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Introdução

Atualmente, a Enfermagem brasileira está organizada
em Escolas, em todos os níveis de formação, nível mé-
dio, de graduação e pós-graduação, e vem buscando

desenvolver cada vez mais um corpo de conhecimentos
técnico, científico e filosófico que sustentam essa área
do saber humano. Organiza-se também em Entidades
de Classe, conta com Leis de Exercício Profissional da
década de 80, e já se prepara para elaborar Projeto de
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Resumo
Introdução – Durante o curso de graduação em Enfermagem, percebe-se a formação de dois

grupos distintos: os alunos que já atuavam na área e os alunos que não haviam tido contato com
a mesma. Despertou-se então um questionamento: as suas expectativas são diferentes das
expectativas dos alunos que não fazem parte de uma equipe de enfermagem? Este trabalho te-
ve como finalidade identificar e comparar as expectativas dos alunos de enfermagem que já cur-
saram cursos técnicos na área de enfermagem e as expectativas dos alunos que ainda não tive-
ram qualquer contato profissional. Material e Método – O estudo foi realizado na Universidade
Paulista. A população foi composta por 30% do total dos ingressantes ao curso de graduação
em Enfermagem. Resultados – Os dois grupos diferiram em suas expectativas em relação ao co-
nhecimento que pretendem adquirir. O grupo que já tem experiência na área de enfermagem
mostrou o interesse de adquirir conhecimentos científicos e os que não tiveram contato profissio-
nal, referiram pretender adquirir conhecimentos técnicos. Conclusões – Com relação à hipótese
enunciada, confirma-se, a maioria dos alunos de ambos os grupos têm expectativas diferentes e
espera-se que o estudo possa orientar a metodologia pedagógica para estas diferentes expec-
tativas.
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Abstract
Introduction – During the graduation we perceive the formation of two distinct groups: the

pupils who already acted in the area and the pupils who had not had contact with the same one.
Awaked us then a questioning: its expectations are different of the expectations of the pupils who
are not part of a nursing team? This work has as purpose to identify and to compare the
expectations of the nursing pupils who already had attended technician courses in the nursing
area and the expectations of the pupils who had not yet any professional contact. Material and
Method – The study was carried through in the University Paulista. The population was composed
by 30% of the total of the fresh pupils to the course of graduation in nursing. Results – The two
groups had differed in its expectations in relation to the knowledge that they intend to acquire.
The group that already has experience in the nursing area showed the interest to acquire
scientific knowledge and the ones that had not professional contact, intend to acquire knowledge
technician. Conclusions – With regard to the enunciated hypothesis, it is confirmed, the majority
of the pupils of both the groups have different expectations and wait that the study it can guide
the pedagogical methodology for these different expectations.
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atualização. Conta com Códigos de Ética e Deontologia
e com um sistema de fiscalização profissional através de
seus Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem.
Os profissionais de enfermagem segundo o Código

de Ética devem também participar interagindo com a
sociedade buscando suprir as necessidades de saúde
da população, respeitando a vida, a dignidade e os di-
reitos de cada um, agindo com competência, justiça,
responsabilidade e honestidade, prestando assistência
à saúde, desenvolvendo suas atividades com autono-
mia, embasado em fundamentos legais em enferma-
gem, promovendo a promoção à saúde, prevenção e
recuperação da saúde1.
O mercado de trabalho tem aumentado e as funções

diversificadas. Esta diversificação faz com que o profis-
sional de enfermagem passe a atuar em todos os níveis
de assistência à saúde. A Folha-Sinapse afirma que a
exigência do mercado de trabalho pede não somente
um diploma, mas também atualização profissional,
quem não busca mais conhecimentos pode ficar do la-
do de fora deste mercado3.
Existem mais de 60 instituições de ensino superior em

todo o país que dispõe do curso de enfermagem, ofere-
cendo disciplinas com aulas teóricas e práticas em ins-
tituições ligadas à saúde4. Noronha7 (1985) considera
essencial, para o ensino em enfermagem, a aquisição
dos conhecimentos científicos a partir do desempenho
de habilidades práticas.
Os técnicos e auxiliares de enfermagem tem procura-

do o curso de graduação em Enfermagem com maior
freqüência nos últimos anos. Alguns motivos têm sido
responsável por essa procura: aprimorar os conheci-
mentos técnico-científicos, obter oportunidades para es-
tar em outra posição na equipe, permanecer na mesma
profissão e ganhar um espaço maior no mercado com-
petitivo de trabalho. As faculdades nos dias de hoje tem
favorecido essas condições: colocando as privadas com
oferecimento de maiores bolsas de estudos, abrindo
unidades em locais de periferia facilitando acesso para
os estudantes menos favorecidos financeiramente6.
Sem dúvida o aspecto financeiro, com a expectativa

por melhores salários, pode ser fator contribuinte na es-
colha pela profissão, entretanto não parece ser único ou
de vital importância no interesse pela ascensão na car-
reira, visto que os rendimentos financeiros desta área
não diferem e por muitas vezes são menores que de
muitas outras profissões. Além disso, trabalhar e estu-
dar para poder pagar os altos custos das mensalidades
acaba se tornando uma atividade desgastante e dimi-
nuindo a produtividade para ambas as atividades10.
Durante o curso de graduação em Enfermagem per-

cebe-se a formação de dois grupos distintos: os alunos
que já atuavam na área e os alunos que não haviam tido
contato com a mesma. Muitas vezes pergunta-se se es-
sa divisão teria ocorrido por expectativas diferentes
acerca do aprendizado durante o curso. Diante do cres-
cente número de auxiliares e técnicos de enfermagem
que procuram o curso de graduação, fica um questio-
namento: as suas expectativas são diferentes das

expectativas dos alunos que não fazem parte de uma
equipe de enfermagem?
Desta forma este trabalho terá como finalidade identi-

ficar e comparar as expectativas dos alunos de enfer-
magem que já cursaram cursos técnicos na área e as
expectativas dos alunos que ainda não tiveram qual-
quer contato profissional.

Material e Método

Estudo exploratório e descritivo, com abordagem quan-
titativa, sobre a expectativa dos alunos ingressantes ao
curso de graduação em Enfermagem que cursaram cur-
sos técnicos na área de enfermagem e a expectativa dos
que não tiveram contato profissional na área. Este método,
segundo Kerlinger5 (1994), procura determinar a incidência
e a distribuição das características e opiniões de popula-
ções de pessoas.

Local do estudo

O estudo foi realizado na Universidade Paulista – Cam-
pus de Sorocaba, nos períodos matutino e vespertino.

População e amostra

A população foi composta por 60 alunos, 30% do to-
tal dos ingressantes ao curso de graduação em Enfer-
magem do primeiro semestre do ano de 2007.
A população foi dividida em dois grupos formados da

seguinte maneira:
– Grupo A: alunos do curso de graduação em Enfer-

magem que cursaram cursos técnicos na área (30 alu-
nos = 50% da amostra).
– Grupo B: alunos do curso de graduação em Enfer-

magem que não tiveram qualquer contato profissional
com a área (30 alunos = 50% da amostra).

Coleta dos dados

Foi distribuído um questionário em sala de aula para
os alunos que estão cursando o primeiro semestre da
graduação em Enfermagem no ano de 2007, nos perío-
dos matutino e noturno.
Foram elaborados dois questionários com perguntas

abertas e fechadas, um para os alunos ingressantes do
curso de graduação em enfermagem que cursaram cur-
sos técnicos na área de enfermagem, e outro para alunos
ingressantes ao curso de graduação em Enfermagem que
não tiveram qualquer contato profissional com a área.
Estes questionários contêm, em ambos, oito pergun-

tas, entre elas sete fechadas, acerca da identificação
pessoal do aluno e seu contato anterior com a enferma-
gem, e uma pergunta aberta, sobre sua expectativa
para o curso de graduação em Enfermagem.
A abordagem dos alunos ocorreu na primeira semana

de aula do semestre letivo de 2007, dia 14 de fevereiro
de 2007, assegurando que não houve qualquer contato
com a profissão e expectativas anteriormente às res-
postas aos questionários.
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Aspectos éticos

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pes-
quisa da Universidade Paulista (UNIP).
Os participantes foram esclarecidos quanto aos obje-

tivos, e as estratégias de coleta de dados e assegura-
dos quanto ao sigilo, anonimato e possibilidade de in-
terrupção da participação a qualquer momento. Os que
consentiram em participar da pesquisa assinaram o Ter-
mo de Consentimento Livre e Esclarecido conforme Re-
solução 196/96.
Foi enviada à Universidade Paulista – Campus Soro-

caba carta solicitando autorização para a coleta de da-
dos nas salas de aula, após aprovação do projeto pelo
Comitê de Ética e Pesquisa da UNIP.

Análise dos dados

Os dados foram analisados de forma separados nos
dois grupos e a seguir comparados. As respostas às
perguntas abertas foram avaliadas e agrupadas segun-
do semelhança de idéias. Os dados são apresentados
como estatística descritiva em tabelas e relatos.

Resultados

Aceitaram participar do estudo 60 alunos, 30 alunos
possuíam curso técnico na área de enfermagem e 30

alunos não tiveram contato profissional nessa área, de-
nominados respectivamente por Grupo A e Grupo B
(Tabela 1).
Aos estudantes do Grupo A (alunos que possuem

cursos técnicos na área de enfermagem), foram direcio-
nadas duas questões para identificar seu contato e sua
experiência profissional, uma das questões era o tempo
de atuação na área de enfermagem, 14 alunos (47%) já
haviam trabalhado mais de três anos nesta área, 8 alu-
nos (27%) referiram ter trabalhado menos de um ano, 6
alunos (20%) responderam de um a dois anos e 2 alu-
nos (6%) de dois a três anos de tempo de trabalho
(Tabela 2).
Para os estudantes do Grupo B (que não tiveram con-

tato profissional na área de enfermagem), foram elabo-
radas duas questões para identificar suas proximidades
com a área de enfermagem.
Quanto à existência de familiares ou amigos relacio-

nados à área de enfermagem, 14 alunos (47%) assina-
laram que sim, existem familiares próximos, 9 alunos
responderam terem amigos, 5 alunos (17%) não pos-
suem nenhum contato e 2 alunos (6%) responderam te-
rem familiares distantes.
Percebe-se que dentre os alunos, 17% não estão re-

lacionados nem com instituições onde houvesse equi-
pes de enfermagem, nem amigos ou parentesco perten-
cente a esta categoria, relacionado na Tabela 3.
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Tabela 1. Características da amostra estudada, segundo Grupo A, Grupo B e total
Variável Freqüência dos alunos do Freqüência dos alunos do Total de alunos

Grupo A e percentagem Grupo B e percentagem e percentagem
Sexo
Feminino 21 (70%) 23 (77%) 44 (74%)
Masculino 9 (30%) 7 (23%) 16 (26%)

Idade
17-28 anos 21 (70%) 27 (90%) 48 (80%)
29 ou mais 9 (30%) 3 (10%) 12 (20%)

Estado civil
Solteiro(a) 22 (73%) 22 (73%) 44 (73%)
Casado(a) 8 (27%) 8 (27%) 16 (27%)
outros 0 0

Cursou o ensino médio
Escola Pública 26 (87%) 21 (70%) 47 (79%)
Escola Privada 4 (13%) 9 (30%) 13 (21%)

Tabela 2. Distribuição dos alunos ingressantes ao curso de graduação em Enfermagem pertencentes ao Grupo A (alunos que
possuem cursos técnicos na área), segundo seu tempo de atuação e situação atual

Variável Número de alunos Percentagem
Tempo de atuação na área de Enfermagem

Menos de 1 ano 8 27%
De 1 a 2 anos 6 20%
De 2 a 3 anos 2 6%
Mais de 3 anos 14 47%

Estão atuando no momento
Sim 21 70%
Não 9 30%



Quanto à expectativa dos estudantes em relação ao
curso de graduação de Enfermagem. Foi feita uma
questão aberta sem nenhum tipo de sugestão de res-
posta, para assegurar liberdade de expressar suas
idéias. Este questionário foi aplicado na primeira sema-
na letiva dos alunos, justamente para obter uma respos-
ta do que eles esperam da graduação antes de ter
qualquer visão ou impressão do curso.
Em ambos os grupos os alunos se mostraram interes-

sados em adquirir conhecimentos, a grande maioria re-
latou esperança de que o curso lhes proporcione cres-
cimento, profissional e financeiro.
Os dois grupos diferiram em suas expectativas em re-

lação ao tipo de conhecimento que pretendem adquirir
na faculdade. O grupo que já tem experiência na área
de enfermagem (Grupo A), 40% mostrou o interesse de
adquirir conhecimentos científicos e o Grupo B (que não
tiveram contato profissional) 45% dos alunos pretende
adquirir conhecimentos técnicos, como pode se obser-
var no relato a seguir de um aluno do Grupo A:

“Quero compreender a ciência humana, saber todos os
porquês, não quero rever as técnicas, espero que as

aulas sejam diretas e objetivas...”

Por esses alunos já terem realizado o curso técnico
em enfermagem, mostrou-se relevante em seus concei-
tos sobre o que é o curso e o que ele irá fornecer. Em
seu estudo, Noronha7 (1985) considera essencial, para
o ensino em enfermagem, a aquisição dos conhecimen-
tos científicos a partir do desempenho de habilidades
práticas.
Já nos relatos dos participantes do estudo que ainda

não tiveram contato com a área de enfermagem, des-
creveram suas expectativas mostrando insegurança e
incerteza do que vem a ser o curso de graduação em
Enfermagem, como mostra este relato:

“Espero aprender todas as técnicas de enfermagem e
vivenciá-las na prática, gostaria de cuidar diretamente

das pessoas...”.

Existe uma indeterminação no conceito estabelecido
pelo Grupo B, em relação ao papel dos profissionais em
uma equipe de enfermagem. Entre o Grupo B, 45% dos

alunos desconhecem o papel do enfermeiro, que na Re-
solução 3/20012, determina sobre o perfil do profissional
enfermeiro: profissional qualificado para o exercício de
enfermagem, com base no rigor científico e intelectual e
pautado em princípios éticos. Acrescenta ainda em seu
artigo 4º, que o profissional deve possuir conheci-
mentos para o exercício das competências e habilida-
des como atenção à saúde, tomada de decisão, comu-
nicação, liderança, administração e gerenciamento e
educação permanente, que vai muito além do que estes
alunos esperam do curso.
A Enfermagem é uma ciência com intersecção entre

filosofia, ciência e tecnologia, tendo a lógica formal co-
mo responsável pela correção normativa e a ética. Esta
ciência é que fundamenta todos os cuidados e práticas
de enfermagem. E assegurar que esta ciência esteja
fundamentando o cuidado do cliente é o papel do pro-
fissional enfermeiro9.
As outras expectativas encontradas foram semelhan-

tes na maioria dos aspectos entre os dois grupos, foi
evidenciada a expectativa de adquirir a junção de co-
nhecimentos técnicos e científicos por ambos os gru-
pos, 27% dos alunos que já possuem cursos técnicos
na área de enfermagem (Grupo A), demonstram esta
expectativa de adquirir e aprimorar conhecimentos por
meio da graduação, mostram desejo em dar continuida-
de a trajetória profissional, relatada por um participante
do estudo deste grupo:

“Espero adquirir conhecimento em uma área que já
estou familiarizada, continuar a escalada do saber,

atualizar técnicas e descobrir seus fundamentos, desejo
crescer profissionalmente...”

Medina6 (2003) estudou os motivos pelos quais os
técnicos e auxiliares de enfermagem, tem procurado o
curso de graduação, e concluiu que entre esses moti-
vos e o mais relevante foi o de aprimorar os conheci-
mentos técnico-científicos, além do fato de continuar na
mesma profissão, ter oportunidade de mudar de posi-
ção na equipe e ganhar espaço maior no mercado com-
petitivo de trabalho.
Já no grupo dos alunos que ainda não tiveram conta-

to profissional com a enfermagem (Grupo B), 15% dos
alunos também buscam competência e habilidades

38

Martins ABA, Bertiot LQ, Bini NA, Cuchi TB, Guedes AC, Cesar IS. Expectativa dos alunos ingressantes ao curso de graduação em Enfer-
magem: uma comparação entre os que já cursaram cursos técnicos e os que não tiveram contato profissional na área. Rev Inst Ciênc
Saúde. 2008; 26(1):35-40.

Tabela 3. Distribuição dos alunos ingressantes ao curso de graduação em Enfermagem pertencentes ao Grupo B (alunos que
não tiveram contato com a área), segundo seu contato em instituições de saúde onde estivesse equipe de enferma-
gem e proximidade com pessoas da área de enfermagem

Variável Número de alunos Percentagem
Trabalharam ou já trabalharam em instituições de saúde onde estivesse equipe de enfermagem

Sim 6 20%
Não 24 80%

Existência de familiares ou amigos relacionados à área de Enfermagem
Não existe 5 17%
Sim, amigos 9 30%

Sim, familiares próximos 14 47%
Sim, familiares distantes 2 6%
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profissionais, e esperam que a linguagem utilizada
pelos docentes seja simples, garantindo o entendi-
mento e interpretação de um conteúdo e uma realidade
nova para eles. Como mostra o relato de um aluno do
Grupo B:

“Quero conhecer a realidade da enfermagem, desde a
parte teórica como a parte prática, que os professores
tenham uma linguagem simples e que oriente nossas

carências...”

Outra expectativa relatada foi a de ampliar a visão no
campo de atuação da enfermagem, os estudantes bus-
cam qualificação e capacitação para oportunidades no
mercado de trabalho, como relatado por um participan-
te do Grupo A:

“Gostaria de conhecer todos os campos de atuação
da enfermagem, ampliar minha visão e meus

conhecimentos para ter maiores chances
no mercado de trabalho...”

A identificação desta expectativa entre os alunos do
Grupo A, foram de 20% dos participantes e nos alunos
do Grupo B foram de 24% dos relatos, que também
buscavam a qualificação e crescimento profissional pa-
ra oportunidades de trabalhos.
Destaca-se o relato de um aluno do Grupo B:

“Quero aprender as possibilidades de atuação
dentro da enfermagem, estar preparado para

as oportunidades que a vida possa trazer,
estar pronto para o mercado de trabalho...”

Sabendo que o crescimento profissional advém de
um processo contínuo de construção e transformação

do conhecimento, a Folha – Sinapse3 (2002) afirma que
a exigência do mercado de trabalho pede não somente
um diploma, mas também atualização profissional,
quem não busca mais conhecimentos pode ficar do la-
do de fora deste mercado.
Segundo Zanei11 (1995) o aspecto financeiro é um

fator contribuinte na escolha da profissão, mas foi con-
cluído por ele que não é de vital importância, visto que
o rendimento financeiro desta área, não difere muito em
relação à profissionalização e por muitas vezes são me-
nores que de outras profissões.
E os outros alunos do Grupo A e do Grupo B, busca-

ram na graduação a satisfação do ego, e realizar o so-
nho de ser enfermeiro, esperam do curso a realização
profissional, como está evidenciado no relato do partici-
pante do Grupo A:

“Espero desse curso, base para a realização do meu
sonho, e ter o título de enfermeira, por ser a área que eu

amo e desejo ir além de técnica de enfermagem...”

Schein8 (1996) afirma que o sucesso profissional
advém do processo de atingir e ultrapassar o nível de
aspiração do indivíduo, e este sucesso é influenciado
por um conceito admitido pela sociedade.
Destaca-se um relato de um participante do Grupo B:

“Quero ser enfermeira, ter sucesso, espero que o curso
me dê conhecimentos para eu conquistar este desejo...”

A Tabela 4 mostra a análise descrita acima.

Conclusões

Os resultados levantados permitem concluir que:
As expectativas para o curso de graduação em Enfer-

Tabela 4. Distribuição dos alunos ingressantes ao curso de graduação em Enfermagem UNIP – Sorocaba, segundo suas ex-
pectativas em relação ao curso, 2007

Expectativa em relação ao curso de graduação em Enfermagem dos Número de Percentagem
alunos ingressantes pertencentes ao Grupo A e dos alunos do Grupo B alunos %
Alunos do Grupo A
Adquirir conhecimentos científicos, aulas objetivas voltadas para a

12 40%ciência da enfermagem
Aquisição de conhecimentos técnicos e científicos, aprimorar,

8 27%adquirir e atualizar
Satisfação do ego, realização de sonho, receber título de enfermeiro 6 20%
Qualificação em diferentes áreas de atuação da enfermagem, para
ampliar as oportunidades no mercado de trabalho

4 13%

Alunos do Grupo B
Adquirir conhecimentos técnicos, o cotidiano hospitalar, procedimentos

13 45%de enfermagem
Qualificação em diferentes áreas de atuação da enfermagem, para

7 24%ampliar as oportunidades no mercado de trabalho
Satisfação do ego, realização de sonho, receber título de enfermeiro 6 16%
Aquisição de conhecimentos técnicos e científicos, aprimorar,

4 15%adquirir e atualizar



magem entre os alunos que já possuem cursos técnicos
na área com os que ainda não possuíram contato profis-
sional se diferem quanto ao tipo de conhecimento que
eles pretendem adquirir na graduação, como foi visto,
os alunos que já possuem cursos técnicos esperam que
o curso seja objetivo, voltado para a parte científica, en-
quanto que os alunos que ainda não possuem contato
profissional esperam que o curso seja dinâmico, voltado
para a parte teórica.
Nas outras expectativas evidenciadas nos relatos,

houve semelhança entre os dois grupos, como a junção
do conteúdo técnico e científico, a busca por capacita-
ção em áreas de atuação ao enfermeiro e a busca pela
satisfação do ego.
Nota-se através dos relatos de grande maioria dos

participantes do estudo que ainda não possuem cursos
técnicos na área, o desconhecimento em relação à
atuação do profissional enfermeiro, e este achado po-
derá contribuir para uma abordagem pedagógica inicial
para este grupo, explicativa e orientadora.
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