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Em função dos desenvolvimentos, no decurso dos últimos anos, o ensino deixa

de estar centrado no professor, enquanto pessoa que sabe e transmite os seus

conhecimentos a quem não sabe (o aluno) e, passa a centrar-se cada vez mais no

segundo. É o aluno que passa a ser o foco de atenção do processo ensino/aprendizagem.

A qualidade da supervisão disponibilizada aos alunos é fundamental no processo

de construção do seu conhecimento pessoal e profissional, no desenvolvimento das

capacidades crítico-reflexivas e na consolidação da identidade profissional.

Queirós et al. (2000: 21) refere que, “...a educação centrada no aluno e no

desenvolvimento da reflexão, na e sobre a acção, devem ser a pedra de toque que

permitirá a mudança do currículo tradicional para um outro perspectivado para as novas

realidades socioculturais do século XXI. Parece-nos que esta mudança requer que,

também em enfermagem, se considere a aprendizagem reflexiva como um elemento

central, numa perspectiva de construção de saber baseado no lema de aprender a

aprender. Serão estratégias de ensino criativo que conduzirão os alunos a uma

motivação mais intrínseca e congruente, com uma conceitualização moderna de

enfermagem que sem descurar a técnica, exige uma atitude crítica e reflexiva sobre as

situações e permite a tomada de decisão informada e centrada na pessoa.

Por sua vez, “quem forma e ensina profissionais para a saúde deve reflectir

construtivamente a complexidade dos saberes científicos, em função dos aprendentes e

das situações que, nos contextos reais da praxis profissional se lhe apresentam e deve

fazê-lo de forma não standard.”. (Sá-Chaves, 2000: 103).

Os profissionais devem ser formados para o incerto, para o instável, para o

dinâmico, para o imprevisível desconhecido e para a necessidade de, a cada momento,

serem capazes de responder às questões com que se irão defrontar.

Neste contexto, encontramos fundamento em Schön (1983), ao considerar que a

formação reflexiva deve contemplar situações onde o formando possa praticar sob a

supervisão de um profissional competente que, simultaneamente orientador, conselheiro

(coach)  e companheiro, lhe faz a integração e ajuda a compreender a realidade, que

pelo seu carácter desconhecido, se lhe apresenta, inicialmente, sob a forma de caos

(mess).



Schön (1983), considera que a componente profissional prática (praticum)

permite uma reflexão dialogante sobre o observado e o vivido, conduzindo para a

construção activa do conhecimento na acção, segundo uma metodologia de aprender a

fazer fazendo (learning by doing).

Segundo Alarcão e Tavares (1987), entre os vários cenários de supervisão que se

podem configurar, face às necessidades de formação em contexto real, foi desenvolvido

o “cenário clínico”. Neste cenário, o papel do supervisor é o de ajudar a reflectir sobre a

prática pedagógica do supervisando, com a finalidade de a melhorar e,

consequentemente, melhorar a aprendizagem.

Perante o panorama actual, em que a disciplina de enfermagem se reveste de

profundas mudanças no sentido de se afirmar e de construir o seu corpo de

conhecimentos, não podemos esquecer que é fundamental que, quer em contexto

escolar, quer em contexto da prática, a formação de estudantes e profissionais reflexivos

requer uma supervisão sistemática. Esta supervisão deverá ser percebida como um

processo em que um docente, ou profissional experiente sustenta, orienta, ajuda a

reflectir e aconselha um estudante ou profissional, na construção do seu conhecimento,

tendo em linha de conta a ecologia das situações.

 O ensino passou a estar centrado no aluno e a formação em contexto da acção

passou a ser fundamental, sob o ponto de vista da articulação dos conhecimentos com a

prática e socialização do aluno. Face a estas evoluções, no que remete para o ensino em

enfermagem, verificam-se algumas dificuldades na resposta à supervisão do aluno em

contexto clínico; quer pelo elevado número de alunos que as organizações de saúde

recebem, quer pela dificuldade em assegurar a qualidade da supervisão por motivos de

vária ordem, nomeadamente, a falta de formação específica dos profissionais.


