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ANDREIA APARECIDA DE PAULA SANTOS. Processo ensino-aprendizagem 
da liderança na graduação de enfermagem [dissertação]. Guarulhos (SP): 
Universidade UNIVERITAS UNG Guarulhos; 2020. 

 
RESUMO 

 

Introdução: A transversalidade do exercício da liderança no processo ensino-
aprendizagem de acadêmicos de enfermagem torna-se essencial para o preparo 
de futuros profissionais alinhados ao fortalecimento de ações para incrementar 
a qualidade dos serviços de saúde. Objetivos: Analisar o significado da 
liderança na realização de um projeto acadêmico na graduação em enfermagem. 
Método: Pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória, derivada de um projeto 
de construção de histórias em quadrinhos relacionadas à Aprendizagem 
Baseada em Projetos, na disciplina de Saúde do Trabalhador do Curso de 
Graduação em Enfermagem de uma universidade particular de Guarulhos (SP). 
Foram realizadas entrevistas semiestruturadas e foi aplicado um questionário 
sociodemográfico.  Participaram 18 estudantes de graduação em enfermagem, 
sendo 10 do período matutino e 8 do período noturno. Complementarmente, 
analisou-se o Projeto Pedagógico do Curso de graduação para identificar 
potenciais situações para o ensino da liderança. A coleta de dados ocorreu entre 
outubro e dezembro de 2019. De modo dedutivo, adotou-se a modalidade 
temática da análise de conteúdo à luz das teorias da Liderança Situacional e da 
Liderança Transformacional. O presente estudo foi aprovado por Comitê de Ética 
em Pesquisa, conforme CAAE 06116818.4.0000.5506. Resultados: As 
categorias temáticas identificadas foram: Direção, Orientação, Apoio, 
Autonomia, Idealizador e influenciador, Inspirador e motivador, Estimulação 
intelectual e Consideração individualizada. Constataram-se elementos para o 
desenvolvimento da liderança em 5 estágios supervisionados, 3 disciplinas 
obrigatórias e 1 disciplina optativa do curso de graduação em enfermagem. 
Conclusão: A graduação em enfermagem representa uma oportunidade para o 
desenvolvimento inicial e contínuo da liderança, por meio de projetos inovadores, 
desafiadores, colaborativos e promotores da aprendizagem significativa.  
 

Palavras-chave: Liderança; Ensino Superior; Tecnologia Educacional; 

Estudantes de Enfermagem; Enfermagem. 

 

  



ANDREIA APARECIDA DE PAULA SANTOS. Leadership teaching-learning 
process in undergraduate Nursing [dissertation]. Guarulhos (SP): University 
Univeritas UNG Guarulhos; 2020. 

 
ABSTRACT 

 

Introduction: The transversality of the exercise of leadership in the teaching-
learning process of nursing students becomes essential for the preparation of 
future professionals aligned with the strengthening of actions to increase the 
quality of health services and to meet the needs of its users. Objectives: To 
analyze the meaning of leadership in carrying out an academic project in 
undergraduate nursing. Method: Qualitative, descriptive and exploratory 
research, derived from a Project for the Construction of Comic Books related to 
Project-Based Learning in the Occupational Health discipline of the 
undergraduate Nursing course at a private University in Guarulhos (SP). We 
conducted semi-structured interviews and a questionnaire for sociodemographic 
characterization. Eighteen nursing undergraduate students participated, ten from 
the morning and eight from the night. Besides, the Pedagogical Project of the 
Nursing Undergraduate Course was analyzed to identify potential situations for 
teaching leadership. Data collection took place between October and December 
2019. In a deductive way, we adopted the thematic modality of content analysis 
in the light of references from Situational Leadership and Transformational 
Leadership. The Research Ethics Committee approved this study under opinion 
number 3.824.080 and CAAE 25900319.4.0000.5506. Results: The thematic 
categories identified were Direction, Orientation, Support, Autonomy, Creator and 
influencer, Inspiring and motivating, Intellectual stimulation and Individualized 
consideration. There were elements for the development of leadership in 5 
supervised internships, three mandatory subjects and one optional subject of the 
undergraduate Nursing course. Conclusion: Nursing graduation represents an 
opportunity for the initial and continuous development of leadership through 
innovative, challenging, collaborative projects that promote meaningful learning. 
 

Keywords: Leadership; Education, Higher; Educational Technology; Students, 

Nursing; Nursing.  



ANDREIA APARECIDA DE PAULA SANTOS. Proceso de enseñanza-
aprendizaje del liderazgo en el pregrado de Enfermería [disertación]. 
Guarulhos (SP): Universidad Univeritas UNG Guarulhos; 2020. 

 
RESUMEN 

Introducción: La transversalidad del ejercicio del liderazgo en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de enfermería es fundamental para la 
preparación de futuros profesionales alineados con el fortalecimiento de 
acciones para incrementar la calidad de los servicios de salud. Objetivos: 
Analizar el significado del liderazgo en la realización de un proyecto académico 
de pregrado en enfermería. Método: Investigación cualitativa, descriptiva y 
exploratoria, derivada de un Proyecto de Construcción de Cómics relacionados 
con el Aprendizaje Basado en Proyectos en la disciplina de Salud Ocupacional 
de la carrera de Licenciatura en Enfermería de una Universidad privada de 
Guarulhos (SP). Se realizaron entrevistas semiestructuradas y se aplicó un 
cuestionario sociodemográfico. Participaron 18 estudiantes de licenciatura en 
enfermería, 10 de ellos por la mañana y 8 por la tarde. Además, se analizó el 
Proyecto Pedagógico de la Licenciatura en Enfermería para identificar 
situaciones potenciales de liderazgo docente. La recolección de datos se realizó 
entre octubre y diciembre de 2019. De manera deductiva, se adoptó la modalidad 
temática de análisis de contenido a la luz de las teorías de Liderazgo Situacional 
y Liderazgo Transformacional. Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética 
en Investigación bajo opinión número 3.127.946 y CAAE: 
06116818.4.0000.5506. Resultados: Las categorías temáticas identificadas 
fueron: Dirección, Orientación, Apoyo, Autonomía, Creador e influyente, 
Inspirador y motivador, Estimulación intelectual y Consideración individualizada. 
Hubo elementos para el desarrollo del liderazgo en 5 pasantías supervisadas, 3 
asignaturas obligatorias y 1 asignatura optativa de la carrera de licenciatura en 
enfermería. Conclusión: La graduación en Enfermería representa una 
oportunidad para el desarrollo inicial y continuo del liderazgo a través de 
proyectos innovadores, desafiantes y colaborativos que promueven un 
aprendizaje significativo.  
 
Palabras clave: liderazgo; Enseñanza superior; Tecnologia Educacional; 

Estudiantes de enfermería; Enfermería.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

À guisa de apresentação, a palavra “cuidar” faz parte da minha vida desde 

muito pequena. Acredito que tenha sido algo que nasceu comigo, pois sempre 

tive afinidade com pessoas carentes e doentes. Ao longo dos anos, fui 

amadurecendo a decisão de me tornar enfermeira. 

Em 2001, ano em que me graduei, iniciei minha trajetória em Unidade de 

Terapia Intensiva Adulto, quando tive a oportunidade de conhecer alguns 

hospitais. Logo vieram os questionamentos por minha parte e, apesar de ensinar 

e aprender ao mesmo tempo, era visível o meu descontentamento em algumas 

situações. Percebi que, ao entrar em uma instituição, os processos na 

assistência de enfermagem e nas condutas com os pacientes deveriam ser 

desempenhados no coletivo, no qual o trabalho em equipe era fundamental na 

realização de condutas, sendo importante que todos os integrantes da equipe 

tivessem normas, princípios, direitos e deveres.  

Valeram os desafios; foram anos de aprendizado, empenho e dedicação, 

porém, também foi possível vivenciar situações em que meu conhecimento em 

nenhum momento foi levado em consideração. Dessa forma, não tive a 

oportunidade de fazer parte da tomada de decisão. É possível, portanto, afirmar 

que durante todos esses anos foram várias as situações de frustrações e 

impotência. 

Hoje, após 19 anos, observo um incômodo entre os futuros profissionais 

enfermeiros quando são cobrados quanto à habilidade em  liderança para 

desempenhar seu trabalho, mas que, apesar do conhecimento, demonstram 

limitação e perda de autonomia na execução das tarefas realizadas e nas 

tomadas de decisões – as quais, na maioria das vezes, ocorrem devido à falta 

de experiência para discutir situações surgidas durante o trabalho.  

Vivenciei situações como essas quando me formei na graduação. Hoje, 

observo que para sermos contratados para trabalhar nas instituições, temos que 

ter em mente a habilidade em liderança, pois ela se apresenta nos descritivos de 

empregos. 

 Associada à minha vivência, ao tomar conhecimento da literatura científica 

acerca da liderança, fiquei motivada a me aprofundar mais nessa temática. 

Acredito que conhecer melhor as situações, que podem direcionar os futuros 
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profissionais enfermeiros para o mercado de trabalho, pode ajudar a evidenciar 

a qualidade e o potencial desses profissionais, diante dos conflitos éticos no que 

se refere à tomada de decisão e ao trabalho em equipe. 

Especificamente, a competência da formação trabalhada neste mestrado é a 

liderança. 

 

1.1 Profissão de enfermagem 
 

Cuidar é a essência do trabalho em enfermagem. O enfermeiro 

desempenha grande e importante papel nas instituições, como membro 

integrante nos diversos níveis das organizações. Porém, para que isso ocorra, o 

conhecimento e a capacitação devem ser prioridades para os exercícios de suas 

habilidades.  

No seu início, a enfermagem tinha apenas o objetivo de prestar cuidados 

ao paciente. No século XXI, é possível observar que a profissão do enfermeiro 

vai muito além: as competências exigidas no mercado de trabalho não são 

somente direcionadas para a prestação de cuidados, sendo possível observar 

várias outras exigências ao ler os descritivos exigidos nas vagas. 

A enfermagem moderna foi criada por Florence Nightingale. No início, era 

focada na realização de tarefas básicas para cuidar dos doentes. Ao longo do 

tempo, foi se constituindo como profissão e como principal condutor para que 

fosse alcançado melhor resultado no tratamento do paciente. É possível 

observar que, nos últimos anos, houve grandes mudanças no que diz respeito à 

gestão e à organização de saúde. Atualmente, há a importância do 

conhecimento em diversas áreas; dentre as principais está a teoria da 

administração. Ainda existe enorme dificuldade para o desempenho dessa 

atividade, mas o importante é não desistir e sim contribuir para novos 

experiementos1,2. 

Após o término do século XX, o que era esperado dos enfermeiros mudou 

para a centralização de poder em um profissional que saiba interagir, motivar, 

envolver e fazer com que os colaboradores sejam mais envolvidos no trabalho, 

motivados, sentindo-se integrados e valorizados3. 

O enfermeiro tem papel de extrema importância dentro de instituição 

hospitalar, devido constituir um grupo numeroso, exercendo suas atividades 24 
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horas, 7 dias na semana, sendo um trabalho desenvolvido em equipe, com 

qualidade e continuidade aos pacientes internados4. 

Entre as várias competências de um enfermeiro, existem algumas 

fundamentais e essenciais para que seja desenvolvido um trabalho com 

eficiência. 

Segundo o Ministério da Educação, as Diretrizes Curriculares do Curso 

de Enfermagem de 2001, baseadas em competências, conforme seu artigo 4º., 

estabelecem que o enfermeiro tem, como obrigação em sua formação 

profissional, as seguintes habilidades e competências: atenção à saúde, tomada 

de decisão, comunicação, liderança, administração e gerenciamento e educação 

permanente. Nas diretrizes, a liderança é descrita como uma prática “no trabalho 

em equipe multiprofissional, em que os profissionais de saúde deverão estar 

aptos a assumir posições de liderança, sempre tendo em vista o bem-estar da 

comunidade. A liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, 

habilidade para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma 

efetiva e eficaz”5. 

Nas instituições de ensino superior, na formação de enfermeiros líderes, 

os princípios básicos são uma das preocupações – como os requisitos para 

liderar e trabalhar em equipe. Acadêmicos revelam, porém, que existe certo 

desconforto em liderar, devido à falta de experiência, e enfatizam a dissociação 

entre a teoria e a prática, pois, durante o período de estágio, sentem-se pouco 

participativos e não atuantes nas atividades de gerenciamento nas unidades de 

saúde6. 

O enfermeiro recém-formado torna-se vulnerável diante de situações em 

que a capacidade de conduzir a equipe, a habilidade de realizar os processos e 

a tomada de decisão sejam fundamentais para o andamento da rotina. Acolher 

profissionais recém-formados no mercado de trabalho é uma preocupação 

recorrente, devido à existência de preconceitos e barreiras, por parte dos 

empregadores, pela falta de experiência. A inserção desses profissionais no 

mercado deve ser também de responsabilidade das universidades, que 

necessitam alinhar a teoria para o melhor desenvolvimento prático7. 

Normalmente, o enfermeiro desenvolve a habilidade de liderar, 

independentemente de suas características pessoais, pois a enfermagem requer 

um profissional competente, capaz de lidar com a diversidade humana, além de 
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estar apto para resolver problemas e propor mudanças, apontando soluções e 

resoluções para as necessidades dos pacientes e da equipe8. 

O enfermeiro líder deve respeitar e aceitar cada indivíduo pela sua 

personalidade, motivá-lo e incentivá-lo para que o atendimento seja excelente, 

além de buscar aperfeiçoamento contínuo para o melhor desenvolvimento em 

liderança. 

A pressão que os serviços de saúde fazem sobre os enfermeiros recém-

formados é bem expressiva, principalmente no que se refere aos cargos de 

chefia, porque recém-formados, muitas vezes, passam a liderar auxiliares e 

técnicos de enfermagem com muito tempo de experiência e habilidades técnicas. 

Diante dessa situação, os recém-formados em enfermagem, por não terem tal 

experiência, sentem-se inseguros e despreparados para enfrentar a realidade da 

rotina de trabalho9. 

Em um estudo norte-americano, foi possível analisar que o papel 

fundamental do enfermeiro é promover a excelência e a qualidade na prática do 

atendimento e que um líder deve ter compromisso organizacional, valores 

profissionais e ser um bom educador, minimizando situações negativas entre 

seus colaboradores10. 

 

1.2 Liderança em enfermagem 
 

Existem inúmeras teorias sobre liderança, as quais foram elaboradas com 

o intuito de atingir um objetivo comum entre o líder e os liderados.  

Um estudo realizado sobre a temática em liderança destaca a utilização 

das teorias para melhor entender o assunto; com base no conhecimento das 

teorias em liderança, é possível trabalhar na íntegra cada teoria e verificar o 

direcionamento a ser seguido; ou seja, o tipo de conduta e habilidade, mostrando 

a importância de se posicionar como um líder11. 

Liderança é uma situação na qual o indivíduo deve adotar condutas, 

resolver situações e elaborar programas para o melhor desenvolvimento, 

realizando as tomadas de decisões e esclarecendo os motivos que levaram a tal 

escolha, além de compartilhar as situações e os resultados12. 
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Especificamente, neste estudo, são abordadas duas teorias em liderança: 

transformacional e situacional. Acredita-se que essas teorias representem 

formas de liderança condizentes com o trabalho do profissional de enfermagem. 

A liderança transformacional ocorre quando um líder colabora com a 

equipe, identifica os problemas e, de forma generalizada, busca a melhor 

maneira de pensar e resolver, causando boa impressão em seus seguidores; 

deve ter grande capacidade de influenciar e fortalecer seus liderados. Para que 

seja aplicada, o líder deve conhecer todo processo organizacional da 

instituição13. Para James MacGregor Burns, “líderes transformacionais são 

capazes de inspirar seguidores para alterar as expectativas e motivações para o 

trabalho, alcançando assim um objetivo comum”13. 

Sobre esse atributo, Burns afirma (1978, pg 244)14: 

A liderança transformacional significa acreditar no 

líder por causa de seu personagem, 

independentemente de verificar suas capacidades 

técnicas, experiência ou opiniões; a fé na capacidade 

do líder em superar obstáculos e crises; prontidão 

para conceder aos líderes o poder de lidar com as 

crises; apoio total a esses líderes expresso por votos, 

aplausos, cartas, apertos de mão, tudo isso 

independentemente das instituições intermediárias. 

Então, a liderança heroica não seria simplesmente 

uma qualidade possuída por alguém, mas uma forma 

de relacionamento entre líder e liderado. 

 

A liderança situacional depende de cada situação para que seja 

realizada a tomada de decisão; não existe, portanto, um único estilo em liderar; 

o líder será aquele que analisa o problema e avalia a maturidade de seus 

colaboradores (responsabilidade de assumir as demandas) para alcançar seus 

objetivos; esse estilo de liderança é categorizado em determinar, persuadir, 

compartilhar e delegar.  Hersey-Blanchard, estudioso de liderança situacional, 

sugere que “não existe um estilo único de liderança que seja melhor que o 

outro. Em vez de se concentrar nos fatores do local de trabalho, o modelo sugere 

que os líderes ajustem seus estilos aos seguidores e suas habilidades”15. 
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Segundo Paul Hersey e Kenneth Blanchard (1986, pg 186)16, 

A liderança situacional baseia-se em uma inter-

relação entre a qualidade de orientação e direção 

(comportamento de tarefa) que o líder oferece, a 

quantidade de apoio socioemocional 

(comportamento de relacionamento) dada pelo líder 

e o nível de prontidão (“maturidade”) dos 

subordinados no desempenho de uma tarefa, função 

ou objetivo específico. 

Atualmente, a liderança é uma das principais competências a ser 

desenvolvida pelo enfermeiro. Para que uma instituição alcance o objetivo 

desejado por meio do líder, é necessário identificar o melhor estilo de liderança 

a ser utilizado. Para que ocorra um processo de liderança, é necessário, além 

de conhecimento técnico-científico, o desenvolvimento de habilidades humanas 

e interpessoais13. 

Considerando que o enfermeiro seja o principal condutor de sua equipe, 

uma de suas competências precisa ser a liderança – algo que se conquista com 

o tempo, a maturidade e a inteligência emocional. Esses requisitos são 

essenciais para liderar, pois as mudanças precisam ser administradas da melhor 

maneira, com a finalidade de esclarecer os pontos positivos e negativos, durante 

a evolução do processo, proporcionando satisfação de clientes, dos profissionais 

e da instituição17. 

O enfermeiro deve considerar o todo de cada indivíduo, respeitar as 

individualidades, além de reconhecer e comentar as competências, as 

capacidades e as potencialidades de cada membro, porém é importante que, 

durante o processo de trabalho, o enfermeiro ofereça oportunidades de 

participação, compartilhe e busque soluções, com toda sua equipe, para a 

resolução dos problemas, procurando ouvir as opiniões dos membros, 

desenvolvendo a comunicação verbal e a comunicação não verbal8. 

Para estabelecer um bom relacionamento com a equipe, é necessário que 

haja boa comunicação; esse é um requisito essencial para a liderança de 

sucesso; o bom líder precisa estar preparado para receber apoio e críticas, deve 

ser digno de crédito, ter a confiança e o respeito da sua equipe, demonstrando 
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coerência com a filosofia do serviço, harmonizado com suas ideias, seus 

discursos e suas ações18. 

Diante de algumas situações nas quais a tomada de decisão é 

fundamental para o desenvolvimento do processo, falar sobre liderança é um 

desafio, devido a diversas opiniões sobre o assunto, pois conhecer o que é líder 

e como liderar fará toda diferença no posicionamento, na atuação e na conduta, 

modificando e transformando o conhecimento em prática19. 

O líder assemelha-se ao treinador, cuja missão essencial é instruir, 

facilitar a sinergia e cuidar para que a mística, a disciplina e a confiança 

possibilitem os resultados esperados pela equipe. Para que isso aconteça, é 

necessário que o líder tenha autoconfiança, boa comunicação, inteligência 

emocional e, principalmente, que seja democrático, pois o líder é a pessoa que 

influencia e orienta o rumo, as opiniões e o processo das ações8,20. 

Por sua importância, o desenvolvimento do líder e de toda sua equipe 

deve ocorrer por meio de uma visão ampla das situações, nas quais as tomadas 

de decisão sejam realizadas de forma coerente e contextualizada21. 

O bom líder demonstra dedicação e empenho maiores e relevantes, seja 

na execução de tarefas, na gestão e até mesmo no convívio com os demais no 

ambiente de trabalho, pois ser líder não é mudar as pessoas e querer organizar 

o mundo, é cuidar de nós mesmos – agindo assim, certamente, estaremos 

próximos do ideal12. 

Os resultados são alcançados quando uma equipe é bem estruturada. 

Para que isso ocorra, a liderança deverá estar alinhada às normas impostas pela 

instituição e mostrar para equipe a forma de conduzir e realizar as demandas. É 

importante que cada membro da equipe seja valorizado pelas suas 

competências individuais, pois, dessa forma, se fortalece a equipe. O sucesso 

de uma liderança está em relatar os problemas, compartilhar, ouvir opiniões, 

monitorar e resolver em grupo. Nem sempre o líder atingirá total confiança de 

sua equipe, porém é importante que os envolvidos se sintam seguros e 

confiantes em suas práticas diárias8. 

O enfermeiro líder deverá desenvolver perfil comportamental em liderança 

profissional no ambiente de trabalho, sendo assertivo na proposta que busca, 

além de obter resultados positivos todos os dias, pois a essência do líder é 



24 

 

trabalhar o perfil da pessoa, ter foco nos objetivos e planos de ações para chegar 

aos resultados desejados. 

Não é fácil construir a própria personalidade. Para que isso aconteça, é 

importante o autoconhecimento e trabalhar arduamente, possibilitando a 

construção do próprio caminho. Para ser um bom líder, é preciso ter capacidade 

de ver além e de utilizar estratégias para criar uma abordagem. O verdadeiro 

líder é aquele que, além de seus conhecimentos e habilidades, torna-se mais 

sensível a cada momento12. 

 

1.3 Processo de ensino-aprendizagem da liderança 
 

Durante a formação acadêmica, o enfermeiro deverá constituir uma 

bagagem que o levará à melhor competência na prática. Para que isso ocorra, é 

imprescindível a essência da teoria. Dessa forma, é necessário criar 

possibilidades para que os educadores transformem em aprendizado os 

conteúdos que serão imprescindíveis para a prática profissional no mercado de 

trabalho – como o exercício da liderança4. 

Aprofundar-se na temática permite que os acadêmicos de enfermagem 

tenham condições teóricas e práticas de assumir a liderança de uma equipe, nos 

âmbitos assistenciais e gerenciais, mantendo a qualidade na assistência 

prestada. Os discentes relatam, no entanto, dificuldades diante das 

competências a serem desenvolvidas e das tomadas de decisões, além de falta 

de conhecimento sobre ferramentas para serem utilizadas em determinadas 

situações – essas limitações ocorrem devido à dificuldade de se reconhecer 

como líder22. 

A exposição na formação de enfermeiros líderes ocorre quando as 

contribuições são positivas e favoráveis no processo de ensino-aprendizagem. 

Os acadêmicos percebem que a liderança é uma competência capaz de ser 

desenvolvida, porém, frente a isso, é necessária a relação ensino-aprendizagem, 

para que o docente possa promover um conhecimento diferenciado, prático, 

teórico e relacional – e para que o futuro enfermeiro seja capaz de liderar uma 

equipe de enfermagem e participar das demais equipes nos serviços de saúde23. 

Há possibilidade de o enfermeiro viver um desequilíbrio emocional, 

simplesmente pelo fato de achar que não está apto a realizar suas atividades 
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profissionais. Nesse processo, ocorrem duas situações pontuais que devem ser 

avaliadas: a busca por um aprendizado específico e a angústia de se tornar um 

profissional melhor. 

A divergência que existe, entre a teoria e a prática na graduação e o que 

é realizado no cotidiano dos serviços de saúde, não é novidade, pois, nos últimos 

50 anos, a literatura tem mostrado reflexões sobre isso e alternativas de solução 

para tal. Dessa forma, é possível observar sucessivas aproximações para 

alcançar o objetivo desejado. As aulas em liderança devem ser aulas práticas 

ativas e construtivas, simulando situações vivenciadas26,27. 

A metodologia ativa em disciplinas de administração em enfermagem para 

formação de líderes é considerada pelos docentes um diferencial no processo 

ensino-aprendizagem. O método mais utilizado é a aula expositiva dialogada, 

que consta de uma estratégia para apresentação do conteúdo, considerando o 

conhecimento prévio dos acadêmicos, levando ao questionamento, à 

interpretação e à discussão do objeto de estudo; essa estratégia funciona, 

apesar de ser um pouco ultrapassada. Por outro lado, existem diversos modelos 

para que o acadêmico construa seu próprio conhecimento, sendo um deles o 

que utilizamos neste estudo: o modelo das histórias em quadrinhos (HQ). Outros 

métodos conhecidos, que são tendências no processo ensino-aprendizagem, 

são: Problem Based Learning (aprendizado baseado em problemas), Evidence-

Based Learning (aprendizado baseado em evidências), portfólio, estudo de caso, 

entre outros28. 

 

1.4 Problematização e justificativa 
 

Trabalhar para estimular o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento 

e a autoconfiança pode ser o diferencial para a capacitação do enfermeiro, pois 

administrar uma equipe requer atenção a diversas questões e a vários requisitos 

que levam o líder a obter excelência nesse processo. 

O exercício da liderança e a incorporação da teoria no processo de 

ensino-aprendizagem de acadêmicos de enfermagem são fundamentais para 

garantir melhor preparo dos futuros profissionais no mercado de trabalho.  

Ou seja, fortalecer as competências relacionadas à liderança na 

enfermagem é o movimento necessário para garantir profissionais habilitados na 
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ampliação do acesso à saúde das populações nos diversos contextos sociais. A 

educação durante a graduação de enfermagem pode oferecer melhores 

condições de fundamentação teórico-prática para que os profissionais ingressem 

no mercado de trabalho preparados para assumir posições de liderança. 

Frente às mudanças acompanhadas no campo da enfermagem nos 

últimos anos,  propomos este estudo buscando responder à seguinte pergunta: 

“Como ocorre o processo de ensino-aprendizagem da liderança durante o curso 

de graduação de enfermagem?”. O estudo, portanto, tem a finalidade de 

compreender como o processo de ensino-aprendizagem da liderança pode 

preparar acadêmicos de enfermagem para o exercício desta competência na 

prática profissional. Assim, o objeto deste estudo será o processo de ensino-

aprendizagem da liderança em estudantes de enfermagem.  

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 
 

• Analisar o significado da liderança na realização de um projeto acadêmico 

na graduação em enfermagem. 

 

2.2 Objetivos específicos 
 

• Caracterizar os elementos do processo ensino-aprendizagem 

relacionados ao ensino de liderança durante a graduação em 

enfermagem. 

• Identificar os aspectos da liderança situacional e da liderança 

transformacional na experiência dos estudantes de graduação em 

enfermagem. 
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3. MÉTODO 

3.1 Referencial teórico de análise 
 

 As teorias Liderança Situacional e Transformacional foram escolhidas 

como referencial teórico, pois, apesar de terem conceitos e formas diferentes de 

abordagem, estão sendo incorporadas nas pesquisas de enfermagem, por 

falarem de valores entre líder e liderados, pelo forte vínculo e influência, além de 

serem uma estratégia para estimular o potencial do enfermeiro líder29.  

 A Liderança Situacional é um conjunto composto por diversos sistemas 

relacionados, sendo eles humano/social, administrativo/estrutural, 

informativo/decisório e econômico/tecnológico, sendo que o sistema humano 

tem o poder de fornecer motivação à liderança e à toda equipe envolvida16. 

 Hersey e Blanchard esclarecem que o mérito da Teoria da Liderança 

Situacional está em aceitar que  não existem tipos de lideranças melhores e sim 

situações que devem ser discutidas para a melhor tomada de decisão, ademais 

parte do pressuposto de que,  no mundo moderno, temos que optar por vários 

tipos de liderança e enquadrar a equipe naquele que for o melhor tipo. 

 Os quatro estilos fundamentados pelos autores foram esclarecidos neste 

trabalho, afim de estabelecer um relacionamento com os acadêmicos de 

enfermagem para chegamos ao resultado. 

 Visto os quatro graus de maturidade, a próxima etapa é desenhar os 

diferentes estilos de liderança propostos por Hersey e Blanchard (1986).  

 

Determinador – Altamente orientado para as tarefas e baixo relacionamento. Os 

subordinados são informados sobre as tarefas pelo líder que define os papéis.  

 

Persuasão / Vendedor – Alta orientação para as tarefas e alta orientação para 

as pessoas. Nesse caso, além de direção, o líder dá apoio aos subordinados 

para que eles executem as tarefas conforme ele as definiu e estruturou.  

 

Compartilhador – Baixa ênfase nas tarefas e alta orientação para as pessoas. O 

processo de decisão é dividido entre líderes e liderados e o líder funciona como 

comunicador e facilitador.  
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Delegado – Baixa ênfase nas tarefas e baixo relacionamento com as pessoas. 

O líder quase não assiste aos subordinados. Na maioria das vezes, esse estilo 

de liderança funciona quando os colaboradores têm alto grau de maturidade para 

desempenhar as tarefas. 

 

 A Liderança Situacional está relacionada ao apoio oferecido pelo líder. 

Dessa forma, o líder tem influência sobre o liderado mantendo um equilíbrio 

funcional para lidar com situações iguais ou diferentes, além de tentar mudar o 

futuro através do desenvolvimento de habilidades16. 

 Pioneiro nos estudos de liderança transformacional, Burns é considerado 

a maior influência para outros pesquisadores30. 

 Para Burns, a importância de inspirar seguidores é algo que estimula o 

desenvolvimento. Além do comprometimento e do interesse, o líder 

transformacional consegue observar as necessidades de cada membro da 

equipe, fazendo com que seus seguidores sejam líderes e, como líderes, tornem-

se multiplicadores com capacidade de compreender as demandas morais14. 

 A liderança transformacional é considerada conforme a relação entre líder 

e liderado, permitindo transformação e autodesenvolvimento no comportamento 

do liderado – o que não impede de trabalhar o desenvolvimento coletivo31,32. 

 A microgestão não faz parte dos líderes transformacionais, pois a 

inspiração, a motivação e a confiança em seguidores treinados são o foco 

principal para tomada de decisão e atuação no processo. Dessa forma, a 

intenção é ter uma equipe focada, criativa e inovadora. 

 A fim de modificar comportamentos e padrões, Burns diferencia a 

liderança transformacional em algumas características marcantes – as quais 

foram pontuadas e esclarecidas neste trabalho: influenciador e idealizador; 

inspirador e motivador; estimulação intelectual e consideração individualizada14. 

 

- Influenciadores e idealizadores: Os líderes são admirados, respeitados e 

confiáveis. Os líderes dividem as responsabilidades e os riscos com os seus 

seguidores e consideram as necessidades da equipe como suas próprias 

necessidades.  
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- Inspiradores e motivadores: Os líderes estimulam a equipe. São otimistas e 

proporcionam desafios em busca de um futuro melhor para cada membro da 

equipe. 

- Estimulação intelectual: Os líderes encorajam os seguidores a serem criativos 

e inovadores. Trabalham em conjunto para fazer com que os seguidores 

percebam uma situação do passado como oportunidade presente de melhoria.  

- Consideração individualizada: Os líderes dão atenção a cada membro da 

equipe para ajudá-lo a cumprir seus objetivos, fazendo um papel de mentor ou 

treinador. Os seguidores são desenvolvidos pelos líderes para atingir seus 

melhores níveis de eficiência operacional. As diferenças são reconhecidas pela 

equipe e não são criticadas. 

 

3.2 Tipo de estudo 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória, derivada 

dos dados coletados no Projeto “PRODUÇÃO E USO DE PÁGINA WEB PARA 

A CONSTRUÇÃO DE HISTÓRIAS EM QUADRINHOS: ESTUDO DE CASO”, 

conduzido e supervisionado pelo Professor Doutor Alfredo Almeida Pina de 

Oliveira. Sendo assim, a presente pesquisa enfatiza (re)conhecer o processo de 

ensino-aprendizagem da liderança promovida em uma experiência ativa, criativa 

e inovadora durante a graduação em enfermagem. 

Optou-se pela pesquisa qualitativa por esta permitir lidar com a 

complexidade de determinado problema, de modo a analisar e a compreender 

os processos dinâmicos vividos pelos acadêmicos de enfermagem33,34. A 

pesquisa qualitativa objetiva explorar um fenômeno social de acordo com o 

conhecimento dos indivíduos envolvidos33.  

A pesquisa descritiva, como um método independente, permite desvelar, 

de forma abrangente, a experiência humana em relação às dificuldades 

cotidianas para lidar com o fenômeno estudado33.  

Utilizou-se o instrumento Consolidated criteria for reporting qualitative 

research (COREQ)35 para verificar a presença dos itens essenciais de 
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investigações qualitativas e para garantir melhor qualidade na apresentação do 

relatório final deste estudo. 

3.3 Local de estudo  
 

O cenário do estudo foi uma Instituição de Ensino Superior (IES) com fins 

lucrativos, sediada no município de Guarulhos (SP) e com quatro campus: 

Centro, Bonsucesso, Dutra e Itaquá (Itaquaquecetuba). Trata-se de uma 

universidade com 50 anos de existência no município, que afirma primar pela 

formação crítico-reflexiva e cidadã, com base em metodologias ativas, resolução 

de problemas, projetos interdisciplinares e tecnologias digitais de informação e 

comunicação.  

O câmpus Centro oferece 9 cursos de graduação da área da saúde 

(Enfermagem, Biomedicina, Odontologia, Fisioterapia, Nutrição, Farmácia, 

Educação Física, Medicina veterinária e Psicologia). Para o presente estudo, 

selecionou-se o curso de graduação em enfermagem como caso exemplar. 

 

 

3.4 Amostra 
 

3.4.1 Recrutamento dos participantes  
 

Delimitou-se a seleção aos estudantes de graduação em enfermagem do 

sétimo período, das turmas matutina (m= 52) e noturna (n= 65), do primeiro 

semestre de 2019, do câmpus Centro, totalizando 117 potenciais participantes. 

Constituiu-se uma amostra intencional29, ou seja, foram escolhidos 

integrantes de cada um dos oito grupos da turma da manhã ou dos dez grupos 

da turma da noite que realizaram um projeto relacionado à Norma 

Regulamentadora 32 (NR 32) e à produção de histórias em quadrinhos (HQ) 

digitais, à mão ou no formato de fotonovela.  

O convite para a participação foi realizado em sala de aula pelo professor 

da disciplina de “Saúde do Trabalhador”, o qual também é o orientador do 

presente trabalho. Ressalta-se que a pesquisadora principal e autora desta 
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dissertação não teve nenhum contato prévio com os estudantes de graduação 

em enfermagem.  

A pesquisadora principal é especialista em Docência no Ensino Superior, 

Auditoria, Urgências e Emergências e Gerenciamento em Enfermagem, além de 

atuar na gestão de serviços de saúde e lecionar em Curso de Enfermagem em 

IES. O orientador é especialista em Educação e Tecnologias e em Práticas de 

Promoção da Saúde e apresenta experiência com pesquisas qualitativas. Para 

o desenvolvimento da pesquisa, também foi envolvida uma professora doutora 

com relevante produção na área estudada e em investigações qualitativas. 

Ressalta-se que os três pesquisadores primam pela adoção de 

metodologias ativas em processos educacionais mediados por tecnologias 

digitais de informação e comunicação e valorizam a liderança como competência 

fundamental para o trabalho em equipes de enfermagem e ou interdisciplinares. 

Para a composição da amostra, os pesquisadores priorizaram um 

integrante em grupos de até cinco pessoas e dois integrantes em grupos 

compostos por seis ou mais pessoas, além de buscar equilíbrio entre homens e 

mulheres e entre turnos matutino e noturno.  

Uma primeira lista com 20 acadêmicos selecionados foi determinada. 

Houve recusa de dois participantes, por falta de disponibilidade de tempo para 

as entrevistas. 

Estabeleceu-se um período de dois meses para arrolar participantes desta 

pesquisa com o foco de compreender o processo de trabalho desempenhado 

pelos estudantes de graduação em enfermagem com ou sem experiências em 

serviços de saúde e ou formação em nível médio de enfermagem. 

  

3.4.2 Critérios de inclusão e exclusão 
 

Adotaram-se os seguintes critérios de inclusão:  

• Ser maior de 18 anos.  

• Ser acadêmico regularmente matriculado na graduação em enfermagem 

pertencente ao sétimo período do curso das turmas matutina ou noturna.  

• Ter participado da disciplina “Saúde do Trabalhador” no segundo semestre de 

2018.  

Complementarmente, foram aplicados dois critérios de exclusão:  
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• Não ter conhecimento prévio da página web “Nossa História em 

Quadrinhos: Norma Regulamentadora 32”. 

• Não ter participado ativamente do processo de construção da versão final 

da HQ sobre a NR32.  

3.5 Procedimentos de coleta de dados 
 

Empregaram-se entrevistas semiestruturadas aplicadas aos 18 

estudantes de graduação em enfermagem, notas feitas em diário de campo da 

pesquisadora principal e seu orientador e ementas das disciplinas do Curso de 

Enfermagem da IES estudada.  

Com base nas mudanças nos estágios e nas aulas dos estudantes que 

estavam no sétimo período e uma série de avaliações institucionais, os 

participantes foram entrevistados entre os meses de outubro e novembro de 

2019, correspondendo ao oitavo período do Curso de Enfermagem e perfazendo 

um ano de realização da disciplina “Saúde do Trabalhador”. 

Foram agendados horários de entrevistas nos períodos antes das aulas e 

posterior às provas ou estágios dos estudantes de graduação em enfermagem. 

O orientador fez contato direto em sala de aula em três momentos para cada 

turno. 

Em maio de 2020, iniciou-se a análise documental do Projeto Pedagógico 

do Curso de Enfermagem, com a autorização da coordenadora de graduação da 

IES estudada, a fim de identificar e analisar as disciplinas obrigatórias e eletivas 

e os estágios que poderiam conter, direta ou parcialmente, tópicos relacionados 

ao desenvolvimento da liderança.  

 

3.6 Instrumentos de coleta de dados 
 

Para registro das entrevistas, foi utilizado um gravador de voz digital Sony 

Icd-PX240®. As notas de campo realizadas pelos pesquisadores foram feitas em 

cadernos específicos e contribuíram para captar detalhes contextuais relevantes 

para o processo de compreensão das falas transcritas. 

Os instrumentos para a coleta de dados foram: 

• Questionário para a caracterização social e demográfica dos 

participantes, composto por: iniciais do nome, sexo, data de nascimento, 
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idade, naturalidade, estado civil, ocupação atual, número de filhos, se foi 

aprovado na disciplina de Gestão em Enfermagem e semestre que está 

cursando (apêndice B). 

•  A página web construída para a aprendizagem baseada no Projeto das 

HQ da NR32, produzida via Adobe Spark® e disponível em 

https://spark.adobe.com/page/y6aGpCIpzljsP/, a qual foi reapresentada 

para o entrevistado para ajudar a rememorar os seus conteúdos, os 

recursos e a forma de avaliação antes de responder presencialmente o 

roteiro da entrevista semiestruturada (Apêndice D), em especial, com 

perguntas específicas sobre o objeto estudado. Os participantes 

utilizaram 3 minutos em média para rever a página web. A média de 

duração de todas as etapas para todas as entrevistas foi de 15,2 minutos, 

sendo que a entrevista mais curta foi de 8 minutos e 47 segundos e a mais 

longa foi de 18 minutos e 4 segundos. 

• A HQ sobre a NR32 elaborada pelo grupo do participante foi 

reapresentada concomitante com a rubrica de avaliação, com a nota 

obtida para esse projeto na disciplina de “Saúde do Trabalhador”. Em 

relação ao tempo de revisão das HQ e rubricas, a média calculada foi de 

2,4 minutos.  

• A entrevista foi realizada presencialmente e em sala reservada no Prédio 

da Pós-Graduação da IES, que conta com bom isolamento acústico. As 

entrevistas duraram em média 15 minutos cada. Dentro do cenário da 

história em quadrinhos, foram apresentadas as questões sobre liderança, 

com a intenção de saber dos acadêmicos o reconhecimento de um líder 

durante a elaboração do projeto proposto. 

Optou-se por este tipo de entrevista (semiestruturada) por esta permitir 

que os participantes pudessem se expressar melhor diante da entrevista e 

explorar melhor o fenômeno de interesse. Todos os depoimentos foram 

transcritos na íntegra, respeitando a coloquialidade do discurso e as diferentes 

manifestações não verbais dos entrevistados, tais como pausas maiores, 

silêncios e reações emocionais.  

Complementarmente, ressalta-se que, das 18 entrevistas transcritas e 

reenviadas para cada participante por meio de WhatsApp, Facebook e e-mail, 

https://spark.adobe.com/page/y6aGpCIpzljsP/
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obteve-se 15 devolutivas no período determinado de duas semanas. Desse total, 

7 participantes reforçaram contentamento em participar da pesquisa, 3 

sinalizaram que foi uma oportunidade de feedback e reflexão importante sobre a 

temática estudada, 2 entrevistas foram ligeiramente modificadas por duas 

participantes e uma participante fez uma autoavaliação sobre o excesso de gírias 

e apoios de linguagem utilizados por ela. 

3.7 Análise dos dados 
 

O corpus do presente estudo foi constituído pelo material transcrito dos 

estudantes de graduação em enfermagem e pelos trechos sobre liderança 

extraídos do Projeto Pedagógico do Curso de Enfermagem. Esse material foi 

organizado, armazenado no editor de texto da Microsoft Word® e codificado em 

planilhas do Microsoft Excel®, durante o processo de categorização dedutiva, à 

luz de conceitos teóricos da Liderança Situacional e da Liderança 

Transformacional.  

Em fevereiro e março de 2020, as entrevistas audiogravadas foram 

transcritas literalmente, arquivadas em conta privada do DropBox® e submetidas 

à Análise de Conteúdo de Lawrence Bardin em sua modalidade temática. 

Naquele momento, optou-se por não utilizar nenhum software específico 

para análise qualitativa de dados. A codificação e a análise ocorreram em abril 

e junho de 2020. 

Procedeu-se a leitura flutuante do material transcrito por diversas vezes, 

sendo que a pesquisadora teve o cuidado de garantir o sigilo e o anonimato dos 

participantes, por meio do uso de um código alfanumérico composto pela letra 

“E”, de estudante, sucedida por um algarismo arábico, a saber: E1, E2, E3... E18. 

Também se utilizou a palavra “colega” (colega 1, colega 2...) para identificação 

dos nomes citados pelos acadêmicos. 

Após reler as transcrições, a pesquisadora principal foi responsável pela 

codificação; utilizando, para isso, um guia para a codificação (Quadro 1). As falas 

foram grifadas em amarelo, de forma que cada frase tivesse alguma coerência 

no que diz respeito à liderança. Para distinção posterior, as frases foram 

separadas conforme conceitos teóricos sobre Liderança Situacional: “direção”, 

em vermelho, “orientação”, em azul claro, “apoio”, em cinza, “autonomia”, em 

verde claro. Para a Liderança Transformacional, os conceitos teóricos 
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identificados foram: “idealizadora e influenciadora”, em verde; “inspiradora e 

motivadora”, em azul royal; “estimuladora intelectual”, em roxo; e “consideração 

individualizada”, em azul escuro. As frases que não continham indicativos 

desses conceitos teóricos, específicos dos dois tipos de liderança, foram 

deixadas em branco.  

Como técnica de análise, foi adotada a análise temática, que consiste em 

descobrir os núcleos de sentido que compõem a comunicação e cuja presença 

ou frequência de aparição pode significar alguma coisa para o objetivo analítico 

escolhido37. Trata-se de um método para a identificação, a análise e o registro 

de padrões (temas) a partir dos dados, organizando-os e descrevendo-os em 

detalhes38. Um tema deve capturar algo importante nos dados, que se relacione 

à pergunta de pesquisa e que represente um nível de resposta ou significado 

que se apresente como padrão nos dados. Entretanto, não se deve considerar 

um tema apenas por este estar presente com determinada frequência no material 

obtido, e sim, através da interpretação deste material pelo pesquisador38.  

Os temas identificados pelo pesquisador podem ser formulados de modo 

dedutivo ou indutivo. Em uma abordagem indutiva, os temas identificados estão 

fortemente ligados aos dados, enquanto, em uma abordagem dedutiva, o 

referencial teórico e os interesses analíticos do pesquisador determinam os 

temas a serem identificados38. Fereday e Muir-Cochrane (2006) afirmam que é 

possível uma abordagem analítica que utilize um processo híbrido, utilizando 

temas desenvolvidos de formas indutiva e dedutiva, a partir do referencial 

teórico39. 

Sendo assim, as etapas consistiram em pré-análise e codificação aberta, 

exploração do material para categorização, tratamento dos dados e 

interpretação. O resultado foi a articulação dos temas formados com o referencial 

teórico da pesquisa. 
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Quadro 1. Guia de codificação para a categorização dedutiva das 

entrevistas dos estudantes de graduação em enfermagem. Guarulhos, 2020. 

Estilo de 

Liderança 

Conceito teórico Definição 

Situacional Direção O líder precisa dizer aos liderados o que 

fazer e como fazê-lo; isto é, o colaborador 

necessita aprender a tarefa a ser executada 

e o líder deve supervisionar a tarefa até o 

fim. Seria como se o líder “pegasse na mão” 

do colaborador, mostrasse o que ele tem 

que fazer e ficasse ao lado dele até 

conquistar sua confiança. 

Orientação O líder oferece supervisão constante para 

sua equipe e fornece feedback 

continuamente. Solicita informações aos 

seus colaboradores, para recolher 

sugestões, propostas de melhorias e novas 

ideias para o desenvolvimento efetivo de um 

projeto. A decisão final cabe ao líder, mas 

busca-se valorizar o envolvimento da equipe 

e a motivação para melhorias contínuas. 

Apoio O líder deve facilitar e incentivar seus 

liderados. Oferecer oportunidades para que 

a equipe discuta e análise perspectivas 

diferentes, enriquecendo o processo 

colaborativo. O colaborador tem muito mais 

respaldo para executar sua tarefa, sendo 

que a supervisão do líder está presente, mas 

fica menos evidente.   

Autonomia O líder estimula situações que promovam a 

tomada de decisão e a responsabilização 

dos liderados. Compreende-se que os 

liderados apresentam alto nível de 
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maturidade, postura profissional e 

entendimento de seus papéis e 

responsabilidades. Todos sabem 

exatamente o que se espera deles. 

Transformacional 

  

Idealizador e 

influenciador 

O líder atenta-se aos cuidados com sua 

equipe e preocupa-se com contribuições e 

realizações individuais. 

Inspirador e 

motivador 

O líder utiliza estratégias para despertar 

energia no indivíduo e engajamento na 

realização dos projetos em equipe. 

Estimulação 

intelectual 

O líder fomenta a inteligência criadora e 

respeita as singularidades de cada 

integrante de sua equipe. 

Consideração 

individualizada 

O líder estabelece uma maneira de 

desenvolver um processo permanente de 

busca por melhores níveis de qualidade. 

Fonte: os autores. 

Em seguida, separou-se cada frase e sua determinada liderança, para 

facilitar a visualização do processo, sendo criados dois arquivos no processador  

de textos Microsoft Word® com cada estilo de liderança. Optou-se por uma 

estratégia de separação dos extratos e dos trechos para análise descritiva em 

duas tabelas no Microsoft Excel®: uma para Liderança Situacional e outra para 

Liderança Transformacional.  

Para cada frase com determinada habilidade, após a realização das 

tabelas, foram realizadas leituras exaustivas. Também foram realizadas três 

reuniões com o orientador, para avaliar a categorização do material empírico e 

para fortalecer a coerência do estudo. O critério de saturação foi atingido com as 

18 entrevistas e as notas de campo dos pesquisadores. 

O uso do programa Microsoft Excel® permitiu criar tabelas para visualizar 

os resultados sobre o tipo de liderança e as respostas dos participantes e suas 

perspectivas do processo ensino-aprendizagem sobre NR 32 e o 

desenvolvimento do trabalho em equipe fundamentado pela Aprendizagem 

Baseada em Projetos, da disciplina de “Saúde do Trabalhador”, a fim de 
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identificar o desenvolvimento da liderança ao longo do curso de graduação em 

enfermagem.  

 

3.8 Aspectos éticos 
 

Em consideração aos preceitos éticos, esta pesquisa foi aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Guarulhos, em 31/01/2019, sob 

o número de parecer 3.127.946, conforme Certificado de Apresentação de 

Apreciação Ética (CAAE) 06116818.4.0000.5506.  

Todos os participantes que aceitaram ser entrevistados foram 

esclarecidos dos detalhes da pesquisa e consentiram sua participação por meio 

da assinatura no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em duas 

vias. 

Garantiram-se a privacidade dos dados coletados, a preservação do 

anonimato e a integridade dos indivíduos participantes. Os nomes do 

pesquisador, dos estudantes e ou de pessoas mencionadas pelos estudantes 

foram modificados nas entrevistas transcritas a fim de preservar o anonimato.  

Foi assegurada a participação dos acadêmicos durante todo o processo 

da iniciação do trabalho, bem como o direito de desistência a qualquer momento. 

Todavia, não houve perda entre os 18 participantes. 
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4. RESULTADOS 
 

Os resultados deste estudo possibilitaram a elaboração de um artigo científico 

intitulado “PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM DA LIDERANÇA NA 

GRADUAÇÃO DE ENFERMAGEM”. 
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RESUMO: 

Objetivos: Analisar o significado da liderança na realização de um projeto 
acadêmico na graduação em enfermagem. Método: Pesquisa qualitativa, 
descritiva e exploratória, derivada de um Projeto de Construção de Histórias em 
Quadrinhos relacionadas à Aprendizagem Baseada em Projetos, desenvolvido 
na disciplina de Saúde do Trabalhador do Curso de Graduação em Enfermagem 
de uma universidade particular de Guarulhos (SP). Foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas e foi aplicado um questionário para caracterização 
sociodemográfica. Participaram dezoito estudantes de graduação em 
enfermagem, sendo 10 do período matutino e 8 do período noturno.  
Complementarmente, analisou-se o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação 
em Enfermagem, para identificar potenciais situações potenciais para o ensino 
da liderança. A coleta de dados ocorreu entre outubro e dezembro de 2019. De 
modo dedutivo, adotou-se a modalidade temática da análise de conteúdo à luz 
de referenciais da Teoria da Liderança Situacional e da Teoria da Liderança 
Transformacional. Resultados: As categorias temáticas identificadas foram: 
Direção, Orientação, Apoio, Autonomia, Idealizador e influenciador, Inspirador e 
motivador, Estimulação intelectual e Consideração individualizada. 
Constataram-se elementos para o desenvolvimento da liderança em 5 estágios 
supervisionados, 3 disciplinas obrigatórias e 1 disciplina optativa do Curso de 
Graduação em Enfermagem. Conclusão: a graduação em enfermagem 
representa uma oportunidade para o desenvolvimento inicial e contínuo da 
liderança, por meio de projetos inovadores, desafiadores, colaborativos e 
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promotores da aprendizagem significativa.  

 

Palavras-chave: Liderança; Ensino Superior; Tecnologia Educacional; 

Estudantes de Enfermagem; Enfermagem. 
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ABSTRACT: 

Introduction: Introduction: The transversality of the exercise of leadership in the 
teaching-learning process of nursing students becomes essential for the 
preparation of future professionals aligned with the strengthening of actions to 
increase the quality of health services and to meet the needs of its users. 
Objectives: To analyze the meaning of leadership in carrying out an academic 
project in undergraduate nursing. Method: Qualitative, descriptive and 
exploratory research, derived from a Project for the Construction of Comic Books 
related to Project-Based Learning in the Occupational Health discipline of the 
undergraduate Nursing course at a private University in Guarulhos (SP). Semi-
structured interviews were conducted and a questionnaire was applied for 
sociodemographic characterization. Eighteen nursing undergraduate students 
participated, 10 from the morning and 8 from the night. In addition, the 
Pedagogical Project of the Nursing Undergraduate Course was analyzed to 
identify potential situations for teaching leadership. Data collection took place 
between October and December 2019. In a deductive way, the thematic modality 
of content analysis was adopted in the light of references from Situational 
Leadership and Transformational Leadership. This study was approved by the 
Research Ethics Committee under opinion number 3.824.080 and CAAE 
25900319.4.0000.5506. Results: The thematic categories identified were 
Direction, Orientation, Support, Autonomy, Creator and influencer, Inspiring and 
motivating, Intellectual stimulation and Individualized consideration. There were 
elements for the development of leadership in 5 supervised internships, three 
mandatory subjects and one optional subject of the undergraduate nursing 
course. Conclusion: Nursing undergraduation represents an opportunity for the 
initial and continuous development of leadership through innovative, challenging, 
collaborative projects that promote meaningful learning. 
 

 

Keywords: Leadership; Education, Higher; Educational Technology; Students, 

Nursing; Nursing.  

 

 
 
Liderança em enfermagem 
 
 As expectativas das equipes de enfermagem atualmente é criar um 

ambiente de trabalho positivo, onde as pessoas sejam capazes de desenvolver 

suas próprias habilidades. Embora dentro das instituições haja um superior, a 

equipe tende a tomar suas próprias decisões, já que a tendência é seguir os 

processos e protocolos existentes nas instituições1. Com isso, é possível analisar 

o grau de maturidade de cada colaborador explorando o desenvolvimento da 

equipe e avaliando cada um individualmente. para o desenvolvimento da equipe, 

fazendo com que cada membro seja avaliado no seu individual. 
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 Desenvolver a liderança para os enfermeiros vem se tornando cada dia 

mais relevante. Isso acontece devido a exigência do mercado em formar líderes 

para assumir as equipes. Segundo Hersey & Blanchard (1986; pág. 4), “A 

liderança ocorre sempre que alguém procura influenciar o comportamento de um 

indivíduo ou de um grupo, qualquer que seja a finalidade. Pode ser exercida 

visando objetivos pessoais ou objetivos de terceiros, que podem ser coerentes 

ou não com os objetivos organizacionais”. 

 *Em uma compilação de literatura, Bergamini (1982), em citação a 

Fieldler, aponta uma série de definições para a liderança: 

 “Liderança é o exercício da autoridade e da tomada de decisões.”  

 “Liderança é dar início a atos que resultam em um padrão consistente de 

interpretação global voltada à solução de problemas que são mútuos.”  

“O líder é uma pessoa que mais de perto atende às normas e aos valores do 

grupo; essa conformidade dá a ela a mais alta posição, que atrai as pessoas e 

implica o direito de assumir o controle do grupo.”  

“Liderança é uma habilidade de persuadir ou dirigir as pessoas sem o uso do 

prestígio ou da força de uma autoridade formal, ou de circunstâncias externas.” 

“O líder é a pessoa que consegue as mudanças mais efetivas no desempenho 

do grupo.”  

“O líder é aquele que inicia e facilita a interação entre os membros do grupo”. “A 

liderança é o processo de influenciar as atividades do grupo através da 

colocação e da chegada a objetivos.”  

“O líder é aquela pessoa identificada e aceita como tal pelos seus seguidores.”   

 A participação dos acadêmicos de enfermagem neste estudo serve para 

que tenhamos uma percepção do conhecimento sobre a liderança para os 

futuros profissionais. Porém, em função de ainda ser considerada um desafio, o 

estudo sobre liderança faz com que os acadêmicos tenham receito de 

enfrentamento, pois, apesar das aulas teóricas e práticas, é preciso ter 

habilidades para exercer essa competência 2.  

 Entre as várias competências de um enfermeiro, existem algumas 

fundamentais e essenciais para que seja desenvolvido um trabalho com 

eficiência. 

Atualmente, a liderança é uma das principais competências a ser 

desenvolvida pelo enfermeiro. Para que uma instituição alcance o objetivo 
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desejado por meio do líder, é necessário identificar o melhor estilo de liderança 

a ser utilizado. Para que ocorra um processo de liderança, é necessário, além 

de conhecimento técnico-científico, o desenvolvimento de habilidades humanas 

e interpessoais13. 

Segundo o Ministério da Educação, as Diretrizes Curriculares do Curso 

de Enfermagem de 2001, baseadas em competências, conforme seu artigo 4º, 

estabelecem que o enfermeiro tem, como obrigação em sua formação 

profissional, as seguintes habilidades e competências: atenção à saúde, tomada 

de decisão, comunicação, liderança, administração e gerenciamento e educação 

permanente. Nessas diretrizes, a liderança é descrita como uma prática “no 

trabalho em equipe multiprofissional, em que os profissionais de saúde deverão 

estar aptos a assumir posições de liderança, sempre tendo em vista o bem-estar 

da comunidade. A liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, 

habilidade para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma 

efetiva e eficaz”4. 

Normalmente, o enfermeiro desenvolve a habilidade de liderar, 

independentemente de suas características pessoais, pois a enfermagem requer 

um profissional competente, capaz de lidar com a diversidade humana, além de 

estar apto para resolver problemas e propor mudanças, apontando soluções e 

resoluções para as necessidades dos pacientes e da equipe7. 

Existem inúmeras teorias sobre liderança, as quais foram elaboradas com 

o intuito de atingir um objetivo comum entre o líder e os liderados.  

Um estudo realizado sobre a temática em liderança destaca a utilização 

das teorias para melhor entender o assunto; com base no conhecimento das 

teorias em liderança, é possível trabalhar na íntegra cada teoria e verificar o 

direcionamento a ser seguido; ou seja, o tipo de conduta e habilidade, mostrando 

a importância de se posicionar como um líder11. 

Para este trabalho, foram escolhidos dois tipos de liderança – 

Transformacional e Situacional –, sendo identificadas importantes situações 

decorrentes do cotidiano enfrentado por enfermeiros no seu ambiente de 

trabalho. 

A liderança transformacional ocorre quando um líder colabora com a 

equipe, identifica os problemas, além de busca a melhor maneira de pensar e 

resolver, causando uma boa impressão em seus seguidores; deve ter grande 
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capacidade de influenciar e fortalecer seus liderados. Para que seja aplicada, o 

líder deve conhecer todo processo organizacional da instituição13. Para James 

MacGregor Burns, “líderes transformacionais são capazes de inspirar seguidores 

para alterar as expectativas e motivações para o trabalho, alcançando assim um 

objetivo comum”13. 

Sobre esse atributo, Burns afirma  (1978, pg 244)14: 

A liderança transformacional significa acreditar no 

líder por causa de seu personagem, 

independentemente de verificar suas capacidades 

técnicas, experiência ou opiniões; a fé na capacidade 

do líder em superar obstáculos e crises; prontidão 

para conceder aos líderes o poder de lidar com as 

crises; apoio total a esses líderes expresso por votos, 

aplausos, cartas, apertos de mão, tudo isso 

independentemente das instituições intermediárias. 

Então, a liderança heroica não seria simplesmente 

uma qualidade possuída por alguém, mas uma forma 

de relacionamento entre líder e liderado. 

 

A liderança situacional depende de cada situação para que seja 

realizada a tomada de decisão; não existe, portanto, um único estilo de liderar; 

o líder será aquele que analisa o problema e avalia a maturidade de seus 

colaboradores (responsabilidade de assumir as demandas) para alcançar seus 

objetivos. Esse estilo de liderança é categorizado em: determinar, persuadir, 

compartilhar e delegar.  Hersey-Blanchard, estudioso de liderança situacional, 

sugere que “não existe um estilo único de liderança que seja melhor que o 

outro. Em vez de se concentrar nos fatores do local de trabalho, o modelo sugere 

que os líderes ajustem seus estilos aos seguidores e suas habilidades”15. 

Segundo Paul Hersey e Kenneth Blanchard (1986, pg 186)16, 

A liderança situacional baseia-se em uma inter-

relação entre a qualidade de orientação e direção 

(comportamento de tarefa) que o líder oferece, a 

quantidade de apoio socioemocional 

(comportamento de relacionamento) dado pelo líder, 
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e o nível de prontidão (“maturidade”) dos 

subordinados no desempenho de uma tarefa, função 

ou objetivo específico. 

Os resultados são adquiridos quando uma equipe é bem estruturada. Para 

que isso ocorra, a liderança deverá estar alinhada às normas impostas pela 

instituição e mostrar para equipe a forma de conduzir e realizar as demandas. É 

importante que cada membro da equipe seja valorizado pelas suas 

competências individuais, pois, dessa forma, a equipe é fortalecida. O sucesso 

de uma liderança está em relatar os problemas, dividi-los, ouvir opiniões, 

monitorar e resolver em grupo. Nem sempre o líder atingirá total confiança de 

sua equipe, porém é importante que os envolvidos se sintam seguros e 

confiantes em suas práticas diárias8. 

O enfermeiro líder deverá desenvolver perfil comportamental em liderança 

profissional no ambiente de trabalho, sendo assertivo na proposta que busca, 

além de obter resultados positivos todos os dias, pois a essência do líder é 

trabalhar o perfil da pessoa, ter foco nos objetivos e planos de ações para chegar 

aos resultados desejados. 

Não é fácil construir a própria personalidade dentro de uma instituição. 

Para que isso aconteça, é importante o autoconhecimento e trabalhar 

arduamente, sendo possível a construção de um próprio caminho. Para ser um 

bom líder, é preciso ter capacidade de ver além, ou seja, ser criativo e inovador 

e utilizar estratégias para criar uma abordagem. O verdadeiro líder é aquele que, 

além de seus conhecimentos e habilidades, torna-se mais sensível a cada 

momento12. 

 

Processo de Ensino-Aprendizagem da Liderança 

 

Durante a formação acadêmica, o enfermeiro deverá constituir uma 

bagagem que o levará à melhor competência na prática. Para que isso ocorra, é 

imprescindível compreender a essência da teoria. Dessa forma, é necessário 

criar possibilidades para que os educadores transformem em aprendizado os 

conteúdos que serão imprescindíveis para a prática profissional no mercado de 

trabalho, como o exercício da liderança4. 
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Aprofundar-se na temática permite que os acadêmicos de enfermagem 

tenham condições teóricas e práticas de assumir a liderança de uma equipe, nos 

âmbitos assistenciais e gerenciais, mantendo a qualidade na assistência 

prestada. Os discentes relatam dificuldades diante das competências a serem 

desenvolvidas e o que se refere às tomadas de decisões, à falta de 

conhecimento de ferramentas para serem utilizadas em determinadas situações. 

Isso ocorre devido à dificuldade de se reconhecerem como líderes22. 

Há possibilidade de o enfermeiro viver um desequilíbrio emocional, 

simplesmente pelo fato de achar que não está apto a realizar suas atividades 

profissionais. Nesse processo, ocorrem duas situações pontuais que devem ser 

avaliadas: a busca por um aprendizado específico e a angústia de se tornar um 

profissional melhor. 

A divergência que existe, entre a teoria e a prática na graduação – e o que 

é realizado no cotidiano dos serviços de saúde –, não é novidade, pois, nos 

últimos 50 anos, a literatura tem mostrado reflexões sobre isso e alternativas de 

solução para tal, porém sem sucesso. As aulas sobre liderança devem ser 

práticas, ativas e construtivas, reproduzindo situações vivenciadas26,27. 

A metodologia ativa em disciplinas de administração em enfermagem para 

formação de líderes é considerada pelos docentes um diferencial no processo 

ensino-aprendizagem. O método mais utilizado é a aula expositiva dialogada, 

que consta de uma estratégia para apresentação do conteúdo, considerando o 

conhecimento prévio dos acadêmicos, levando ao questionamento, à 

interpretação e à discussão do objeto de estudo – apesar de ser um pouco 

ultrapassada. Existem outros modelos para que o acadêmico construa seu 

próprio conhecimento, sendo que um deles foi o escolhido para utilizarmos neste 

estudo: as histórias em quadrinhos (HQ). Outros métodos conhecidos, que são 

tendência no processo ensino-aprendizagem, são: Problem Based Learning 

(aprendizado baseado em problemas), Evidence-Based Learning (aprendizado 

baseado em evidências), portfólio, estudo de caso, entre outros28. 

O trabalho teve como intuito analisar o significado da liderança em um 

projeto acadêmico de graduação, assim como tirar os acadêmicos da zona de 

conforto para estimular o trabalho em equipe, a comunicação efetiva e as 

possibilidades de enfrentar uma nova tarefa. 
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Objetivos 

 

• Analisar o significado da liderança na realização de um projeto acadêmico 

na graduação em enfermagem. 

• Caracterizar os elementos do processo ensino-aprendizagem 

relacionados ao ensino de liderança durante a graduação em 

enfermagem. 

• Identificar os aspectos da liderança situacional e da liderança 

transformacional na experiência dos estudantes de graduação em 

enfermagem. 

 

Metodologia 

 Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória, 

derivada dos dados coletados no Projeto “PRODUÇÃO E USO DE PÁGINA WEB 

PARA A CONSTRUÇÃO DE HISTÓRIAS EM QUADRINHOS: ESTUDO DE 

CASO”, conduzido e supervisionado pelo Professor Doutor Alfredo Almeida Pina 

de Oliveira. A presente pesquisa enfatiza (re)conhecer o processo de ensino-

aprendizagem da liderança promovida em uma experiência ativa, criativa e 

inovadora durante a graduação em enfermagem. 

Optou-se pela pesquisa qualitativa por esta permitir lidar com a 

complexidade de determinado problema, de modo a analisar e a compreender 

os processos dinâmicos vividos pelos alunos de graduação de enfermagem32,33. 

A pesquisa qualitativa objetiva explorar um fenômeno social de acordo com o 

conhecimento dos indivíduos envolvidos33.  

A pesquisa descritiva, como um método independente, permite desvelar, 

de forma abrangente, a experiência humana em relação às dificuldades 

cotidianas para lidar com o fenômeno estudado32.  

Para a estruturação dos resultados, durante as entrevistas das HQ, foi 

apresentada, da seguinte forma, a questão sobre liderança para os acadêmicos: 
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“Conte-me se você identificou alguém do grupo que precisou fazer papel de líder 

ou se o acadêmico se autoidentificou como líder”. 

Utilizou-se o Consolidated criteria for reporting qualitative research 

(COREQ)35 para verificar a presença dos itens essenciais de investigações 

qualitativas e para garantir a melhor qualidade na apresentação do relatório final 

deste estudo. 

Local de estudo 

O cenário do estudo foi uma Instituição de Ensino Superior (IES) com fins 

lucrativos, sediada no município de Guarulhos (SP) e com quatro campus: 

Centro, Bonsucesso, Dutra e Itaquá (Itaquaquecetuba). Trata-se de uma 

universidade com 50 anos de existência no município e que afirma primar pela 

formação crítico-reflexiva e cidadã, com base em metodologias ativas, resolução 

de problemas, projetos interdisciplinares e tecnologias digitais de informação e 

comunicação.  

O câmpus Centro oferece 9 cursos de graduação da área da saúde 

(Enfermagem, Biomedicina, Odontologia, Fisioterapia, Nutrição, Farmácia, 

Educação física, Medicina veterinária e Psicologia). Para o presente estudo, 

selecionou-se o curso de graduação em enfermagem como caso exemplar. 

 

Recrutamento dos participantes  
 

Delimitou-se a seleção aos estudantes de graduação em enfermagem do 

sétimo período, das turmas matutina (n= 52) e noturna (n= 65), do primeiro 

semestre de 2019, do câmpus Centro da IES, totalizando 117 potenciais 

participantes. 

Constituiu-se uma amostra intencional30, ou seja, foram escolhidos 

integrantes de cada um dos oito grupos da turma da manhã ou de cada um dos 

dez grupos da turma da noite que realizaram um projeto, o qual foi relacionado 

à Norma Regulamentadora 32 (NR 32) e à produção de histórias em quadrinhos 

(HQ) digitais, à mão ou no formato de fotonovela.  

O convite para a participação foi realizado em sala de aula pelo professor 

da disciplina de “Saúde do Trabalhador”, que também é o orientador do presente 
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trabalho. Ressalta-se que a pesquisadora principal e autora deste trabalho não 

teve nenhum contato prévio com os estudantes de graduação em enfermagem.  

A pesquisadora principal é especialista em Docência no Ensino Superior, 

Auditoria, Urgências e Emergências e Gerenciamento em Enfermagem, além de 

atuar na gestão de serviços de saúde e lecionar em curso de enfermagem em 

uma IES. O orientador é especialista em Educação e Tecnologias e em Práticas 

de Promoção da Saúde e apresenta experiência com pesquisas qualitativas. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, também foi envolvida uma professora 

doutora com relevante produção na área estudada e em investigações 

qualitativas. 

Ressalta-se que os três pesquisadores primam pela adoção de 

metodologias ativas em processos educacionais mediados por tecnologias 

digitais de informação e comunicação e valorizam a liderança como competência 

fundamental para o trabalho em equipes de enfermagem e ou interdisciplinares. 

Para a composição da amostra, os pesquisadores priorizaram um 

integrante em grupos de até cinco pessoas e dois integrantes em grupos 

compostos por seis ou mais pessoas, além de buscar equilíbrio entre homens e 

mulheres e turnos matutino e noturno.  

Uma primeira lista, com 20 acadêmicos selecionados, foi determinada. 

Houve recusa de dois participantes por falta de disponibilidade de tempo para as 

entrevistas. 

Estabeleceu-se um período de dois meses para arrolar os participantes 

desta pesquisa, que teve com o foco compreender o processo de trabalho 

desempenhado pelos estudantes de graduação em enfermagem com ou sem 

experiências em serviços de saúde e ou formação em nível médio de 

enfermagem. 

Resultados 

Os resultados são apresentados relativamente a três momentos: o 

primeiro foi a codificação das entrevistas por cores, para melhor visualização; o 

segundo foi a distribuição das entrevistas em frases separadas pelas habilidades 

relevantes; e o terceiro foi a apresentação dos resultados dos gráficos realizados 

nas codificações. 
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Dos 117 estudantes potencialmente elegíveis para o presente estudo, 

participaram 18 estudantes (Tabela 1), cuja idade média foi de 25,1 anos, com 

renda individual de 1,8 salários mínimos (ano base 2019) e outras variáveis, 

submetidas à análise descritiva simples, a fim de conhecer o perfil predominante 

dessa amostra intencionalmente, a qual foi constituída para compreender o 

objeto estudado. 

Observando a Tabela 1, é possível verificar que 22% dos acadêmicos são 

do gênero masculino, ilustrando-se a maior predominância do gênero feminino 

na enfermagem. Também se verifica que 61% dos acadêmicos estudam no 

período matutino. 

A religião predominante foi a evangélica, atingindo o total de 10 dos 18 

acadêmicos, sendo eles praticantes. Entre os acadêmicos, há 17 solteiros. 

 

Tabela 1. Caracterização dos estudantes de graduação em enfermagem. 

Guarulhos, 2020. 

Variável e Categorias* n % 

Período de aulas**   

Matutino 11 61 

Noturno 7 39 

Religião   

Evangélico 10 55 

Católico 3 17 

Outras 3 17 

Não respondido 2 11 

Sexo   

Feminino 14 78 

Masculino 4 22 

Utilização prévia de página web**   

Não 12 67 

Sim 6 33 

Curso prévio sobre a NR 32**   
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Não 14 78 

Sim 4 22 

Elaboração de HQ prévia**   

Não 11 61 

Sim 7 39 

Uso de tecnologias digitais prévias**   

Sim 10 56 

Não 8 44 

Fonte: os autores. 

* Cada categoria representa os 18 estudantes de graduação respondentes. 

** Em qualquer etapa da formação anterior à graduação e ou à educação 

contínua no âmbito do trabalho. 

 

Figura 1. Categorias da análise temática sobre Liderança 

Transformacional. Guarulhos, 2020. 

 

Fonte: os autores 

 

Idealizador e influenciador: é o indivíduo que, por meio de seu 

conhecimento, influencia seus seguidores, usando sua experiência como 

exemplo. Dessa forma, os acadêmicos puderam explorar uma experiência 
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nova, sendo possível observar a importância da inovação para o mercado 

de trabalho. 

 

“Você tem uma visão mais tecnológica, mais abrangente, você não fica 
engessado. Eu acho que esse tipo de página, ele te tira do comum, que 
às vezes, acaba sendo, entre aspas, chato. Assim eu vejo como o 
enfermeiro, além de ser atuante na assistência, ele é o educador da 
equipe.” E03 

“Então, acho que isso ajuda tanto na minha carreira de trabalho na 
questão de liderança e educação, que é algo que eu tenho muita 
vontade de seguir. Acho que isso ajuda enriquecendo muito o meu 
conhecimento sobre mim e o meu conhecimento de que profissional eu 
quero ser, de como eu posso atuar nessa área, e até os projetos que 
eu posso criar na minha... no meu trabalho futuramente, né?” E18 

 

Inspirador e motivador: deverá ter a capacidade de motivar e inspirar sua 

equipe, fazendo com que aumente o número de produção e mantendo 

satisfação e qualidade. Os acadêmicos puderam observar as dificuldades 

de um novo processo, porém o trabalho em equipe fez com que todos 

desenvolvessem o projeto com o intuito de alcançarem o mesmo objetivo. 

 

“No nosso grupo sim, teve um líder, porque ele imaginou que estaria 
mais apto para assumir essa posição, o que acabou facilitando, ele 
passou um pouco de conhecimento para a gente e todos concordaram” 
E01 

“Acho que na questão de liderança todos participaram, pois você tem 
uma ideia e apresenta essa ideia nova para o grupo, porque sabemos 
que é algo novo para todos. O enfermeiro tem essa questão de educar, 
isso ajudou nessa questão.” E01 

“E por mais que pareça que as pessoas não se interessam, só de você 
apresentar essas ferramentas e você estimular os próximos estudantes 
a atuar nisso, você planta uma sementinha que ali você está criando 
vários líderes, vários educadores para divulgar informações e 
conhecimentos tanto para a população, quanto para os próprios 
colaboradores.”E03 

“O líder, ele busca estar sempre com a sua equipe, não vai ficar 
passando a mão na cabeça de ninguém. Mas é igual nesse caso, 
busca soluções para equipe, tem que achar a deficiência da sua equipe 
e trabalhar com ela para melhorar.” E11 

 

Estimulação intelectual: faz com que o indivíduo saia da zona de conforto:  

pense, faça e produza. Os acadêmicos puderam estimular o pensamento 

com uma visão no futuro, como seria a ação frente a situações surgidas no 

ambiente de trabalho. 
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“Ajuda você ter uma noção de como você vai atuar  frente aos outros 
profissionais, porque ali ainda é cômodo pois você está com seus 
colegas, mas você já consegue visualizar mesmo essa questão,  
observar quem é bom em determinada situação e quem pode ajudar 
em outras.”E01 

“Porque foi elaborado um trabalho a partir de nossa criação, após o 
grupo todo se juntou para fazer. Aí teve aquela network, sabe? Cada 
um dando as ideias do que fazer, qual a historinha que a gente poderia 
criar para poder colocar o tema ali dentro. Foi bem legal.” E14 

“Nós colocamos a (colega 7 e colega 8) para fazer a criação, escolher 
quais os desenhos que íamos colocar, porque elas gostam mais dessa 
parte, e o resto de nós ficou com o texto. Aí foi como eu falei. Foi aquele 
networking.” E14 

 

Consideração individualizada: é trabalhar o processo do indivíduo para o 

melhor desenvolvimento, com intuito de atingir seu melhor nível. Os 

acadêmicos conseguiram realizar a divisão de tarefas, além de observar a 

maturidade e a responsabilidade do grupo, trabalhando em equipe. 

Conseguiram transmitir todo entendimento para os colegas. 

 

“Sim, como nós observamos que um tinha mais facilidade de trabalhar 
com o programa, deixamos com ele. Na questão da escrita, alguns 
ficaram responsáveis para passar para o programa, e a gente se dividiu 
assim.” E01 

“Ah, saber passar para minha equipe melhor. Então, não ser aquela 
líder que fala para minha equipe que eles têm que estudar sobre tal 
coisa. Mas, às vezes, me reunir com eles, arrumar uma forma de eu 
reaprender aquilo juntamente com eles, entendeu? Se eu passar esse 
conhecimento, enriquecendo o meu conhecimento junto com a minha 
equipe.”E18 
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Figura 2. Categorias da análise temática sobre Liderança Situacional. Guarulhos, 

2020. 

 

Fonte: os autores 

 

Direção: uma espécie de guia para chegar a um objetivo. Os acadêmicos 

tiveram uma direção e, com isso, conseguiram alcançar determinados 

objetivos, mudando suas expectativas. 

 

“E chama atenção, vai falar: nossa, que enfermeiro diferente! Ele 
trouxe uma ideia totalmente nova, que a gente já está aprendendo na 
graduação.” E02 

“Eu acho que liderança não teve, cada um teve deu pouco de si, e 
assim fizemos um montante pela decisão de todos, não teve uma 
liderança única.” E08 

“Ah, foi para inovar, aprender novas tecnologias, saber lidar com 
diferenças ou explicar melhor algo para as pessoas diferentes de 
diversas formas. Então, isso ajuda.” E17 

Orientação: mostrar como deve ser realizado. Dessa forma, ficou muito 

bem explicada a importância de um orientador para direcionar toda equipe, 

pois é possível ampliar a colaboração e fortalecer os outros, aumentando 

a autodeterminação para o desenvolvimento das competências. 

 

“Porque o enfermeiro como educador, tem que saber como e quais as 
formas de utilizar a liderança para poder puxar o profissional que está 
trabalhando com ele, para educar.” E02 
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“Não, eu acho que é válido, tá sendo... tá sendo feito uma pesquisa 
dessas, porque é interessante a gente debater formas diferentes de 
ensino, de práticas de ensino, porque nossa educação, ela tá em 
constante mudança, então as práticas de ensino diferenciadas, só tem 
a agregar para o aluno. E isso é muito gratificante, sair de uma 
universidade, agora que eu estou concluindo, onde eu aprendi várias 
formas, tanto de aprender quanto de ensinar, é muito gratificante 
porque vou poder utilizar com certeza.” E02 

 

Apoio: é dar uma base para poder dar continuidade a algo ou a alguma 

coisa. Os acadêmicos observaram a importância de traçar um caminho 

para um desenvolvimento diferenciado, além da identificação dos valores 

do grupo. 

 

“Ah, já que a gente utilizou a NR é fácil pensar que no ambiente de 
trabalho, mesmo que eles tenham ciência, mesmo que a equipe saiba 
como fazer, tem que ser reorientado sempre, e até mesmo atualizado. 
Então a ideia de utilizar um quadrinho para atualização é válida, a ideia 
de utilizar recursos diferentes, é válido.” E02 

“Ah, o colaborador ele se sente participativo: Olha, a enfermeira trouxe 
os negócios. Ó, lembra do… do que ele falou lá na… na charge?” E04 

“… ele aproxima o colaborador e ele ainda traz aquele clima agradável 
com a sua equipe.” E04 

“Ah, foi bastante enriquecedor também, porque cada um pode optar 
um pouco da sua experiência vivenciada no dia a dia e com as suas 
pesquisas também.” E08 

“Na verdade, eu... eu... eu faço o papel de líder no meu grupo porque 
eles são um pouco mais tímidos do que eu. Eu também sou tímida, 
mas só que tipo... eles... eles confiam mais em mim. Então, assim, eles 
sempre perguntam: (colega 18) a gente resume isso? (colega 18), esse 
ficou bom? Eu não me acho a líder, mas eles acham. É porque eu acho 
que falo um pouco a mais que eles. Um pouquinho mais.” E15 

“Acredito que sim porque tinha pessoas no meu grupo que tinham mais 
dificuldade. Então, ficou mais a critério de eu organizar como seria o 
trabalho. Então, eu não consigo me ver como líder. Às vezes, sou 
obrigada a ser, mas... mas isso ajuda a gente se organizar e o trabalho 
precisa ser feito... de qualquer forma ele tem que ser feito e se 
organizar pra isso.” E17 

 

Autonomia: é a tomada de decisão do indivíduo para chegar à determinada 

situação. Os acadêmicos observaram que é preciso trabalhar em equipe 

quando o assunto é desconhecido, ficando assim mais fácil reconhecer os 

processos e apoiar as ideias. 

 

“Mas a criatividade vinha muito mais de nós dois.” E02 

“Só que, às vezes, quando a gente não concorda muito, a gente 
questiona... Não é melhor fazer assim? Ah, você acha que é melhor 
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dessa forma? Então assim, mesmo tendo um líder… é assim, outras 
pessoas tomam a frente.” E09 

“Ah, eu acho que dá um pouco mais de flexibilidade tanto de 
conhecimentos e de tecnologia, né? Incentivar tanto o seu colaborador 
ou a equipe a desenvolver tecnologias, a trabalhar em equipe também.” 
E16 

“Ah, eu... Principalmente da satisfação e da gratidão que a gente tem 
por que é divertido. É uma proposta muito boa, que foge dos meios de 
educação tradicionais, que é diferenciado. Então, a gente gosta disso. 
Principalmente o aluno. Porque a gente acaba se divertindo e 
aprendendo de outra forma. Então, é muito legal.” E16 

 

Da contagem dos extratos assinalados no material empírico analisado 

(Figura 3), identificou-se o predomínio de duas habilidades: “Autonomia” e 

“Estimulação Intelectual”, o que pode contribuir para a compreensão do 

desenvolvimento da liderança, por meio da oportunidade de criação, do 

protagonismo e da busca ativa por conteúdos relevantes para a concretização 

do projeto das HQ sobre a NR32. 

 

Figura 3. Distribuição dos extratos relacionados à Liderança Situacional e à 

Liderança Transformacional. Guarulhos, 2020.  

 

Fonte: os autores  

 

 O projeto foi capaz de desenvolver habilidades e maturidade para a 

aprendizagem na transformação digital,  como resultado, a maioria dos 

acadêmicos desenvolveram  o trabalho em coletividade, pois puderam observar 

a importância de trabalhar no coletivo quando existe essa necessidade,  ter a 
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possibilidade de avaliar como é utilizado a tomada de decisão coletiva e 

individual de cada grupo. 

O exercício da liderança e a incorporação da teoria no processo ensino-

aprendizagem de acadêmicos de enfermagem são fundamentais para garantir 

melhor preparo dos futuros profissionais no mercado de trabalho. Ademais, 

recentemente a campanha global Nursing Now tem alertado para a importância 

de fortalecer a educação e o desenvolvimento de profissionais de enfermagem 

com enfoque na liderança. O Brasil aderiu à companha em 2019, por uma 

iniciativa encabeçada pelo Conselho Federal de Enfermagem e pelo centro 

colaborador da Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da 

Saúde (OPAS/OMS)28. 

 Através do projeto HQ, os acadêmicos tiveram a oportunidade de 

solucionar desafios, práticas de inovação e interesses coletivos para utilizar das 

práticas envolvendo o grupo e diferenciar os indivíduos, pois liderança é um 

processo de influência social, é levar cada indivíduo envolvido ou grupo a realizar 

algo que desconheça. O papel do líder é a tomada de decisão, é ser avaliador, 

facilitador e comunicador; é correr risco, é ser mentor, energizador, treinador, 

conselheiro, protetor, defensor e visionário; é ser capaz de prever e de 

influenciar; é ser  

solucionador, criativo, agente de mudanças, diplomata, modelo de conduta, 

inovador e professor. 

 Contudo, a pesquisa apresentou limitações. Por se tratar de corpus 

derivado de uma pesquisa delineada a priori com outro objeto de estudo 

principal, o aprofundamento da compreensão sobre as perspectivas estudantis 

a respeito do processo de ensino-aprendizagem da liderança durante a 

graduação em enfermagem pode ter restringido os temas identificados.

 Entretanto, os estudos que investigam o tema em liderança, não 

mencionam a liderança no trabalho em equipe com base na Aprendizagem 

Baseada em Projeto e sua interface com Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação com foco na Promoção da Saúde dos Trabalhadores de 

Enfermagem. 

 Em nenhum momento foi relatado aos acadêmicos os tipos de liderança 

que iriam fazer parte do estudo, para que realmente fosse espontâneo o 

conhecimento sobre o tema. Após as avaliações das entrevistas, foi observado 
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que dentre algumas falas tivessem a adequação para que fossem colocadas em 

seus determinados conceitos na liderança transformacional e situacional. 

 Entende-se que o conceito de liderança tem grande chance de avançar 

na área de enfermagem. Para que isso ocorra, temos que investir em atitudes 

inovadoras, além de projetos e investimentos pessoais e coletivos e pela força 

da classe. 

 A escolha não concomitante dos estilos de liderança permitiu maior 

espontaneidade para analisar o conhecimento estudantil sobre liderar e ou ser 

liderado em uma experiência de ensino-aprendizagem fundamentada no 

trabalho em equipe para a resolução de uma situação próxima da realidade de 

atuação do enfermeiro. 

 Falar sobre liderança com acadêmicos de enfermagem é de extrema 

importância, pois hoje as instituições primam por enfermeiros líderes, sejam eles 

formais ou informais. 

A análise de dados deste estudo permitiu destacar as seguintes falas 

durantes as entrevistas: 

 Para liderança situacional, a tomada de decisão depende da situação. No 

que diz respeito à Direção, 15 frases se encaixaram, de forma que os 

acadêmicos destacaram a importância de um guia para alcançar o objetivo 

desejado. No conceito orientação, 8 frases expuseram a necessidade de uma 

boa orientação para execução de determinadas tarefas e o quão faz a diferença 

no processo final. Já, para Apoio, 14 frases se encaixaram, dando assim a 

valorização à base de realizar um projeto, para autonomia que foi o maior 

número de frases encaixadas no projeto. Fica evidente que a tomada de decisão 

do indivíduo é fundamento para elaboração e planejamento das funções do 

enfermeiro. 

 Os acadêmicos compreendem que liderança é composta pelo grande 

desenvolvimento de atividades diárias, trabalho em equipe, que engloba 

responsabilidades e compromissos éticos. As estratégias de aprendizagem para 

exercer a liderança são possíveis desde de que o líder seja capaz de criar 

vínculos com sua equipe, seja empático e consiga provocar indagações e 

discussões sobre o processo de trabalho, oferecendo um ambiente harmônico, 

além de gerenciar conflitos e que a tomada de decisões estejam de acordo com 

a equipe.42  
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 Na liderança transformacional, foram achados que Idealizador e 

Influenciador 15 frases, cujo aquele que tem um cuidado em contribuir tanto no 

individual quanto no coletivo, já inspirador e motivador com o total de 13 frases, 

porém com o máximo de falas citadas durante a entrevista Estimulação 

intelectual 16 frases que faz com cada indivíduo estimule a inteligência criadora 

de cada membro do grupo, ficando Consideração individualizada com 11 frases 

pois depende de cada indivíduo desenvolver um processo permanente para 

buscar qualidade. 

 A liderança transformacional é um modelo que desperta a admiração de 

seus seguidores, além de ser um método de inspiração. Quando não se tem um 

método de liderança, os resultados, perante os envolvidos, tendem a ser 

inferiorizados. Isso prova a importância dos líderes nas instituições. Assim, é 

preciso viabilizar as investigações e dar importância aos estilos de liderança 

dentro das instituições de saúde, abrindo com isso novas possibilidades para as 

pesquisas43. 

 A autonomia e a estimulação intelectual foram as habilidades nas quais 

as entrevistas mais se encaixaram, pois o líder que tem autonomia tem uma 

equipe mais madura, com a qual ele pode trabalhar com tranquilidade, pois ele 

sabe que pode contar com sua equipe. Já a estimulação intelectual é a 

apresentação de algo novo para equipe, fazendo com que todos desenvolvam 

seu papel da melhor maneira possível. Neste caso, é importante o trabalho em 

equipe para que tenhamos bons resultados. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

A liderança consiste em um conceito plural e baseado nas relações 

interpessoais. Analisar os conceitos essenciais das teorias da Liderança 

Situacional e da Liderança Transformacional aponta oportunidades para o 

desenvolvimento do futuro enfermeiro e revela vantagens para o ensino e a 

aprendizagem de competências necessárias para a prática profissional nas 

equipes de enfermagem e ou de saúde. 

Sendo este um estudo qualitativo realizado em uma universidade privada, foi 

possível indicar três dimensões fundamentais: 
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Em relação ao ensino, o emprego de um processo de ensino-aprendizagem 

com foco em projeto inovador, criativo e fundamentado em conceitos relevantes 

para a saúde dos trabalhadores, pode estimular o desenvolvimento da liderança 

durante a graduação em enfermagem. Entende-se que a aprendizagem baseada 

em projetos pode representar uma iniciativa favorável para tornar possível o 

desenvolvimento da liderança. 

No que se refere à pesquisa, compreender o uso de um projeto baseado em 

histórias em quadrinhos, com foco na Norma Regulamentadora 32, na 

perspectiva dos próprios estudantes de graduação em enfermagem, favorece 

aprimoramentos sobre a estratégia de ensino, os recursos tecnológicos e a 

organização discente para a resolução de problemas centrados na realidade da 

atuação de futuros enfermeiros. 

No tocante à liderança, o presente estudo evidencia o desafio para docentes 

e discentes de enfermagem em integrar o conhecimento teórico, o 

reconhecimento das potencialidades e limites dos integrantes das equipes, a 

maturidade para a mediação de conflitos e o profissionalismo exigido pelo mundo 

do trabalho a fim de promover a excelência do cuidar. 

Atualmente, observam-se as expectativas dos acadêmicos e a incorporação 

dos enfermeiros na prática administrativa, sendo possível observar a importância 

da temática em liderança, para que os futuros enfermeiros encarem de forma 

natural os obstáculos a serem superados. 

Com relação à liderança identificada pelos acadêmicos na pesquisa, eles 

souberam destacar a necessidade de um líder para o desenvolvimento do 

projeto, buscando assim, com o trabalho em equipe, solucionar os problemas e 

dividir as tarefas. 

Os artigos citados no refrencial teórico deste trabalho relatam a importância 

de um líder, seja ele transformacional ou situacional. Com a liderança sendo 

utilizada de forma correta, é possivel destacar a capacitação de cada membro 

da equipe, com ferramentas e/ou estratégias em busca de uma liderança 

eficiente. 

Em suma, a análise do envolvimento dos estudantes de graduação em 

enfermagem enfatiza a utilização de técnicas diferenciadas, criativas e 

inovadoras, a fim de valorizar o trabalho em equipe na realização de projetos 
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que permitam identificar, incentivar e refletir sobre a atuação de líderes e 

liderados. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE I 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
PESQUISA: Processo ensino-aprendizagem da liderança na graduação em enfermagem 

PESQUISADOR: Andréia Aparecida de Paula Santos  

Meu nome é Andréia Aparecida de Paula Santos, sou enfermeira e pesquisadora 

do Mestrado em Enfermagem da Universidade UNIVERITAS UNG. Gostaria de lhe 

convidar a participar deste estudo, cujo objetivo é analisar o processo ensino-

aprendizagem sobre liderança durante o curso de graduação em enfermagem. 

Sua participação envolve o preenchimento de um questionário de caracterização 

pessoal e uma entrevista em que poderá me contar sobre sua experiência no processo 

ensino aprendizagem da liderança em enfermagem. Essa entrevista será gravada em um 

local que respeite a sua privacidade e, posteriormente, transcrita. O conteúdo das suas 

respostas será reapresentado em um momento que você julgar oportuno para sua 

avaliação. 

Este estudo pode lhe trazer benefícios em curto e médio prazo, pois poderá 

contribuir para sua reflexão sobre o processo ensino aprendizagem da competência para 

liderança em enfermagem durante o percurso acadêmico e prática profissional. Em longo 

prazo, com os resultados desta pesquisa, espera-se aprimorar e/ou criar estratégias para o 

desenvolvimento de competências em liderança durante a graduação em enfermagem, 

visando melhor posicionamento do enfermeiro na prática profissional.  

Esclareço que você tem liberdade de se recusar a participar deste estudo ou 

retirar o consentimento em qualquer fase da pesquisa sem penalização pessoal, acadêmica 

ou profissional. Os nomes ou quaisquer dados que possam identificá-lo serão mantidos 

em sigilo e, portanto, não serão mencionados em qualquer etapa do estudo. Seu 

consentimento para participação neste estudo envolve autorização para divulgação dos 

resultados desta pesquisa em revistas e eventos científicos, com a garantia do seu 

anonimato (sem seu nome real). 
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Você poderá ter acesso aos resultados desta pesquisa em qualquer momento, 

assim como será enviado um material informativo com a síntese dos resultados deste 

estudo para o seu e-mail ou outra forma de contato que julgar melhor. 

Sua participação nesta pesquisa não implica em nenhum tipo de compensação 

financeira. No entanto, caso você tenha despesa de deslocamento e alimentação para a 

realização desta pesquisa, haverá ressarcimento. Se houver quaisquer tipos de prejuízos 

diretamente relacionados a sua participação nesta pesquisa, você será indenizado. 

Esta pesquisa apresenta riscos mínimos ao participante, uma vez que entrevistas 

semiestruturadas demandam uma quantidade de tempo variável e podem mobilizar 

potenciais constrangimentos e alterações emocionais. Na primeira situação, podemos 

reagendar o melhor dia e horário, conforme sua disponibilidade, para uma nova entrevista. 

Em relação aos possíveis constrangimentos ou alterações emocionais que possam surgir 

enquanto me conta sobre sua experiência, reforço que poderemos interromper a entrevista 

a qualquer momento. Caso algum dano decorrente da sua participação nesta pesquisa 

ocorra, você poderá contar com apoio psicopedagógico junto à coordenação responsável 

pelo curso. 

Em caso de dúvidas, você poderá entrar em contato comigo, Andréia Aparecida 

de Paula Santos pelo telefone (11) 99965-0105 ou pelo e-mail: enf.andreia95@gmail.com 

o meu orientador, o Prof. Dr Alfredo Almeida Pina de Oliveira, pelo telefone (11) 99694-

2907 e e-mail alfredo.almeida@prof.ung.br. Também poderá entrar em contato com o 

Comitê de Ética da Universidade UNIVERITAS UNG, localizado no prédio do Centro 

de Pós-Graduação e Pesquisa (CEPPE), situado na Praça Tereza Cristina, n.º 229, Centro, 

Guarulhos, durante os seguintes horários de atendimento: de segunda a quinta-feira, das 

8h às 13h e das 14h às 17h30; e sexta-feira, das 8h às 13h e das 14h às 16h30, ou pelo e-

mail comite.etica@ung.br. 

Este documento será paginado, assinado e rubricado em duas vias, ficando uma 

via contigo e a outra comigo. Esta pesquisa atende todas as especificações da Resolução 

466, de 12 de dezembro de 2012, que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de 

pesquisas envolvendo seres humanos. 
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Data: ___/___/______ 

 

 

 

 

__________________________________                  ______________________________ 

Assinatura do participante do estudo   Contato (e-mail e/ou telefone) 

 

Data: ___/___/______                  ______________________________________ 

          Andréia Aparecida de Paula Santos 

     Coren-SP 109467 
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APÊNDICE II 

 

QUESTIONÁRIO SOCIAL E DEMOGRÁFICO 
Participante n°________  

(Para uso do pesquisador) 

 1) Idade: _______anos  

2) Estado civil:  Solteiro  Casado  Separado  Divorciado  Viúvo  

3) Cor autorreferida 1 :  Branca  Preta  Amarela  Parda  Indígena  Sem 

declaração  

4) Religião:  Católico  Evangélico  Espírita  Outra. Qual: 

___________________________________  

5) Renda INDIVIDUAL em números de salários mínimos 2 : ____  

6) Sexo (registro civil):  Feminino  Masculino  

7) Período do curso de Enfermagem:  Matutino  Noturno 

 8) Você já fez algum projeto por meio de roteiro disponível em página Web? 

  Sim  Não  

9) Como você classifica sua experiência com a realização do projeto da história em 

quadrinhos (HQ) com base no roteiro de estudo dirigido via página Web “Nossa 

História em Quadrinhos: NR 32”? 

  Ótima  Boa  Regular  Ruim  Péssima  Não sei  

10) Você já fez alguma história em quadrinhos (HQ) para aprender algum assunto?  

 Sim  Não  

Se sim, em qual contexto?  

 Ensino Fundamental  Ensino Médio  Ensino Técnico  Ensino Superior  Outro: 

__________________________________________________________  

11) Você já conhecia alguma ferramenta digital apresentada na disciplina de Saúde do 

Trabalhador?  Sim  Não Se sim, qual delas?  Adobe Spark®  ToonDoo®  

Pixton®  PowToon®  Power Point Online®  Outra(s): 

__________________________________________________________ Se não, você: 

Fez à mão e digitalizou, Fez fotonovela e digitalizou, Fez colagens e digitalizou 

12) Você já fez algum treinamento, curso ou equivalente para aprender sobre a Norma 

Regulamentadora 32 (que dispõe sobre saúde e segurança em estabelecimentos de 

saúde)?  Sim  Não 

 

 

 

 

 

 

 

1 Grupos raciais segundo IBGE Censo 2010.  

2 Salário mínimo 2019 = R$998,00 
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APÊNDICE III 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 
Contextualização da pesquisa 

Neste estudo, queremos o analisar processo ensino-aprendizagem da liderança na 

graduação de enfermagem. Atualmente, iniciativas globais visam fortalecer a educação e 

o desenvolvimento de profissionais de enfermagem com enfoque na liderança, motivo 

pelo qual estamos investigando essa temática. Assim, gostaria que você me contasse, com 

a maior riqueza de detalhes, como foi seu aprendizado sobre liderança em enfermagem.  

Se o participante iniciar contando algo sobre a experiência, deixar que o conteúdo da fala 

seja reproduzido espontaneamente. Após esta primeira parte, utilizar as seguintes 

questões norteadoras: 

1- Como foi sua experiência de aprendizado sobre liderança em enfermagem durante 

o projeto? 

2-  Você se recorda de alguma situação que vivenciou durante o projeto em que você 

se posicionou como um líder? Conte-me como foi para você. 

3- Conte-me uma situação em que precisou trabalhar em equipe durante o projeto? 

4- Nessa situação, você identifica alguém que precisou fazer papel de líder? Conte-

me como foi. 

5- Como você acha que sua formação acadêmica pode contribuir para sua atuação 

profissional como líder futuramente? 

 

 

Agradecer a contribuição e encerrar a entrevista. Lembrar sobre a disponibilidade e os 

contatos contidos no TCLE, caso tenha alguma dúvida referente à participação na 

pesquisa. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA
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ANEXO B 

APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO C 

AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
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ANEXO D 

 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ENFERMAGEM 

 
3.8.2. Objetivos específicos 

Página: 48 

-Desenvolver competência interpessoal para trabalhar em equipe e em grupos multi e 

interdisciplinares integrando as ações de Enfermagem. 

-Planejar, exercer, coordenar e liderar o processo de cuidar da pessoa humana em seus 

diferentes ciclos vitais, reconhecendo e compreendendo suas dimensões psicoemocionais, 

biológicas, culturais e espirituais e garantindo os princípios da ética e da bioética. 

 

Direção:  Nesse caso, o líder precisa dizer aos liderados o que fazer e como fazê-lo. 

Isso significa que neste estilo de liderança de direção o colaborador necessita aprender a 

tarefa a ser executada e o líder deverá supervisionar a tarefa até o fim. Seria como se o 

líder pegasse na mão do colaborador, mostrasse o que ele tem que fazer e ficasse ao lado 

dele até que ele conquistasse confiança.   

Orientação: O líder oferece supervisão constante para sua equipe, fornecendo feedback 

continuamente. O líder também pede informações aos seus colaboradores para recolher 

sugestões, melhorias e novas ideias que possam contribuir para o projeto. A decisão final 

cabe à liderança, mas perceba no estilo de orientação o envolvimento da equipe faz com 

que ela se sinta motivada a contribuir com melhorias.   

Apoio: Os líderes devem facilitar e incentivar seus liderados. Ao atingir este estágio, a 

liderança oferece oportunidades para que a equipe discuta e análise perspectivas 

diferentes, enriquecendo o processo colaborativo. Observe que nesta abordagem o 

colaborador tem muito mais respaldo para executar sua tarefa, sendo que o papel de 

supervisor do líder sai de cena, pois a liderança supervisiona muito pouco o que está sendo 

feito.  

Autonomia:  Neste estilo de liderança situacional, o líder tem uma abordagem mais 

afastada da cena, pois os membros do grupo tendem a tomar a maioria das decisões e 

assumem a maior parte da responsabilidade pelo que acontece. Aqui, o líder é capaz de 

delegar responsabilidades ao time, pois neste nível os liderados são maduros, sabem como 

se comportar, entendem seus papéis e responsabilidades e sabem exatamente o que se 

espera deles. 
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Disciplina Optativa  

Pode ser realizada no 7º. ou no 8º. semestre. 

ANÁLISE E NEGOCIAÇÃO DE CONFLITOS NO CONTEXTO DAS 

ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE 

Páginas: 188-189. 

EMENTA: Analisa o papel dos profissionais de saúde no gerenciamento de conflitos a 

partir da discussão de diversas situações conflituosas vivenciadas pelas equipes no 

contexto organizacional, identificando causas e consequências dessas situações para o 

trabalho em saúde, bem como para assistência prestada aos usuários. Discute as 

principais estratégias de negociação de conflito. 

Básica 

CECÍLIO, L. C. O. É possível trabalhar o conflito como matéria prima da gestão em 

saúde? 

Cadernos de Saúde Pública 21 (02): 508-516, 2005. 

CORRADI, E. M.; ZGODA, L. T. R. W.; PAUL, M. F. B. O gerenciamento de conflitos 

entre a 

equipe de enfermagem. Cogitare Enferm. 13(2):184-93, 2008. 

MARQUIS, B.L.; HUSTON, C.J. Administração e liderança em enfermagem: teoria e 

aplicação. 

Trad. Regina Machado Garcez e Eduardo Schaan. 2 ed. Porto Alegre, Artes Médicas do 

Sul, 

2005. 

Complementar 

MALAGUTTI, W.; CAETANO, K. C. (orgs.) Gestão do Serviço de Enfermagem no 

mundo 

globalizado. Rio de Janeiro: Rubio, 2009. 

ROSSO, D. T.; SILVA, M. J. P.; CIAMPONE, M. H. T. O que você negociou hoje? 

Considerações 

sobre o processo de negociação. Revista Nursing 58 (6): 22-26, 2003. 

SPAGNOL, C. A A trama de conflitos vivenciada pela equipe de enfermagem no 

contexto da 

instituição hospitalar: como explicitar seus “nós”?. Campinas, 2006. (Tese - Doutorado 

Universidade Estadual de Campinas). 

SPAGNOL, CA; L ́ABBATE, S. Conflito organizacional: considerações teóricas para 

subsidiar o gerenciamento em enfermagem. Cienc. Cuid. Saúde. 2010; 09 (04): 822-

827. 

 

 

DESENVOLVIMENTO PESSOAL E TRABALHABILIDADE  

1 Período 

Página: 124 

EMENTA: Empregabilidade: conceitos. Inserção no mercado de trabalho. Projetos 

Pessoais e Profissionais. Competências sociais. Inteligência Emocional. Competências 

interpessoais. Características dos processos seletivos. Análise do Mercado de Trabalho. 

Recolocação. Diferenciais corporativos. Independência financeira. Vídeo padrão sobre 

Superação.  

BÁSICA:  

MONTANA, Patrick J. CHARNOV, Bruce H. Administração. 3. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2013. ROBBINS, Stephen Paul. Comportamento organizacional. 14. ed. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2012. FRITZEN, Silvino José. Exercícios práticos de 
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dinâmica de grupo. 40. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. v.1. COMPLEMENTAR: 

MOSCOVICI, Fela. Desenvolvimento Interpessoal. 20ª Ed. Rio de Janeiro: José 

Olympio, 2011 REEVE, John Marshall. Motivação e emoção. 4.ed. Rio de Janeiro: 

LTC, 2011. SIQUEIRA, Mirlene Maria Matias. Cidadania, justiça e Cultura nas 

Organizações. Ed. Umesp, 2002. BARDUCHI, Ana Lúcia Jankovic, et al. 

Empregabilidade: competências pessoais e profissionais. São Paulo: Pearson Prentice 

Hall, 2010. SILVA, Altair José da (Org.) Desenvolvimento pessoal e empregabilidade. 

São Paulo: Pearson, 2016. 

 

 

1º Período 

INTRODUÇÃO À PROFISSÃO - ENFERMAGEM  

Páginas: 123-124 

EMENTA: Etapas da evolução histórica da profissão, contextualização da profissão 

dentro da área da saúde a nível regional, nacional e mundial. Áreas de atuação e 

tendências da profissão. Código de ética da profissão. Visita técnica. Aula(s) de 

laboratório (ou informática) demonstrativa que seja representativa da profissão. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Assistência Segura: uma reflexão teórica 

aplicada à prática. Brasília: 2013a. Vol. 1. Série Segurança do Paciente e Qualidade em 

serviços de saúde. MORAIS MVG. Sistematização da assistência de enfermagem em 

saúde do trabalhador. 1ªed.Íatria.2008 KURCGANT, P. (Coord.) Gerenciamento em 

Enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente. Estratégias para a segurança 

do paciente: manual para profissionais da saúde / Rede Brasileira de Enfermagem e 

Segurança do Paciente. – Porto Alegre: EDIPUCRS, 2013.132 p. Disponível em: 

http://www.rebraensp.com.br/pdf/manual_seguranca_paciente.pdf MARQUIS, Bessie 

L.; HUSTON, Carol J. Administração e liderança em enfermagem: teoria e prática. 4ª 

ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2005. 477 p. FLEURY, Maria Tereza Leme; FICHER, 

Rosa Maria (Coord.). Cultura e poder nas organizações. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2007, 

170 p. KURCGANT, Paulina (org.) Administração em Enfermagem. São Paulo: EPU, 

2006. 237 p. 

 

 

4º Período 

ÉTICA E CIDADANIA 

Páginas: 132-133. 

EMENTA: 

Compreensão da atitude original do filosofar. Reflexão sobre o problema e o sentido da 

Filosofia. Ética: definição, campo, objetivo e seus intérpretes. Moral: definição e a 

questão da modernidade. Cidadania: conceito, bases históricas e questões 

ideológicas. Raízes Históricas Multiculturais no Brasil. Respeito a direitos legais. 

Reconhecimento e igualdade de valorização das raízes africanas da nação brasileira, ao 

lado da indígena, europeia e asiática. Fortalecimento de identidades e direitos. Ações 

Educativas de combate ao racismo e as discriminações. Direitos Humanos. 

BÁSICA: 

DIMENSTEIN, G. O cidadão de papel: a infância, a adolescência e os direitos humanos 

no Brasil. 21.ed. São Paulo: Ática, 2009. 
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323.63 D582c 

VILA NOVA, Sebastião. Introdução à Sociologia. São Paulo: Atlas, 2004. 301 V696i 

MARCELLINO, N. C. Introdução às ciências sociais. 16.ed. Campinas: Papirus, 2008. 

300 I61 

COMPLEMENTAR: 

SÁ. Antônio Lopes de. Ética profissional. São Paulo: Atlas, 2009. 174 S11e 

OLIVEIRA, Silvio Luiz de. Sociologia das organizações: uma análise do homem e das 

empresas no ambiente competitivo. São 

Paulo: Pioneira, 2002 302.35 O48s 

IANNI, O. A sociedade global. 13.ed. São Paulo: Civilização Brasileira, 2008. 304 I17s 

ALENCASTRO, Mario Sergio Cunha. Ética empresarial na prática: liderança, gestão e 

responsabilidade corporativa. 2. ed. 

Curitiba: InterSaberes, 2016. 

MONDAINI, Marco. Direitos humanos no Brasil. São Paulo: Contexto, 2009. 

 

 

SAÚDE DO TRABALHADOR 

6º Período 

Página: 148 

EMENTA: 

Histórico. Conceito de saúde ocupacional. Normas regulamentadoras da saúde do 

trabalhador. Políticas Públicas de Saúde com ênfase na saúde do trabalhador. Acidente 

do Trabalho: causas, condições inseguras e atos inseguros, consequências. Saúde do 

trabalhador com ênfase nas ações de prevenção aos agravos à saúde. Assistência de 

enfermagem às doenças ocupacionais. 

Enfermagem ocupacional. Bases da toxicologia ocupacional. Estudo das doenças do 

trabalho: causas (físicas, químicas e biológicas). 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Assistência Segura: uma reflexão teórica 

aplicada à prática. Brasília: 2013a. Vol. 1. Série Segurança do Paciente e Qualidade em 

serviços de saúde. 

MORAIS MVG. Sistematização da assistência de enfermagem em saúde do 

trabalhador. 1ªed.Íatria.2008 

KURCGANT, P. (Coord.) Gerenciamento em Enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente. Estratégias para a segurança 

do paciente: manual para profissionais 

da saúde / Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente. – Porto Alegre: 

EDIPUCRS, 2013.132 p. Disponível em: 

http://www.rebraensp.com.br/pdf/manual_seguranca_paciente.pdf 

MARQUIS, Bessie L.; HUSTON, Carol J. Administração e liderança em enfermagem: 

teoria e prática. 4ª ed. Porto Alegre, RS:Artmed, 2005. 477 p. 

FLEURY, Maria Tereza Leme; FICHER, Rosa Maria (Coord.). Cultura e poder nas 

organizações. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2007, 170 p. KURCGANT, Paulina (org.) 

Administração em Enfermagem. São Paulo: EPU, 2006. 237 p. 

POTTER, Patricia A.; PERRY, Anne Griffin. Fundamentos de enfermagem. Tradução 

de Maria Inês Corrêa Nascimento. 7. ed. Rio 
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de Janeiro: Elsevier, 2009. 1480 p. SILVA, Sandra Cristine da. Procedimentos básicos. 

São Paulo: Atheneu, 2008. 170 p. 

MOTTA, Fernando C. Prestes; VASCONCELOS, Isabella F. Gouveia de. Teoria geral 

da administração. 3ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 428 p. 

 

 


