste contexto, pode
ser interpretada como dimensão relacional ou interpessoal (tal como analisamos neste
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trabalho de investigação), no entanto não deixa de ser uma competência de carácter
técnico e funcional visto que o estudante relaciona-a com a utilização do procedimento de
enfermagem. Ainda relativamente à forma como essa comunicação é utilizada e o teor da
mensagem que é passada ao educando, percebemos que está subentendido o sentido
da responsabilidade (incluída neste estudo na dimensão das competências de
desenvolvimento pessoal). Assim, consideramos que acontece aqui uma «partilha» de
competências (Graveto, 2005).
“Desenvolvo competências a nível teórico porque adquiro conhecimentos,
alguns são transmitidos pelas formações que temos, outros porque eu própria luto
por eles. Desenvolvo também competências a nível pessoal porque enriquecemos
ao conhecer outras pessoas, ao interagirmos com elas, ao falarmos, ao conversarmos” [E8].
“Em enfermagem desenvolvem-se competências a nível do saber ser, saber-estar e saber-fazer. Aqui, em projecto, também desenvolvemos essas competências, o estudante tem uma atitude muito mais activa e até de certo modo
autónoma e mais criativa. No estágio temos algumas competências que não
desenvolvemos tanto assim” [E7].
Pelas afirmações que acabamos de ler, podemos verificar que os educadores de
pares utilizam, nas actividades de educação pelos pares, saberes e conhecimentos
adquiridos noutras áreas (contextos de vida e no âmbito curricular do curso de licenciatura em enfermagem). Desta forma, mobilizam conhecimentos, integram-nos e sabem
transferi-los para outras situações. Tal como escreve Le Boterf, referido por M. F. Dias
(2006), isto pressupõe que sabem julgar uma situação, uma pessoa e ainda avaliar os
riscos e tomar iniciativas. No que respeita ao desempenho dos educadores de pares,
com este estudo, consideramos que estes são detentores destas características, sendo
que ainda as projectam para o seu futuro profissional.
Transferência de conhecimentos e desenvolvimento de competências. Esta é
uma questão colocada por Perrenoud (2008) que refere que “os vínculos entre competência e transferência de conhecimentos devem ser esclarecidos” (p. 190). Fundamenta-se em autores que defendem uma abordagem de transferência como trabalho de objecto
de formação e que sugerem que há transferência de conhecimentos quando o sujeito
dispõe de esquemas que permitam a sua mobilização em novos contextos. Assim, “de
repente a problemática da «transferência de conhecimentos» reduz-se àquela, bem mais
trivial, mas igualmente difícil, da adequação dos conhecimentos ensinados às situações
nas quais deveriam ser utilizados” (Perrenoud, 2008, p. 190).
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Neste sentido,
“É mais a colocação em prática daquilo que aprendemos na escola, porque
na escola nós temos que falar de certa maneira para abordar os assuntos, só que
não temos enfermagem comunitária basicamente… Não temos abordagem de rua
e esta é uma boa experiencia para por isso em prática” [E12].
“Nós estamos lá para aprender e para passar esse conhecimento. Como este
é um projecto é que com jovens do secundário, que não é uma faixa etária muito
distante da minha actual, portanto, ainda tenho a «memória fresca» de algumas
dificuldades ou de algumas questões que eles têm e que não sendo desenvolvidas noutros meios, que eu lembro que era o que eu fazia… Temos a oportunidade de não só orientar mas, ajudar e aprender” [E2].
Nestes dois excertos das entrevistas, podemos verificar que os estudantes referem-se a uma «transferência de conhecimentos» de uma situação/local para outra/o,
transpondo os conhecimentos que adquiriram em diferentes contextos e utilizando as
suas características pessoais e o meio como facilitadores destas suas acções de
transferência. Esta descrição sobre o desenvolvimento das actividades no terreno de
intervenção, “permite a abordagem dialógica de competência que pressupõem a transferência de aprendizagem baseada nos conteúdos para uma aprendizagem baseada na
integração teórico-prática, que combinados harmonizam distintas maneiras de realizar
com sucesso as acções essenciais e características da prática professional de
enfermagem” (Santos, 2009, p. 428).
Para Perrenoud referido por Graveto (2005) «transferência» e «mobilização» são
duas imagens diferentes para definir um mesmo problema, sendo que a primeira parece-lhe mais pobre. Esta parte de uma aprendizagem «colocação em prática daquilo que
aprendemos na escola», e interroga-se se pode ser investida mais tarde, numa outra
ocasião levando a criar «situações de transferência» para verificar ou favorecer este
investimento (Graveto, 2005).
Perante o excerto,
“No curso somos um bocadinho formatados para agir assim, daquela
maneira se acontecer aquele determinado problema. E eu acho que aqui no
Atelier de Expressividade isso não acontece tanto. Nós estamos sempre com
aquela coisa de acontecerem situações novas para nós conseguirmos resolver e
acho que é isso que me dá «gozo». É estar perante uma situação nova e tentar
resolver. Desenvolvo as minhas estratégias e consigo lidar muito melhor com
estas e situações futuras. E acho que isso nota-se muito no estágio” [E4].
O estudante vai mais além e refere não só a transferência de conhecimentos como
também a mobilização de competências desenvolvidas no sentido de se adaptar a
situações diferentes. Posto isto, “a problemática da transferência mescla-se com a do
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desenvolvimento de competências e transforma-se em saber mobilizar” (Perrenoud,
2008, p. 190). Assim a «mobilização» mostra-se mais “ampla, justa e fecunda, porque
remonta, pelo contrário, a uma situação complexa para os recursos que ela coloca em
sinergia, delineando «ex post» as condições da sua constituição, depois de orquestrada a
sua mobilização” (Graveto, 2005, p. 201).
Após a análise das várias dimensões de competências que são desenvolvidas pelos
estudantes de enfermagem (educadores de pares), podemos reconhecê-los como
competentes quando conseguem utilizar e mobilizar as suas habilidades, destreza e
outras características em contextos diferentes, declarando capacidade de adaptação,
mobilizando e transferindo «saberes», «saberes-fazer» e «saberes-estar» em contextos
diferentes. De acordo com Graveto (2005), é perante isto que se certifica a «transferibilidade» de competências, ou seja, só quando os estudantes de se sentem seguros,
num determinado aspecto, é que conseguem mobilizar e aplicar de forma intencional
esses conhecimentos noutros contextos semelhantes ou diferentes. Naturalmente que se
os contextos forem semelhantes torna-se mais fácil uma vez que adoptam uma atitude de
replicação mas, se estes forem diferentes, exige a necessidade de adaptação à nova
situação para apropriar-se nessa realidade.
Por outro lado, a participação dos estudantes de enfermagem em actividades de
educação pelos pares assume um significado particular para cada um dos entrevistados.
A descrição que fazem do que é ser educador de pares, assim como a importância e o
significado que atribuem à participação e envolvimento nestas actividades, leva-os a
descrever um conjunto de factores influenciadores (dificuldades e sentimentos) presentes
ao longo deste processo. Todo o envolvimento no percurso de planeamento, implementação e avaliação de intervenções de educação pelos pares, associados a processos
de formação e auto-formação, assim como do acompanhamento de professores/supervisores, leva a que os estudantes de enfermagem, adquiram e desenvolvam competências profissionais como se pode interpretar através da representação esquemática na
figura 1.
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Esquema representativo do desenvolvimento de competências profissionais
dos estudantes de enfermagem através da participação em actividades de
educação pelos pares, baseado no Modelo de Carkuff et al..
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Ou seja, os estudantes de enfermagem quando integram (voluntariamente) o grupo
de educação pelos pares, interrogam-se sobre o que sabem e o que querem saber?
Assim como sobre o que são e o que querem ser? Posto isto e de acordo com a sua
motivação, envolvem-se nas várias actividades através dos processos de planeamento,
implementação e avaliação das referidas intervenções de educação pelos pares. Posto
isto, relatam a aquisição e desenvolvimento de competências, que lhes serão úteis no
desempenho da profissão. Todo este percurso é, como referido, acompanhado de
profissionais experientes, assim como na participação dos estudantes, em formação
devidamente estruturada e ainda investimento de cada um de acordo com as suas
necessidades (O que sei? O que quero saber? Quem sou? O que quero ser?).
Quando terminam o CLE, os estudantes (agora recém-licenciados) que conseguem
ficar nas proximidades da cidade (empregados ou à espera do primeiro emprego),
continuam a frequentar as reuniões do grupo de educação pelos pares, passando depois
à supervisão e acompanhamento dos estudantes no seu percurso de aquisição e
desenvolvimento de competências através da participação nestas actividades, sendo
agora supervisores.
Através da análise e interpretação da informação, os resultados encontrados
indiciam que a participação voluntária dos estudantes de enfermagem em actividades de
educação pelos pares, acompanhada por profissionais experientes (professores/supervisores) permite aos primeiros desenvolver-se pessoal e profissionalmente, mobilizandose não só para autoformação e autonomia como para assumirem gradualmente o papel
social do enfermeiro que intervém nas problemáticas comunitárias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A habilidade significa uma capacidade que é adquirida através da aprendizagem,
com o objectivo de realizar uma tarefa complexa, isto é, uma tarefa que não pode ser
realizada de improviso (Durand, referido por Daron & Parot, 2001). A competência resulta
de uma experiência, sendo esta observada objectivamente, a partir do local de acção e é
validada através do desempenho. Trata-se da capacidade em realizar uma função ou
tarefa tendo subjacentes critérios de desempenho, previamente estabelecidos, e pressupõe a capacidade de seleccionar, reunir e aplicar os conhecimentos, as habilidades e os
comportamentos a uma situação (Gomes, 2001).
A educação pelos pares pode ser utilizada por indivíduos motivados para participar
em formação e posteriormente transmitir essa mensagem a outros, seus pares, capacitando-os para protegerem a sua saúde através do desenvolvimento de conhecimentos
que visem a mudança de atitudes, crenças e competências com vista à protecção da
saúde das comunidades em que estão incluídos.
Com este estudo descrevemos as competências profissionais mobilizadas pelos
estudantes de enfermagem em intervenções de educação pelos pares, após identificar as
competências profissionais desenvolvidas pelos estudantes de enfermagem através da
participação em actividades de educação pelos pares.
Como já foi referido ao longo do trabalho, o facto de a investigadora integrar as
várias actividades desenvolvidas pelo grupo de pares: Atelier de Expressividade desde
2003, e assumir a função de coordenação dos estudantes desde 2004, foi o factor
influenciador para o desenvolvimento desta investigação, que teve como ponto de partida
a questão: Como é que os estudantes de enfermagem desenvolvem competências
profissionais através da participação em actividades de educação pelos pares?
A participação dos estudantes de enfermagem em todo o processo de realização de
actividades de educação pelos pares tem demonstrado que esta é uma estratégia
educativa capacitadora e de empowerment, tanto para os educadores de pares como
para os pares educandos, proporcionando uma aprendizagem horizontal, participativa e
culturalmente congruente (Brito, 2008a). No caso particular destas serem desenvolvidas
por estudantes de enfermagem, tem-se revelado numa aposta proveitosa pois, estes
possuem conhecimentos científicos, habilidades técnicas que facilitam a concepção e
implementação de acções de Educação para a Saúde em contextos formais ou e/ou
informais (Brito et al., 2008). O contexto de intervenção e as actividades que são
desenvolvidas pelo grupo de pares Atelier de Expressividade, que correspondem ao
contexto a partir do qual se realizou esta investigação, insere-se no âmbito das
actividades de promoção da saúde (adesão a estilos de vida mais saudáveis, a medidas
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de protecção específicas e, sobretudo, redução de consumos abusivos) em contexto
recreativo e escolar. Após participação na formação estruturada, tendo em conta os
objectivos da intervenção a implementar, os estudantes de enfermagem envolvem-se em
actividades educativas de forma voluntária, comprometendo-se a realizar a/s actividade/s
tanto em contexto formal como informal. Estas actividades educativas são de carácter
pedagógico, utilizando estratégias de aconselhamento par a par ou de informação/sensibilização. Em contexto escolar, as actividades têm um carácter mais formativo pois os
educadores envolvem-se com uma turma num processo de formação pré-definido.
Depois de implementada e realizada a avaliação da intervenção, estudantes (educadores
de pares), enfermeiros e professores envolvidos, discutem se os objectivos foram
atingidos, quais as dificuldades sentidas e aspectos positivos, negativos assim como os
que devem ser melhorados. Posto isto e se os resultados justificarem, surge o planeamento de um novo projecto de educação pelos pares, para o qual todos contribuem.
A continuidade destas actividades mantém-se devido ao compromisso assumido por
cada um dos envolvidos em relação ao grupo e às actividades desenvolvidas. Os educadores de pares com mais experiência (com apoio e supervisão de profissionais),
responsabilizam-se pela integração e apoio na formação e desenvolvimento dos colegas
«mais novos» de forma a dar continuidade as várias actividades.
O papel do educador de pares é sentido pelos estudantes como «conselheiro» e/ou
«educador», que actua junto dos seus pares, mobilizando conhecimentos e competências
que são subjacentes à profissão de enfermagem. Os estudantes evidenciam o significado
e a importância que a participação nestas actividades de educação pelos pares assume
no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Relatam particular significado na
aquisição de conhecimentos teórico e práticos, que consideram pertinentes na sua
formação actual e enquanto futuros enfermeiros. Atribuem importância à formação que
tem lugar durante todo o processo de realização das actividades de educação pelos
pares, e em como o seu envolvimento e oportunidade de participar contribuem para o seu
desenvolvimento pessoal e profissional. Encontram ainda nestas actividades uma forma
de se enriquecer curricularmente.
No processo de desenvolvimento de competências profissionais através da participação em actividades de educação pelos pares, os estudantes de enfermagem relatam
factores que interpretamos como influenciadores no seu desenvolvimento de competências profissionais. São eles: as dificuldades e os sentimentos manifestados. Nas dificuldades manifestadas encontramos a comunicação, falta de conhecimentos, trabalhar com
os pares educandos. A gestão do tempo/disponibilidade para participar e envolver-se
nestas actividades é a dificuldade que manifestam com maior frequência. Pensamos que
estas dificuldades podem ser ultrapassadas ou pelo menos minimizadas se os estu-
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dantes tiverem mais apoio por parte das entidades responsáveis para participar nas
várias actividades. Aquando da entrevista e ao longo da interpretação da informação,
pudemos constatar que os estudantes apesar de participarem voluntariamente nestas
actividades, sentem que têm que escolher entre «o que querem fazer» e «o que têm de
fazer». Ou seja, têm que decidir se faltam às actividades ou se «utilizam» as faltas a que
têm direito, para participar em actividades que consideram úteis ao seu desenvolvimento
pessoal e profissional. Como estes projectos são credíveis, com grande aceitabilidade e
úteis para a população a que são dirigidos, podia ser estudada uma forma de serem
incluídos nas unidades curriculares viradas para a comunidade, permitindo que os estudantes interessados tenham a hipótese de escolher participar neste tipo de actividades.
Outra sugestão, seria a substituição de actividades (de acordo com as necessidades de
participação em cada actividade) sem repercussões para os estudantes pois, tanto a
diversidade de campos de intervenção, como as características individuais de cada
estudante, exigem que cada vez mais que os professores se adaptem a estes, permitindo
e proporcionando-lhes formas diversas de desenvolvimento de competências úteis ao
seu desenvolvimento profissional.
Expressam sentimentos positivos e negativos experimentados na participação de
actividades de educação pelos pares. Os sentimentos negativos prendem-se com o seu
estado afectivo antes de implementar no terreno de intervenção as actividades de
educação pelos pares. Estes foram interpretados como sendo de receio e insegurança.
Esta manifestação é associada por eles ao facto de sentirem não deter conhecimentos
suficientes para intervir (referido como dificuldade sentida). Os sentimentos positivos
manifestados são associados ao seu estado afectivo experimentado, depois da
implementação das actividades de educação pelos pares no terreno de intervenção
assim como aquando da apresentação dos resultados de investigação. Estes
sentimentos foram interpretados como satisfação pessoal, sentimento de realização,
aumento da auto-confiança e ainda gratificação pelo seu contributo pessoal na
transmissão de conhecimentos avaliados no imediato como pertinentes pelo par
educando. Manifestam ainda outros sentimentos que foram interpretados como estados
cognitivo-emocionais, sendo eles: medo e ansiedade. Referem que o sentimento de
ansiedade é experimentado «antes» da implementação das actividades no terreno, pelo
facto de ser a primeira vez que estão a intervir ou, porque quererem realizar uma boa
intervenção (de acordo com as expectativas criadas por cada um).
Em conformidade com o modelo de Carkuff et al., as características e as dinâmicas
da formatividade, privilegiam as relações interpessoais. Nele está bem patente a
importância do saber-ensinar e para o desenvolvimento de atitudes e comportamentos
entre as pessoas M. F. Dias (2006). Neste modelo de ensino para a competência
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profissional, é reconhecida a especificidade da missão do professor, como um trabalho
interactivo e contextualizado em situação pedagógica, enfatizando o desenvolvimento
integral de cada estudante. Como referido no desenvolvimento deste estudo, é em
conformidade com este modelo que são orientadas as várias actividades de educação
pelos pares do Atelier de Expressividade. Após este processo de formação centrado no
formando, os educadores de pares entram em acção, colocando em prática os
conhecimentos adquiridos, mobilizando e desenvolvendo competências.
A aquisição e desenvolvimento de competências emergiram da análise interpretativa
das entrevistas. Identificamos como dimensões as competências: Cognitivas; Ético-morais; Relacionais ou interpessoais; Identitárias; Técnicas e funcionais e de Desenvolvimento pessoal. Estas dimensões emergiram da análise da informação, em que as
dimensões: Cognitivas; Ético-morais e Relacionais e interpessoais foram as que mais se
salientaram. Ao longo da análise e interpretação da informação fomos descrevendo os
elementos que evidenciavam o desenvolvimento das competências profissionais
referidas. Como competências profissionais, entendemos como um conjunto de aptidões,
capacidades, comportamentos, habilidades e atitudes relacionadas entre elas no e para o
desempenho da profissão de enfermagem. Por outras palavras são as capacidades que o
indivíduo tem e mobiliza adequadamente para realizar algo útil na perspectiva do trabalho
e que se situam tanto no domínio do saber puro, como nos domínios do saber-fazer ou
do saber-estar, ou seja, ao nível da teoria, da prática e do comportamento (Graveto,
2005).
Dos resultados obtidos através da análise da informação obtida nas entrevistas,
considera-se que os educadores de pares demonstram:
- Saber agir com pertinência pois, adequam a sua forma de comunicar assim como
a informação a ser transmitida atendendo às necessidades do indivíduo ou grupo
que têm na sua presença. São autónomos na implementação das intervenções e
revelam competências profissionais coincidentes com as desejáveis na prática da
profissão.
- Saber transferir e mobilizar conhecimentos nos vários contextos profissionais pois,
fazem alusão de que os conhecimentos teóricos adquiridos em contexto curricular
(no CLE e outros contextos) são úteis para a sua participação nas actividades de
educação pelos pares e ao mesmo tempo, a participação nestas actividades
proporciona-lhes uma oportunidade de desenvolvimento prático de competências
que durante as unidades curriculares não lhe é possibilitado. Para além de
dominarem os vários conhecimentos, os estudantes de enfermagem conseguem
mobilizá-los integrando e transferindo para as diversas situações com que se
deparam.
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- Saber aprender a aprender, reconhecem no outro (colega ou par educando)
capacidades particulares que permitem aprender com ele ao mesmo tempo que o
educam. Isto é possível porque conseguem avaliar a situação e actuar em
concordância com ela.
Estas competências caracterizam-se por aspectos de índole atitudinal, de carácter
geral e transversal a vários comportamentos que parecem traduzir a dimensão de
transferibilidade/mobilização de competências Estes estudantes, aquando da sua
actividades de educação pelos pares, demonstram saber utilizar as competências em
diferentes e novas situações profissionais, o que pode constituir a alternativa para a
concretização de um projecto de auto-formação pré-profissionalizante, no qual o saber é
representado pelas aquisições sob a forma de conhecimentos e o saber-fazer pelo
conjunto de noções de que é necessário dispor para estar apto a entrar em acção quando
a necessidade se faz sentir.
Por se tratar de um estudo de caso único, com abordagem qualitativa e associado a
investigação fenomenográfica, este estudo de caso, reporta algumas limitações, pois só
usamos a informação relatada pelos estudantes aquando da entrevista. Consideramos
que a opinião dos professores, dos supervisores e de enfermeiros que participam (ou
participaram) nestas actividades poderia ser usada para uma descrição mais abrangente
sobre o desenvolvimento de competências profissionais dos estudantes, facto que será
tido em consideração em futuras investigações neste âmbito.
A investigação através da análise e interpretação das entrevistas, com a compreensão de significados, comporta fragilidades. Neste processo, trabalhamos apenas uma
única dimensão de significado – a nossa, apesar da validação intersubjectiva da orientadora deste estudo. Por isso, tanto os resultados como as limitações desta investigação,
deixam várias possibilidades de estudo em aberto, nomeadamente o estudo e descrição
das competências profissionais desenvolvidas pelos estudantes de enfermagem através
da participação em actividades de educação pelos pares, incluindo a perspectiva dos
coordenadores, dos professores, supervisores e mesmo enfermeiros que participaram
nestas actividades num determinado período do seu percurso formativo aquando estudantes. Para uma descrição mais fidedigna também poderíamos recorrer a instrumentos
de natureza quantitativa, para avaliação de competências profissionais do pré-licenciado
em enfermagem, existentes e já validados para a população portuguesa.
Em síntese, consideramos que a participação dos estudantes de enfermagem em
actividades de educação pelos pares, contribui para o desenvolvimento de competências
profissionais, numa lógica concomitante ao preconizado por Bolonha em que os estu-
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dantes são um dos elementos centrais. Este paradigma de ensino para aprendizagem
assenta no desenvolvimento de competências (o que o estudante é capaz de ou sabe
fazer) face aos objectivos de aprendizagem (o que o estudante deve ser capaz de fazer).
O processo de Bolonha toma o estudante enquanto elemento central do processo de
aprendizagem, que se deseja que ocorra ao longo da vida.
É fundamental que os estudantes se envolvam em todo o processo de planeamento,
implementação e avaliação das intervenções de educação pelos pares. Os professores/supervisores têm uma acção fundamental no seu acompanhamento, possibilitando a
cada um desenvolver-se pessoal e profissionalmente, permitindo que sejam reconhecidos
como competentes quando conseguem utilizar e mobilizar as suas habilidades, destrezas
e características em contextos diferentes de intervenção, revelando assim capacidades
de adaptação, mobilizando e transferindo saberes em várias situações.
Por outro lado prestam um serviço à sociedade uma vez que as actividades são de
voluntariado, contribuindo para uma cidadania activa. O conceito de cidadania é entendido como o que decorre da pertença a determinada sociedade, que tem associado a
universalidade de direitos e de deveres e, os seus efeitos são difíceis de quantificar:
compromisso social, sentimento de pertença, identificação com a sociedade, solidariedade, sentimento de responsabilidade para com a sociedade e a promoção da coesão
social e que, no limite, consubstancia o chamado capital social das sociedades (Jovens
para a Igualdade, 2007). Para além do dever para com a sociedade, os jovens que
participam em actividades de voluntariado, acumulam experiências, conhecimentos,
redes de contactos e têm ainda a oportunidade de experimentar vários papéis sociais,
participar nos processos de decisão, aprender a negociar e resolver conflitos, demonstrar
o seu sentido de justiça e liderança, assumir e delegar responsabilidade (Idem).
O voluntariado constitui um importante instrumento de educação não formal complementando a educação formal. Pode ainda constituir-se, como elemento de empregabilidade,
um aspecto importante para as pessoas mais jovens e que ainda não entraram no
mercado de trabalho.
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ANEXO

Anexo 1 - Guião de entrevista semi-estruturada
Apresentação Pessoal da Investigadora
Nome; Profissão
Apresentação do Estudo e objectivo da investigação
Importância da informação por entrevista no contexto do estudo
Pedido de Consentimento: Apresentação de consentimento e informação sobre o respeito pelos
procedimentos éticos, bem como solicitação de autorização para gravar em suporte magnético
Dados Entrevista
Entrevista Nº____
Data:____/__

Inicio:__h___min

Fim:___h___min

Idade
Género
Tempo de experiência em educação pelos pares no Atelier de Expressividade
Data de ingresso
Situação actual no grupo
Tópicos de Orientação / Linhas Temáticas
Qual é o papel do educador de pares?
Que significado tem para si a participação num projecto de educação pelos pares?
Qual a importância que atribui à sua participação neste tipo de actividades para a sua formação académica?
- As dificuldades sentidas durante o processo.
- Que sentimentos
- A importância que estas experiências vão ter na sua vida profissional futura
Questões de Investigação
Q1. Quais as competências mobilizadas pelos educadores de pares nos diferentes contextos de
intervenção?
Q2. Existe diferença entre as competências mobilizadas pelos educadores de pares nos diferentes
contextos de intervenção e as competências necessárias ao exercício da enfermagem?
Agradecimento ao estudante pela colaboração e reforço da confidencialidade da informação, realçando que
só seria utilizada após validação do documento escrito.

