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RESUMO 

 

 

Este estudo tem como ponto de partida uma inquietação da autora, enquanto docente na área 

de enfermagem, a respeito da formação pedagógica na atuação do enfermeiro professor. 

Muitos enfermeiros têm-se dedicado à docência em vista da expansão das universidades, 

especialmente as privadas, no Brasil. O presente estudo objetivou identificar as percepções de 

enfermeiros que estão no exercício da docência há no mínimo quatro anos e verificar se, 

durante sua formação acadêmica, obtiveram subsídios necessários para ser professores. Além 

da pesquisa bibliográfica, foi realizada uma investigação por intermédio de questionário com 

enfermeiros que atuam na docência em uma universidade pública e uma universidade privada 

do Estado de São Paulo. Os resultados demonstraram que o enfermeiro tem sido preparado em 

conformidade com a legislação vigente, para o papel de educador social em saúde, mas 

revelam que existe uma lacuna de âmbito pedagógico na formação dos enfermeiros que se 

dedicam à docência. Eles reconhecem que a ausência de preparo específico para ser 

professores ocasiona algumas dificuldades no interior da sala de aula e consideram a 

formação pedagógica algo importante para realizar de modo competente a docência. A 

formação continuada, com ênfase em aspectos pedagógicos, é apontada como um elemento 

que pode capacitar os enfermeiros para a atuação docente, aliando o saber específico do 

conhecimento ao saber pedagógico, possibilitando boa qualidade na atuação do docente de 

enfermagem e, conseqüentemente, no ensino superior do Brasil.  

 

Palavras-chave: formação pedagógica – docente – enfermagem  
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ABSTRACT 

 

 

This investigation originated in a feeling of uneasiness of the author, herself lecturing in the 

area of nursing, concerning the pedagogic formation in the preparation and teaching activity 

of the nurse as teacher. Numerous nurses are dedicating themselves to teaching because of the 

fast expansion of the universities in Brazil, specially the private ones. The present 

investigation aimed at identifying the perceptions of nurses that have been active as teachers 

for at least four years and verify if they received during their academic formation the 

necessary subsidies to become instructors. Besides the bibliographic revision a questionnaire 

was submitted to nurses active as teachers at one public and one private university in the State 

of São Paulo. The results revealed that the nurses had been correctly prepared in conformity 

with the present legislation to act as a social educator in health issues, but on the other side 

there exists a big gap concerning the pedagogic preparedness for those who dedicate 

themselves to the teaching. They recognize that the absence of specific preparation to become 

a teacher or instructor causes some difficulties in the classroom setting and they realize that 

the pedagogic formation is an important condition in order to exercise a really competent 

teaching activity. Continuing education with emphasis on pedagogic aspects is proposed as an 

element that can possibly capacitate nurses for the teaching activities helping to ally the 

specific knowledge to the pedagogic knowledge.  This would be a means to improve the 

quality of the teaching of nursing and in turn of the higher education in Brazil as a whole.  

 

Key words: Pedagogic formation  -  teacher  -  nursing    
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Há muitos anos, precisamente aos oito anos de idade, surgiu meu interesse pelo 

magistério. Na época cursava a segunda série do ensino básico em uma escola particular 

localizada na zona sul da cidade de São Paulo. Após as aulas, que ocorriam no período 

vespertino, voltava para casa e enquanto aguardava minha mãe preparar o jantar, corria para 

brincar. A brincadeira, realizada de forma solitária, era sempre a mesma: ministrar aula aos 

meus alunos imaginários, imitando minha professora. Ao final da aula, recolhia os cadernos, 

que eram revistas velhas, e efetuava a correção dos exercícios com caneta vermelha, 

atribuindo certo ou errado, pontuando com nota de zero a dez e rubricando em seguida.  

          O tempo passou e outros professores transitaram pela minha vida e me  

ensinaram bastante. Muitos deles, além do conteúdo, também me ensinaram, por seus 

exemplos e educação, posturas que têm me acompanhado a vida toda.   

          Uma professora em especial marcou-me profundamente e exerceu grande 

influência em minha vida, no tocante à escolha do ensino e da área da saúde. Era uma jovem 

senhora descendente de espanhóis, bastante austera, que ministrava a disciplina de biologia e 

ensinava como ninguém. Os exemplos apresentados em sala, a forma dinâmica de apresentar 

o conteúdo, a seriedade e postura me cativaram e por vezes quis ter a mesma profissão - ser 

professora!  

         O método de ensino empregado por essa educadora chamava minha atenção. 

Durante as explicações, não permitia que ninguém realizasse qualquer tipo de anotação e 

todos deveriam prestar atenção na explicação, que era minuciosa e adaptada à nossa faixa 

etária. Ao término, eram esclarecidas as dúvidas que porventura existissem e só depois a 

matéria era transcrita para o caderno na forma de ditado. No início da aula seguinte, realizava 

uma chamada oral referente aos conteúdos apresentados e sorteava os alunos, aleatoriamente. 

As notas eram atribuídas conforme as respostas e somadas às demais. 

        Empolgava-me a cada aula e não tinha receio de ser selecionada para a 

chamada oral devido ao prazer no aprendizado. É bem verdade que outras disciplinas eram 

algumas vezes pouco relevadas, em detrimento do estudo de biologia. O conhecimento fora 

apreendido e não somente aprendido, pois ainda hoje lembro- me de alguns conceitos e dos 

exemplos citados em aula. 

         Aos 17 anos não sabia ao certo que curso universitário faria, porém possuía 

uma certeza: seria na área das ciências biológicas e na área da saúde. Assim, prestei vestibular 

para o curso de enfermagem na Universidade de São Paulo (USP) e fui aprovada. 

          Cursei os quatro anos em período integral com aulas teóricas e desenvolvendo 

as aulas práticas em hospitais, a partir do segundo ano. Além do estágio curricular, fiz estágio 



10 

 

extracurricular em um grande hospital particular de São Paulo, que me admitiu como 

enfermeira ao término da graduação e onde trabalhei por muitos anos desenvolvendo as 

funções assistencial, administrativa e educativa. 

           O desempenho das funções específicas do enfermeiro não me afastou do antigo 

desejo de ser professora, levando-me ao curso de licenciatura na Faculdade de Educação da 

USP, concomitantemente ao último ano do curso de enfermagem. Cumpri os créditos teóricos 

e ministrei aulas como parte da disciplina Práticas de Ensino, para os cursos de auxiliar e 

técnico de enfermagem e escolas estaduais de 1º grau. Obtive boas avaliações, mas sentia que 

precisava mais.  

      Mesmo após ter recebido excelente formação pedagógica, tanto teórica quanto 

prática no curso de licenciatura, percebi que ainda poderia obter maior preparo pedagógico e, 

dessa forma, cursei a pós-graduação lato sensu em Docência para o Ensino Superior. Após a 

conclusão passei a ministrar aulas teóricas em cursos de graduação na área da saúde. 

          O interesse e o fascínio pela área da educação aumentaram ainda mais durante 

a prática docente, razão pela qual procurei o mestrado em educação. 

          Tenho procurado associar e conciliar as duas áreas em que atuo: saúde e 

educação. O aspecto educativo do trabalho em enfermagem manifesta-se através do processo 

de educação continuada, realizada pelo enfermeiro junto aos demais membros da equipe de 

enfermagem, bem como na orientação e ensino aos pacientes e cuidadores objetivando a 

prevenção, promoção e reabilitação da saúde. 

         O exercício da profissão docente possibilitou-me observar a minha atuação e a 

de vários colegas, percebendo que, em vários deles, a ausência de formação pedagógica tem, 

muitas vezes, representado algo problemático na prática cotidiana do exercício educacional. 

Afirmam encontrar limites para seu trabalho, no que diz respeito à relação pedagógica e aos 

procedimentos para a socialização do conhecimento. Analisam que sentem grande dificuldade 

em posicionar-se diante dos alunos, que não conseguem dominar o espaço físico da sala de 

aula, que se sentem ansiosos ao se deparar com uma sala repleta. Outros, ainda, acreditam não 

ter habilidade para utilização de recursos tecnológicos, dificultando assim seu desembaraço e 

postura. 

         Da mesma maneira, por parte dos alunos, notei que alguns comentam em tom 

de reclamação e descontentamento, que determinados professores conhecem o conteúdo, mas 

não sabem ensinar; que possuem um excelente conhecimento teórico, mas não transmitem 

com clareza. Outros comentários são frequentes: o professor não tem didática, fala muito 

baixo, não consegue manter a ordem na sala de aula, parece faltar planejamento da aula. 
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         Esse cenário instigou-me e comecei a refletir se o enfermeiro está preparado 

para atuar na área educativa, tanto quanto costuma estar para as demais áreas de atuação. 

           Atualmente tem sido frequente o enfermeiro atuar na área hospitalar em um 

período e, em outro, exercer a docência, especialmente em universidades privadas. Esse fato 

preocupa-me significativamente e gera alguns questionamentos: o enfermeiro tem recebido 

formação pedagógica para atuar na área docente? Ainda que não tenha recebido, tem 

procurado buscar através de cursos de pós-graduação ou outros, o preparo pedagógico 

essencial para um ensino de boa qualidade e consequentemente para a formação do futuro 

profissional? 

                      Na tentativa de responder a essas questões é que me propus a realizar a 

investigação que aqui apresento. Este trabalho tem como objeto a formação pedagógica na 

atuação do docente de Enfermagem. Seu objetivo geral é investigar as percepções dos 

enfermeiros docentes que atuam nas diversas disciplinas do curso de graduação em 

Enfermagem. Para isso, estabelece-se como objetivo específico, verificar conteúdos 

programáticos do curso de graduação em enfermagem, com o intuito de identificar se a 

formação que está sendo proporcionada aos graduandos oferece subsídio para o enfermeiro 

enquanto educador na área da saúde e se o prepara para ser professor. Para atender a esses 

objetivos, realizei uma revisão bibliográfica por meio de leitura e análise de textos buscando 

principalmente como referência teórica os seguintes autores: Léa das Graças Camargos 

Anastasiou, Selma Garrido Pimenta, José Carlos Libâneo, Terezinha Azerêdo Rios, Malvina 

Thaís Pacheco Rodrigues, José Augusto de Carvalho Mendes Sobrinho e Maurice Tardif.                                                             

                    Foi realizada pesquisa de campo optando-se pela abordagem do tipo qualitativa. 

Foram aplicados questionários a dezoito docentes que atuam em universidades pública e 

privada na cidade de São Paulo. Esse trabalho possui a seguinte estrutura: capítulo 1- 

Percursos e Escolhas; capítulo 2- Formação do Professor, Didática e o Processo de Ensino e 

Aprendizagem; capítulo 3- O Enfermeiro Como Professor Universitário; capítulo 4- A Voz 

Dos Enfermeiros Docentes; capítulo 5- Resultados e Análises; 6- Considerações Finais. 

                      Embora seja um tema já abordado, ainda há muito a ser investigado, 

principalmente na área da Saúde e, particularmente, da enfermagem.                       

                    Julgo que a relevância do estudo se revela no sentido de pensar a competência do 

docente de enfermagem e analisar a influência da formação pedagógica na prática docente. 

Espera-se que esta investigação possa contribuir para a formação inicial e continuada de 

enfermeiros docentes e para a ampliação da qualidade de seu trabalho.  
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            Abordaremos, neste capítulo, o trabalho docente. Para isso, traçamos um breve 

panorama histórico do ensino, da docência e dos processos de ensino e aprendizagem. 

          O ensino foi anteriormente visto como uma ocupação secundária, se 

comparado ao trabalho material, dito produtivo, de acordo com Tardif e Lessard (2007). 

Como resultado desse pensamento, a docência ficava subordinada à esfera da produção, pois 

sua missão era preparar os filhos dos operários para o mercado de trabalho. É como se o 

tempo de aprender não fosse importante sendo apenas um preparo para a “verdadeira vida” 

(idem, p. 17). Os agentes escolares eram vistos como trabalhadores improdutivos (Braverman, 

1976, apud Tardif e Lessard, 2007).  

         Com a industrialização e a urbanização, o ensino em ambiente escolar se impôs 

de maneira lenta como uma prática institucionalizada que vai progressivamente substituindo 

as demais formas de educação, a saber, as informais, tradicionais e familiares. Esse modo de 

formação, denominado ensino escolar, expandiu-se, ultrapassando a própria escola.   

         Nas palavras de Tardif e Lessard (2007, p. 23): 

 

...a escolarização repousa basicamente sobre interações cotidianas 

entre os professores e os alunos. Sem essas interações a escola não é nada 

mais que uma imensa concha vazia. Mas essas interações não acontecem de 

qualquer forma: ao contrário, elas formam raízes e se estruturam no âmbito 

do processo de trabalho escolar e, principalmente, do trabalho dos 

professores sobre e com os alunos. (grifo dos autores). 

 

          Os autores indicam que pesquisas sobre o ensino foram iniciadas há 

aproximadamente 100 anos na Europa e América do Norte, porém, a partir da Segunda 

Guerra Mundial, com a intensificação do movimento escolar e com a docência ocupando 

posição de maior importância social, os estudos se multiplicaram. Na década de 1980, 

percebe-se uma predominância de temas sobre ensino, formação para o magistério e profissão 

docente, enquanto nas décadas de 1960 e 1970 o enfoque era relativo às reformas 

educacionais, objetivando benefícios aos alunos. As reformas atualmente, referem-se ao corpo 

de professores, sua formação, profissionalização, além das condições de trabalho, com isso, 

houve um aumento considerável da literatura referente à docência e consequentemente, 

diversas maneiras de pensar e entender o trabalho docente. 

         O pensamento anterior, da docência como atividade improdutiva, já não cabe 

mais nas sociedades modernas avançadas, pois, “o trabalho docente constitui uma das chaves 
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para a compreensão das transformações atuais das sociedades do trabalho”, afirmam Tardif e 

Lessard (2007, p.17). Os autores também destacam que na sociedade dos serviços, cientistas, 

grupos de profissionais e técnicos ocupam progressivamente posições importantes e até 

dominantes se comparados aos produtores de bens materiais. Esse cenário revela que estamos 

numa sociedade da informação e do conhecimento, segundo Stehr (apud Tardif e Lessard, 

2007), ocasionando um importante crescimento dos conhecimentos formais, das tecnologias e 

até das atividades burocráticas. Assim sendo, há um pressuposto de integração de 

conhecimentos formais na esfera da gestão social. 

          Em meio às transformações ocorridas, é notório o aumento das profissões que 

têm seres humanos como “objeto de trabalho” (entenda-se no sentido de matéria prima). Na 

área da educação, pode-se notar “que as relações entre trabalhadores e as pessoas constituem 

o processo de trabalho, o qual consiste em manter, mudar ou melhorar a situação humana das 

pessoas [...]” (TARDIF E LESSARD, 2007, p. 20).  

     A função primordial do professor no exercício do trabalho docente é ensinar. 

Podemos dizer que ele também aprende enquanto ensina. Dentre as ações educativas 

encontram-se: a construção do conhecimento, a transformação da realidade e a socialização da 

cultura com partilha de valores. O professor tem como tarefa partilhar o conhecimento, os 

valores, formando seres humanos e formando-se humano junto com eles. (RIOS, 2009). 

           Sob ótica de Libâneo (1994, p. 53), o ensino “consiste no planejamento, 

organização, direção e avaliação da atividade didática, concretizando as tarefas da instrução; o 

ensino inclui tanto o trabalho do professor como a direção da atividade de estudo dos alunos”. 

Dessa forma, podemos dizer que o ensino é um processo duplo, ou seja, é necessário que o 

professor conduza o processo de ensino e que paralelamente haja uma assimilação ativa e 

interessada por parte do aluno. 

           No mesmo sentido, Tardif e Lessard (2007, p. 49) afirmam que “ensinar é agir 

na classe e na escola em função da aprendizagem e da socialização dos alunos, atuando sobre 

sua capacidade de aprender, para educá-los e instruí-los com a ajuda de programas, métodos, 

livros, exercícios, normas, etc.”  

           Durante muito tempo a atividade de ensinar era vista como uma mera 

transmissão de conhecimento, caracterizando assim a chamada “pedagogia bancária”, em que, 

de acordo com Paulo Freire (1987 p. 17), “o educador é o sujeito que conduz os educandos à 

memorização mecânica do conteúdo transformando-os em ‘vasilhas’, como se fossem 

recipientes a serem enchidos pelo educador”. Nesta forma de ensino é dada excessiva 

importância ao conteúdo. O aluno recebe e reproduz o que absorveu, sem ter a chance de 
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expressar-se, sendo somente o professor o elemento ativo. Esse tipo de ensino não se 

preocupa em saber se os alunos estão preparados para receber um conteúdo novo e nem 

permite ao professor identificar as necessidades dos alunos, além de tornar o trabalho docente 

restrito à sala de aula sem associação com o cotidiano. 

           Entendemos, em concordância com Libâneo (1994) e Tardif & Lessard (2007) 

que, diferentemente da pedagogia da pura transmissão, o ensino passou a ser entendido por 

outra concepção, como um processo duplo, em que ambos, professor e aluno assumem 

posição ativa na construção do conhecimento.  

            Nas concepções de aprendizagem denominadas de construtivistas, a função do 

professor é a de mediador, intermediário, aquele que fará a ligação entre o conteúdo e o aluno, 

não despejando simplesmente o conteúdo da disciplina, mas sendo um condutor para que a 

atividade do aluno, estimulada pelo ensino, promova a aprendizagem.  

           Ao professor compete verificar os assuntos já dominados pelos alunos, explicar 

o conteúdo, identificar o nível de compreensão, estimulando-os ao desejo de conhecer e 

aprender o novo, transformando-o em algo significativo e compreensível. Ao aluno compete 

esforço, interesse e vontade tornando-se dessa forma um agente ativo no processo de 

aprendizagem. Dessa forma, o conhecimento não é fragmentado, mas criado e construído. 

           Ensino e aprendizagem são, portanto, dois lados de um mesmo processo, em 

que compete ao professor planejar e comandar o ensino, visando estimular o aluno para que 

desenvolva a aprendizagem. Tal conceito encontra-se em sintonia com as ideias de Libâneo 

(1994 p. 55), ao referir que “ensinar e aprender, pois, são duas facetas do mesmo processo, e 

que se realizam em torno das matérias de ensino, sob a direção do professor”. 

            O processo de ensino pode ser estudado por intermédio da didática, que é uma 

disciplina da pedagogia baseada em uma teoria da educação, que visa orientar a atividade 

profissional dos professores. Assim sendo, é fundamental na formação desses profissionais, 

além de ser um meio de trabalho pelo qual os educadores podem direcionar a atividade de 

ensino, cujo resultado deve ser a aprendizagem dos alunos.   

                      O surgimento da didática está diretamente relacionado ao aparecimento do 

ensino. Sabe-se que existem formas, ainda que elementares, de instrução e aprendizagem.           

Libâneo (1994) revela que, desde a antiguidade clássica, havia formas de ação pedagógica, 

porém, não podemos denominá-las de didática como sendo uma teoria sistematizada de 

ensino nem tampouco como um estudo científico dos métodos de ensino. Algo de novo e 

diferente aconteceu, quando adultos intervieram na aprendizagem das crianças e dos jovens, 

através de uma direção planejada do ensino em detrimento das formas espontâneas 
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anteriormente empregadas. Com uma intenção agora pedagógica, a escola surge como uma 

instituição e o processo de ensino torna - se sistematizado. 

           Somente no século XVII, o pastor protestante João Amós Comênio, escreve a 

Didacta Magna, que vem a ser a primeira obra sistemática sobre didática tornando-se o 

precursor da formulação de ideias de divulgação dos conhecimentos e da criação das regras de 

ensino. 

           Os temas fundamentais da didática são: os objetivos sóciopolíticos e 

pedagógicos da educação escolar, os conteúdos, os princípios didáticos, os métodos de ensino 

e aprendizagem, a utilização das técnicas e recursos, além da importante avaliação da 

aprendizagem.  

           Libâneo (1994, p. 54) afirma que “o objeto de estudo da Didática é o processo 

de ensino”. Não é suficiente saber que os alunos precisam dominar os conhecimentos, 

precisamos, antes, dizer-lhes como fazê-lo, por meio da investigação de métodos eficazes, 

visando alcançar a assimilação dos conhecimentos.  

           Pelo exposto, concluímos, identificando-nos com os pensamentos de Libâneo 

(1994), que o ensino não é uma atividade simples, por mais que pareça, mas é uma atividade 

complexa que envolve condições externas e internas e, conhecê-las e saber trabalhar com elas 

é, “uma das tarefas básicas do professor para a condução do trabalho docente”. (LIBÂNEO, 

1994, p. 55).  

           Embora sejam múltiplos os saberes que se articulam no trabalho do professor, a 

formação para o magistério esteve dominada, sobretudo, pelos conhecimentos disciplinares. 

Esses conhecimentos são importantes, porém, insuficientes para caracterizar o trabalho do 

professor.  

          Em seu trabalho, o professor organiza vários métodos de ensino e seleciona os 

procedimentos didáticos conforme a característica de cada matéria. A natureza deste trabalho 

é, para Libâneo (1994, p. 54), “a mediação da relação cognoscitiva entre o aluno e as matérias 

de ensino”, é ainda uma atividade que fornece unidade ao processo de ensino e aprendizagem 

através da transmissão assimilação-ativa de conhecimentos. É uma atividade ordenada, 

planejada, com objetivo específico que é a aprendizagem.  

          Em concordância com essa ideia, Tardif e Lessard (2007, p. 197) pontuam que 

“o trabalho docente comporta uma dupla face; é um trabalho regulado e flexível, um trabalho 

controlado e que requer, ao mesmo tempo, uma boa dose de autonomia e de responsabilidade 

pessoal”.  
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          Uma das formas de manifestação da autonomia exercida pelo professor pode     

ser contemplada por meio da avaliação e do planejamento que realiza constantemente em seu 

trabalho, que possibilitam a adequação do conteúdo e da metodologia de acordo com a 

necessidade e interesse dos alunos.  

           Para Basso (1998), essa autonomia é importante, porém ocasiona certa 

dificuldade no controle da sala de aula e na intervenção do trabalho. Segundo o autor, o que 

ocorre na aula depende basicamente da formação do professor, incluindo a compreensão do 

significado de sua atividade. Conforme elucida o autor, o trabalho docente pode ser 

considerado um trabalho “alienado”, quando descolado de seu significado, que é educar. Para 

chegar a essa conclusão, o autor analisa o sentido da atividade docente, recorrendo a Leontiev 

que estabelece a relação entre significado e sentido de acordo com o grau de desenvolvimento 

das forças produtivas (LEONTIEV, 1978 apud BASSO, 1998).  Leontiev (apud Basso, 1998) 

indica que, nas sociedades primitivas, em que não existia a divisão social do trabalho, havia 

coincidência entre o sentido e o significado das ações. Já na sociedade capitalista, a divisão 

do trabalho se fez presente, evidenciando o rompimento do elo entre significado e sentido da 

ação, tornando as ações alienadas. Segundo Basso (1998), caso o professor trabalhe somente 

pelo salário, ou seja, somente para sua sobrevivência, o trabalho não estará em consonância 

com seu objetivo principal. Entendemos a colocação do autor, mas acreditamos que a situação 

não deve ser generalizada uma vez que, nem todos os professores que trabalham motivados 

pela necessidade salarial, desenvolvem necessariamente, um trabalho alienado. 

           O que motiva o professor a realizar seu trabalho, na leitura de Basso (1998), 

são vários fatores como: interesse, amor, vocação, além de outros ligados às condições 

materiais, sendo, recursos físicos das escolas, recursos didáticos, jornada de trabalho e 

também o salário. Caso essas condições não permitam ao professor realizar-se como ser 

humano, desenvolvendo novas capacidades com autonomia de suas ações, pode-se dizer que 

este trabalho é alienado. Neste tipo de trabalho, o docente não cresce profissional e nem 

humanamente, além de não cumprir seu significado fixado socialmente, observando-se dessa 

forma, a ruptura na ligação entre significado e sentido do trabalho docente. 

          O autor, a partir dos resultados das pesquisas sobre o “bom” professor 

(KRAMER e ANDRÉ, 1984; CUNHA, 1988; PIMENTEL, 1993), afirma que “os professores 

bem-sucedidos, são aqueles que conseguem integrar significado e sentido. São professores 

com uma formação adequada, que inclui a compreensão do significado do seu trabalho [...]” 

(BASSO, 1998, p. 24). Esses professores quando contam com melhores condições e apoio 

institucional, “concretizam uma prática pedagógica eficiente e menos alienante” (p. 24).  
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          Como já anteriormente citado, várias são as formas de entendimento acerca do 

trabalho docente. Tardif e Lessard (2007) classificam- no em dois polos: o do trabalho 

codificado e do trabalho não-codificado. Por trabalho docente codificado, entendem-se as 

obrigações formais, as normas e os regulamentos impostos pela instituição, a saber:  

  

O trabalho docente se realiza em função de um mandato prescrito pelas 

autoridades escolares e governamentais. Ora esse mandato é geral e válido 

para todo o conjunto dos membros dessa profissão que, apesar das 

particularidades de sua situação e formação, são levados a perseguir 

objetivos comuns, gerais. (TARDIF E LESSARD, 2007, p. 43). 

 

          O trabalho docente é um trabalho calculado, planejado, mensurado e controlado. 

           Por trabalho não-codificado, os autores entendem os imprevistos, os 

componentes informais da atividade docente, uma vez que se trata de seres humanos e não de 

meros produtos permitindo dessa forma, uma liberdade de ação dos professores no que diz 

respeito “às atividades de aprendizagem em classe e à utilização de técnicas pedagógicas” 

(TARDIF E LESSARD, 2007, p. 43). 

           Julgamos oportuno ressaltar neste momento, que as  técnicas pedagógicas ou 

meios de ensino, de acordo com o prisma sugerido por Libâneo (1994), são recursos 

complementares que o professor utiliza para melhorar o processo de ensino e podem ser 

classificados como gerais (lousa, mesa) ou específicos (ilustrações, filmes, gráficos). Segundo 

o autor, “os professores precisam dominar, com segurança, esses meios auxiliares de ensino, 

conhecendo-os e aprendendo a utilizá-los” (idem, p. 173). 

           A situação atual do trabalho docente encontra-se situada em duas variáveis. De 

um lado, é marcante a desvalorização em meio à escola de massa e a democratização do 

ensino, de outro lado, “a imagem dos professores permanece elevada, pelo menos 

simbolicamente, pois sobre os professores são colocadas a expectativa e a responsabilidade 

social por esperanças de um futuro melhor” (NÓVOA, 1998, apud LELIS, 2001, p. 42).  

          Para que seja efetuada uma análise do trabalho docente, devemos examinar não 

só a formação do professor, considerada como condição subjetiva, como preceitua Basso 

(1998), mas também as condições efetivas de trabalho que englobam desde a preparação da 

aula até a participação no planejamento escolar, além das demais atividades. A análise do 

trabalho docente deve ser realizada levando-se em consideração o conjunto, as propriedades 

básicas articuladas e não meros elementos separados. Em consonância com essa ideia, Arroyo 
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(apud Lelis, 1998) reforça que o trabalho docente é constituído por muitos fios e valorizar 

apenas uma única dimensão é não dar conta da complexidade do mesmo. 

                    Uma das importantes tarefas docentes é a avaliação constante da aula e do 

aprendizado do aluno. A avaliação deve ser objetiva e comprovar os conhecimentos 

assimilados pelos alunos conforme os conteúdos abordados e os objetivos propostos. Tem por 

finalidade a verificação do progresso ou das dificuldades encontradas pelos discentes, 

permitindo a reorientação do trabalho docente se necessário. 

         Para Tosi (2003, p. 189) a avaliação é um “procedimento fundamentalmente 

importante, visto que precede, caminha junto e completa o trabalho escolar”.  Segundo Veiga 

et al (1991), o ato de avaliar é exercido em vários momentos da vida diária e feito a partir de 

juízos provisórios que nos auxiliam nas tomadas de decisões. 

          Libâneo (1994, p. 196) revela que a “avaliação escolar cumpre pelo menos três 

funções: pedagógico-didática, de diagnóstico e de controle”. A função pedagógico-didática 

está relacionada ao cumprimento dos objetivos gerais e específicos da educação; a função de 

diagnóstico é a que permite identificar os progressos e as dificuldades dos alunos, 

determinando a mudança no processo de ensino, se necessário; a função de controle ocorre na 

interação professor-aluno e permite ao professor observar como os alunos estão se 

conduzindo na assimilação de conhecimentos e no desenvolvimento das habilidades. Não se 

resume a simples realização de provas ou atribuição de notas, sendo uma tarefa mais 

complexa.   

          O sistema educacional de nossos dias permite diferentes formas de expressão da 

avaliação da aprendizagem do aluno, relata Tosi (2003), como por exemplo, a atribuição de 

notas ou atribuição de conceitos.  Ainda conforme a autora, vários tipos de avaliação têm sido 

utilizadas atualmente, como a avaliação diagnóstica, que oferece um panorama geral da 

situação da sala de aula referente a possíveis problemas com alunos, domínio de conteúdo, 

disponibilidade de recursos além das expectativas da comunidade. Essa avaliação poderá ser 

feita por meio de análise de documentos anteriores ou pela verbalização dos professores 

anteriores, permitindo que o atual professor tenha subsídios para elaborar melhor seus 

objetivos. Outro modelo de avaliação é a denominada de feedback, que vem a ser a análise 

dos objetivos anteriores, verificando se os mesmos foram cumpridos. Esta análise pode ser 

realizada por intermédio da leitura de relatórios anteriores juntamente com uma avaliação 

diagnóstica. O próximo modelo, a avaliação formativa, ocorre durante o processo de ensino e 

aprendizagem e, no parecer da autora, tem sido pouco utilizada no ensino universitário. Neste 

tipo o professor organiza meios através de exercícios, relatórios, pesquisas bibliográficas, 
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dentre outros, para observar o aprendizado e desenvolvimento do aluno, permitindo maior 

dinâmica em suas aulas. Originada na escola tradicional e bastante comum, na avaliação 

somativa, os dados são acrescidos durante o decorrer do processo emitindo-se parecer final, 

que pode ser favorável ou não. Outro modelo é a avaliação follow up, usada com maior 

intensidade recentemente, por meio de entrevistas ou reuniões com ex-alunos com objetivo de 

adequar o currículo às necessidades atuais da sociedade. Finalmente, temos a avaliação 

institucional, de uso constante e bastante valorizada pelas universidades, que tem por objetivo 

buscar a eficiência dentro da própria instituição visando melhorar a qualidade do ensino.  

         As universidades brasileiras, em especial as privadas, contam com o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) que foi instituído através da Lei nº. 

10.861, de 14/04/2004 (BRASIL, 2004). Polidori et al (2006) indicam que o objetivo desse 

sistema fundamenta-se na busca da promoção para a melhoria da qualidade da educação no 

ensino superior, possuindo três componentes fundamentais: “a avaliação das instituições, dos 

cursos e do desempenho dos estudantes” (p. 430).  Em relação à avaliação das instituições, o 

objetivo do sistema é observar como as Instituições de Ensino Superior (IES) são constituídas, 

além de analisar a capacidade de atendimento à comunidade acadêmica; quanto aos cursos de 

graduação, são verificados por meio de avaliação externa, realizada por equipe 

multidisciplinar de especialistas que deverão avaliar os cursos de áreas afins, unindo-se a um 

avaliador da instituição; finalmente referente aos estudantes, as autoras ressaltam que “o 

principal instrumento de avaliação junto aos alunos chama-se Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes – ENADE” (IDEM, p. 432). Concordando com essa afirmação, 

Tosi (2003, p. 181), comenta que “os exames nacionais de cursos previstos na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96, em todos os níveis educacionais, têm 

desempenhado esse papel”.  

     Como observamos, são avaliados não somente os alunos e a instituição, mas      

também os professores, seus métodos de trabalho e o conteúdo desenvolvido. Veiga et al 

(1991) comentam que os resultados das avaliações precisam ser conhecidos pelos professores 

e alunos devendo ser discutidos, analisados e, algumas vezes, redefinidos os objetivos.  

          Podemos finalmente observar que a docência, entendida como trabalho, sob a 

ótica de Tardif e Lessard (2007), continua sendo negligenciada, dificultando as pesquisas, ao 

desconsiderar algumas vezes características como o tempo de trabalho dos professores, o 

número de alunos e as dificuldades e diferenças desses últimos. Esquece-se que a escola, 

assim como um sistema hospitalar, trabalha com e para humanos, e para que o resultado seja 
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eficiente devem ser considerados, além dos conhecimentos profissionais, os recursos 

materiais, cientes de que tarefas devem ser cumpridas com objetivos específicos.   

                      No campo da saúde, mais particularmente da enfermagem, o enfoque técnico é 

marcante.  Entretanto, apesar de esse ser um aspecto importante, o trabalho do enfermeiro não 

pode ser limitado a esse enfoque técnico. Nesse trabalho está implícita uma considerável 

dimensão educacional, seja na orientação fornecida aos pacientes e familiares, seja aos demais 

membros da equipe profissional. Daí a necessidade de se estar atento para esse aspecto, que 

vem a ser o desenvolvimento da equipe através de estudos com vistas à melhoria do 

atendimento prestado. A ausência da atenção ao caráter educacional na formação profissional 

se torna mais grave quando o enfermeiro se dedica à docência. 

           Como já citado anteriormente, a aprendizagem depende tanto do professor 

quanto do aluno. Para que ela ocorra, é necessário que o professor esteja capacitado 

adequadamente em sua área de conhecimento específico, além de instrumentalizado na área 

didático-pedagógica. Tal fato nos leva a considerar sobre a formação dos professores e se 

estes têm sido preparados para a atuação docente.  

          Segundo considerações de Libâneo (1994, p. 27), a formação profissional do 

professor, “é um processo pedagógico, intencional e organizado, de preparação teórico-

científica e técnica do professor para dirigir competentemente o processo de ensino”. Assim 

sendo, abrange duas dimensões: a formação teórico-científica, isto é, a formação nas 

disciplinas em que o docente se especializa, assim como a formação pedagógica que envolve 

os diversos conhecimentos, inclusive a pedagogia; e a formação  técnico-prática que visa à 

preparação específica para o exercício da docência.  

          A formação do professor tem sido apontada por Rodrigues e Mendes Sobrinho 

(2007, p. 457) como “um dos principais fatores que podem levar à melhoria da qualidade do 

ensino”.  

           Nas últimas décadas, segundo estudo de Prada, Viera e Longarezi (2009), nota-

se maior preocupação e interesse a respeito da formação de professores, fato verificado 

especialmente nos congressos internacionais e nacionais, ANPED (Associação Nacional de 

Pós Graduação e Pesquisa em Educação) e ENDIPE (Encontro Nacional de Didática e Prática 

de Ensino), por meio do aumento de pesquisas e trabalhos relacionados ao tema. 

           Segundo a ótica de Andrade (2007), a palavra formar, em sentido amplo, 

significa desenvolver, assim sendo, formação pressupõe continuidade. Classifica-se a partir 

daí essa formação em dois níveis: inicial e continuada. Por formação inicial, entendem-se os 

cursos que formam os  professores, nos quais, o professor entra em contato com a profissão 
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pela primeira vez e incorpora, segundo Imbernón (2004), as virtudes e rotinas. Para o referido 

autor, esses cursos devem oferecer subsídios ao professor para que construa os conhecimentos 

pedagógicos, indispensáveis ao ensino. Nesse momento é de grande responsabilidade a função 

das instituições de formação e dos formadores. Em um segundo momento, os programas de 

educação continuada são fundamentais, pois, de acordo com Christov (2003), atualizam os 

conhecimentos, além de proporcionar o desenvolvimento profissional. No decorrer deste 

trabalho comentaremos mais a respeito da formação continuada.   

           Diversas pesquisas sobre formação de professores, indica Nunes (2001), têm 

destacado a importância de se analisar a questão da prática pedagógica como algo relevante, 

opondo-se assim a algumas abordagens que visavam separar, de alguma forma, formação e 

prática cotidiana. 

           Foi a partir da década de 1990 que surgiram novos enfoques na tentativa de 

compreensão da prática pedagógica. Ainda conforme Nunes (2001), iniciou-se o 

desenvolvimento de pesquisas considerando a complexidade da formação pedagógica e dos 

saberes docentes, visando resgatar o papel do professor em relação ao desenvolvimento 

pessoal, profissional e organizacional da sua profissão. 

           Essa nova abordagem dá-se em oposição aos estudos anteriores que, segundo 

Nunes (2001), “acabavam por reduzir a profissão docente a um conjunto de competências e 

técnicas, gerando crise de identidade dos professores” (NUNES, 2001, p. 28). Passou-se dessa 

forma a estudar a constituição do trabalho do professor considerando-se os diversos aspectos 

de sua história: individual, profissional, e outros. 

           O enfoque atual da formação pedagógica dos professores deixa assim de 

apresentar características exclusivamente técnicas e utilitárias, para incluir a discussão sobre 

questões contextuais, relacionadas com a situação concreta dos docentes, bem como questões 

curriculares, ultrapassando claramente os temas exclusivamente disciplinares. 

 

2.1  Formação Pedagógica e o Ensino Superior   

 

                     Um dos pilares no desenvolvimento de respostas aos novos desafios no ensino 

superior é, indiscutivelmente, o corpo docente e a sua formação pedagógico-profissional.            

Kogan (2001) prefere esta designação à de formação pedagógica, na medida em que pretende 

sublinhar a aplicação do conhecimento pedagógico em sentido lato, isto é, a competência 

concreta do professor universitário em incentivar e apoiar o estudante  nas suas 

aprendizagens. 
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           Ambrósio (2001, p. 93), por sua vez, defende uma formação de professores que  

não esteja limitada a uma simples melhoria das competências técnicas de organização e de 

gestão do ato pedagógico. Contrapõe, ao conceito de formação pedagógica dos professores do 

ensino superior, o conceito de “construção do conhecimento pedagógico e das competências 

formativas dos Professores/ Investigadores Universitários”, enfatizando a função dupla de 

ensino e de investigação destes docentes.  

           Nos últimos anos, a formação pedagógica do professor universitário no Brasil, 

tornou-se um tema de interesse constante. 

           Pimenta e Anastasiou (2005) revelam, conforme dados da UNESCO, que o 

número de professores universitários de 1950  a 1992 aumentou 40 vezes e a maioria deles 

não está preparada para ser pesquisador, além de não possuir formação pedagógica. Em vista 

das novas configurações do trabalho na sociedade, “nota-se um afluxo dos profissionais 

liberais, ex-empregados, ao exercício da docência no ensino superior, cuja oferta de emprego 

se encontra em expansão” (p. 39). As autoras indicam que as oportunidades de emprego têm 

crescido em função da expansão das universidades brasileiras, especialmente as privadas, 

porém observam que “a esse aumento numérico da empregabilidade não estão associados 

processos de profissionalização, nem inicial nem continuada, para os docentes 

universitários...” (p. 128-129).  

           Nas concepções de Rodrigues e Mendes Sobrinho (2008), o ingresso na 

docência ocorre como forma de complementação salarial além de possibilitar novas 

oportunidades de trabalho.  

             Conforme já comentado no capítulo anterior, Pimenta (2002)  revela que uma 

das tarefas do professor é se apropriar do instrumento científico, técnico, tecnológico, de 

pensamento, político, social e econômico e de desenvolvimento cultural para que seja capaz 

de pensar e criar soluções. Dessa forma, a prática docente deve superar o ato de simplesmente 

transmitir informações.  O professor precisa assumir o papel de mediador do processo ensino-

aprendizagem de forma que os alunos ampliem suas possibilidades humanas de conhecer, 

duvidar e interagir com o mundo através de uma nova maneira de educar e para que isso 

ocorra, é de fundamental importância a formação pedagógica.  

           Concordando com essa afirmação, Pachane e Pereira (2004) informam que, de 

acordo com a realidade histórica das universidades, especialmente das brasileiras, observa-se 

que a formação exigida do professor universitário tem sido restrita ao conhecimento da 

disciplina a ser ministrada, sendo este conhecimento “prático (decorrente do exercício 
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profissional) ou teórico/epistemológico (decorrente do exercício acadêmico). Pouco, ou nada, 

tem sido exigido em termos pedagógicos” (p. 1). Neste mesmo contexto, Cordeiro e Melo 

(2008, p. 106) afirmam que:   

 

[...] vem firmando-se a posição de que a formação pedagógica do professor 

que atua na universidade é uma necessidade que se impõe, haja vista que, 

por um lado, ter formação pedagógica consistente ainda não se constitui 

critério de maior importância para o ingresso na docência universitária. 

 

           Percebe-se que para o ingresso e posterior exercício docente, especialmente no 

ensino superior, são valorizadas as titulações em detrimento das qualificações pedagógicas e 

interpessoais (VASCONCELOS e AMORIM, 2007). Pimenta e Anastasiou (2005) comentam 

que, em algumas IES, prevalecem o despreparo e a ausência de conhecimento acerca do 

processo de ensino e aprendizagem, mesmo possuindo os professores vasta experiência 

profissional. Em conformidade com essa ideia, Libâneo (1998, p. 21) afirma: “é 

surpreendente que instituições e profissionais cuja atividade está permeada de ações 

pedagógicas desconheçam a teoria pedagógica”. Baseado nos comentários de Rodrigues e 

Mendes Sobrinho (2008) existe certo consenso de que a docência no ensino superior não 

requer formação no campo do ensinar e, tradicionalmente, o saber pedagógico não é pré-

requisito para o ingresso na docência superior.   

          Nas universidades brasileiras, usualmente observa-se o fato de professores 

bacharéis que, mesmo sem ter qualquer formação pedagógica, exercem atividades próprias da 

docência. Rosemberg (2002) indica que o critério de seleção dos professores continua sendo a 

comprovação da competência técnico-científica, e não a comprovação formal da competência 

didático-pedagógica. A exigência principal do candidato a professor universitário é o 

bacharelado e o exercício competente da profissão. Acredita-se que se ele é um profissional 

bem sucedido, sabe ensinar.  Tal situação tem gerado dificuldades em torno do processo de 

ensino e aprendizagem.  

          Atualmente em relação à área do conhecimento cada vez mais são exigidas 

capacitações sendo que, na maioria das vezes, elas têm sido obtidas por meio dos cursos de 

pós- graduação. Quanto ao docente, porém, Morosini (2001, p. 11) questiona, “está preparado 

didaticamente para o exercício acadêmico”? Estudo da autora demonstra que exercendo a 

docência universitária encontram-se professores com curso de licenciatura e, portanto, com 

formação didática, porém, existem outros somente com a experiência profissional e ainda  
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outro grupo sem experiência profissional e sem formação didática, oriundos dos cursos de 

especialização. 

          Baseados em estudos e pesquisas, Peres, Kurcgant e Leite (1998), têm 

observado que a falta de preparo pedagógico docente é constante, reconhecendo que algumas 

universidades públicas super valorizam a pesquisa em detrimento do ensino, não oferecendo 

subsídio pedagógico, incentivos ou mesmo infraestrutura para o aperfeiçoamento docente. Em 

recente investigação, Madeira e Lima (2010, p. 73-74), confirmam tal situação por meio das 

falas de alguns docentes entrevistados: “os saberes pedagógicos são fundamentais, e 

infelizmente a gente vê que na formação do professor do nível superior ele praticamente não 

existe”; e “para exercer a docência, você precisa de um preparo, e eu não tive. Ainda hoje 

preciso, eu senti muita dificuldade para saber se o que eu estava fazendo era correto ou não”.  

          Reis, Gomes e Rodrigues (2004), afirmam que raros docentes estão preparados 

didaticamente para o exercício docente em conformidade com os parâmetros pedagógicos 

preconizados. 

          Existem pelo menos três fatores que podem contribuir, para que “na cultura 

universitária, a tarefa de ensinar e, consequentemente a formação pedagógica dos professores, 

sejam relegadas a segundo plano”, segundo Pachane e Pereira, (2004, p.1). Informam as 

autoras que um dos fatores é que a docência era vista como uma atividade inferior, se 

comparada ao exercício profissional. Outro fator refere-se à prioridade concedida à formação 

do pesquisador, e não à do professor, negligenciando dessa forma a docência. Este fato, com o 

qual concordamos, pode ser constatado atualmente observando-se os critérios de avaliação 

docente, que se baseiam essencialmente na produção acadêmica em detrimento da qualidade 

do ensino, constituindo dessa forma, o terceiro fator. Esse enfoque conduziu, ainda que não 

intencionalmente, a uma “concorrência” entre ensino e pesquisa, priorizando-se esta última e 

interferindo, como enfatiza Pimentel (1993, p. 89), na “indissociabilidade ensino-pesquisa e 

extensão”, que são funções da universidade.  

          Observamos que a titulação tem se constituído uma exigência cada vez mais 

constante para o ingresso na docência do ensino superior, embora não seja objeto de nossa 

pesquisa, investigamos diversos planos de ensino dos cursos de mestrado e doutorado em 

enfermagem, por intermédio de consulta realizada nas páginas eletrônicas de várias 

universidades estaduais, federais e particulares do Brasil, com intuito de verificar o que tem 

sido abordado na disciplina de metodologia. Identificamos as seguintes disciplinas 

relacionadas a metodologia: fundamentos teóricos e metodológicos da assistência de 

enfermagem; metodologia da pesquisa clínica ( UNIFESP); metodologia da pesquisa (UFBA, 
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UFMG e UNIRIO); abordagens teóricas, filosóficas e metodologia do conhecimento em 

enfermagem (UFMG); metodologia da investigação científica em enfermagem (UNG e USP). 

          Podemos notar que as disciplinas oferecidas referentes a metodologia dizem 

respeito à pesquisa e à assistência de enfermagem, e não ao ensino, pois, os cursos de 

mestrado e doutorado, enfatizam a pesquisa e a formação do pesquisador, mas não 

necessariamente o ensino.  

          Concordando com essa idéia e segundo estudo, Pachane e Pereira (2004, p. 1) 

inferem que em alguns programas de pós-graduação prioriza-se a condução de pesquisas 

“tornando-se responsáveis, mesmo que não intencionalmente, por reproduzir e perpetuar a 

crença de que, para ser professor, basta conhecer a fundo determinado conteúdo, no caso do 

ensino superior, ser um bom pesquisador”. Outro  fator importante revelam as autoras, é “a 

inexistência de amparo legal que estimule a formação pedagógica dos professores 

universitários” (idem, p. 2), fato verificado por meio da LDB (Lei de Diretrizes e Bases) que é 

“omissa em relação à formação pedagógica do professor universitário” (p. 2). Concordando 

com essa colocação, Giordani et al (2006, p. 2), afirmam que a formação do professor 

universitário é, “caracterizada por um processo individual e autodidata, pois não existe uma 

formação específica como professor universitário, ele é quase que o único responsável pela 

construção da sua formação”. Apesar dessa situação, sabe-se que a tríade: formação do 

professor, prática pedagógica e saberes docentes favorecem a profissão de professor por meio 

de uma formação contínua, como elucidam Madeira e Lima (2007). Comentam as autoras, 

“que a prática docente oportuniza ao professor não só a veiculação do saber em sala de aula, 

mas, especialmente, seu refinamento; em contrapartida, a prática favorece o crescimento 

profissional do professor [...]” (MADEIRA E LIMA, 2010, p.73).  

           Com a globalização, a concepção de docência universitária está continuamente 

sofrendo alterações. O perfil almejado para o docente universitário, propõe Cunha (1993), é 

de alguém que domine a matéria de ensino integrando-a ao contexto curricular e social, e que 

utilize variados métodos de ensino, domine a linguagem corporal e gestual além de buscar a 

participação ativa do aluno. Assim sendo, para o exercício docente no ensino superior, 

atualmente, são necessárias características que vão além do conhecimento teórico disciplinar e 

das habilidades à condução de pesquisas o que nos leva a “argumentar em favor da 

importância da formação pedagógica do professor universitário” (PACHANE e PEREIRA, 

2004, p. 10). 

          Em sintonia com essa ideia, Rios (2006), afirma que é necessário a qualquer 

profissional o domínio dos conhecimentos específicos de sua área articulados à realidade e ao 
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sujeito com quem ocorrerá a atuação. Assim, é possível falar-se de uma competência 

específica do professor que “além dos saberes a ensinar, necessita dominar saberes para 

ensinar” (RIOS, 2006, p. 90).  

          Ainda hoje é bastante comum no contexto universitário que quem sabe, ensina, 

repetindo-se o pensamento de outrora de que, “quem soubesse fazer, saberia automaticamente 

ensinar” (MASETTO, 2001, p.11). A prática, porém, faz-nos constatar a inconsistência dessa 

afirmação. Professores em exercício enfrentam desafios em suas práticas docentes, que, 

segundo eles próprios, dizem respeito às lacunas referentes ao conhecimento pedagógico.  

          Esse fato nos leva a considerar quais os saberes necessários ao professor 

universitário. Para elucidar este assunto recorreremos ao estudo de Tardif que o tem abordado 

ricamente. 

          Para o autor (2002), o saber dos professores é um saber social, partilhado por 

um grupo de agentes, os professores, e está edificado sobre um sistema que lhe confere 

legitimidade, por exemplo, o Ministério da Educação e Cultura (MEC). Seus objetos são 

objetos sociais, uma vez que o professor não trabalha com um objeto, mas com sujeitos, em 

razão de um projeto que é o de educar e transformar os alunos. Assim sendo, podemos 

considerar que o saber se manifesta nas relações entre os professores e os alunos e esta é uma 

relação dialética. 

           O saber é também social por ser passível de mudança e adaptável de acordo 

com os momentos e fases de uma carreira e ao longo de uma trajetória profissional. É ainda, 

um processo em construção em que o professor aprende progressivamente a dominar seu 

ambiente de trabalho ao mesmo tempo em que é inserido neste. 

           Tardif (2002) também considera o saber como sendo temporal na medida em 

que é adquirido no contexto da história de vida do professor e de sua carreira profissional, 

além do que, o professor aprende a dominar os saberes necessários para realizar o trabalho 

docente.  Diversos saberes são igualmente fundamentais e também evoluem com o tempo 

estando submetidos às mudanças sociais, são eles: saberes a serem ensinados e saber ensinar. 

           Cientes desses conceitos, verificaremos a seguir, quais as fontes da formação do 

professor universitário. Os saberes dos professores advêm de várias fontes: da formação 

profissional, associados aos saberes pedagógicos que resultam de certas reflexões sobre a 

prática educativa, fornecendo algumas técnicas de saber-fazer; dos saberes disciplinares, 

oferecidos pelas universidades através das diversas disciplinas; dos saberes curriculares que 

correspondem às diversas formas de programas escolares contendo métodos, objetivos e 

conteúdos. Estes dois últimos saberes, disciplinares e curriculares, de acordo com Tardif 
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(2002), não constituem saberes dos professores, mas, foram incorporados à prática docente 

pois foram determinados previamente.  

          Tem-se ainda outro saber, que segundo Tardif (2002, p. 54), é considerado “o 

núcleo vital do saber docente” por ser formado pelos demais e construído na prática da 

experiência. Esse saber é denominado saberes experienciais. 

           O referido autor entra na história contra a corrente de pensamento dos demais 

autores que menosprezam a experiência. Tardif (2002) valoriza muito a experiência, mas, não 

considera somente os saberes experienciais, pois nesse caso estaria negando os demais 

saberes; o que afirma é que esses saberes são constituídos pelos demais. 

          Os saberes experienciais são importantes, porém, informa o autor, o professor 

necessita conhecer o programa de ensino, ter domínio da disciplina que ministra,  possuir 

conhecimentos pedagógicos e desenvolver simultaneamente com esses requisitos, um saber 

prático baseado na experiência vivenciada no cotidiano da relação com os alunos. 

          Para Pimenta (2002) e Tardif (2002), esses saberes docentes são adquiridos na 

experiência profissional de cada professor, refletidos e reconstruídos na prática, na relação 

com os saberes institucionais, curriculares das áreas de conhecimento em que trabalha e os 

saberes pedagógicos. 

       Também concordando com esse pensamento, Cordeiro (2008, p. 109) salienta 

que:   

 

[...] parece ser consensual a idéia da docência como uma atividade composta, 

plural, flexível e reflexiva, que se constrói na interação entre os pares, nos 

cursos de formação inicial e continuada, ao longo da vida profissional, nas 

instituições de trabalho, na relação com os alunos em sala de aula sendo uma 

cultura formada de muitos saberes que o professor constrói ao longo da sua 

formação e que mobiliza na prática pedagógica. 

 

       Aliadas aos saberes para a docência no ensino superior são necessárias 

competências específicas como apontam Rodrigues e Mendes Sobrinho (2007, p. 457) 

fazendo referência ao trabalho de Masetto:  

 

[...] exigem-se do professor algumas competências para a docência no ensino 

superior: ser competente em uma área de conhecimento; possuir domínio da 

área pedagógica e exercer a dimensão política na prática da docência 

universitária. A primeira delas se refere ao domínio dos conhecimentos 
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básicos da área e experiência profissional do campo. A segunda, envolve o 

domínio do conceito de processo-aprendizagem integrando o 

desenvolvimento cognitivo, afetivo-emocional e de habilidades, bem como a 

formação de atitudes, abrindo espaços para a interação e a 

interdisciplinaridade. A terceira abrange a discussão, com os alunos, dos 

aspectos políticos e éticos da profissão e do seu exercício na sociedade, para 

que nela possam se posicionar como cidadãos e profissionais.  

 

                    Visto que uma das competências específicas para a docência do nível superior é 

referente à área pedagógica, Masetto ressalta que é preciso domínio, no mínimo, dos quatro 

eixos do processo ensino-aprendizagem, a saber: conceito de processo ensino-aprendizagem; 

o professor como conceptor e gestor do currículo; a compreensão das relações professor-

aluno e aluno-aluno e a teoria e prática básicas da tecnologia educacional. (MASETTO, 2001, 

apud Rodrigues e Mendes Sobrinho, 2007).        

                     Podemos observar que várias das competências exigidas assemelham-se aos 

saberes necessários ao docente, já citados anteriormente. Surge, a partir de então, uma 

competência ainda não mencionada e nem por isso de menor importância, que é a 

competência política.  

                      Além da competência técnica e científica, Nimtz e Ciampone (2006) concordam  

com Masetto (2001), que é indispensável uma preparação com comprometimento político. Os 

autores salientam que há uma tendência dos professores em privilegiar a dimensão técnica do 

ensino e aprendizagem em relação à capacidade de lidar com conteúdos e à habilidade de 

construí-los e reconstruí-los com os alunos, em detrimento das outras dimensões: dimensão 

política, ética e estética. 

          Igualmente preocupado com a questão ética, Zabalza (2004, p.164) informa que 

“há poucas possibilidades de aperfeiçoar a docência universitária se não for planejada uma 

forte recuperação do compromisso ético que implica o trabalho docente”. Para o autor, muitas 

das deficiências no exercício da função são causadas pela falta de compromisso e não por 

falta de conhecimento técnico.   

         Rozendo (apud Rodrigues e Mendes Sobrinho, 2008) indica que muitos 

professores universitários não possuem domínio da área pedagógica, mas, em contrapartida, 

demonstram interesse e valorizam a formação didático-pedagógica na procura por cursos de 

aperfeiçoamento nesta área. 
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    Segundo nos alerta Pimenta (2005), historicamente tem sido atribuída à pós-

graduação a responsabilidade de formar esse docente através das disciplinas Metodologia do 

Ensino Superior e Didática. Essas disciplinas são, para muitos, a única oportunidade de uma 

reflexão sistemática sobre o exercício da docência, porém, têm carga horária reduzida, e nem 

sempre são ministradas por profissionais que dominam os saberes necessários à docência. 

Dessa forma, essa estratégia não tem respondido satisfatoriamente às necessidades de 

formação do professor.  

          Para Sena e Silva (2006), a formação continuada tem sido um dos importantes 

recursos para a capacitação dos docentes no atendimento dos desafios exigidos pela docência.           

Madeira e Lima (2010) também concordam ao afirmarem que para o exercício da docência é 

necessário um amplo lastro de saberes e salientam que, estes saberes devem estar associados a 

uma aprendizagem contínua, sendo que a formação de professores também é um processo 

contínuo. Este processo contínuo de aprendizagem denominado formação continuada, é, sob a 

ótica de Dilly e Jesus (1995), um conjunto de práticas educacionais com o objetivo de 

atualizar a capacidade do indivíduo, proporcionando melhor participação e maior 

desenvolvimento na instituição.     

          Analogamente, Madeira e Lima (2007) entendem que os docentes acreditam que 

a continuidade da formação é imprescindível e necessária para o melhor desempenho 

profissional e que esta formação é construída ao longo da carreira docente, sendo, portanto, 

um processo contínuo, interativo e acumulativo, desde que haja articulação entre os saberes e 

as práticas pedagógicas. 

         Salientamos o importante papel da formação continuada na atuação docente, 

especialmente no que tange à preparação e atualização pedagógica. Tal constatação tem 

gerado algumas iniciativas que valorizam a formação contínua através de cursos, seminários, 

palestras, estágios e disciplinas de pós- graduação, apesar de não constituírem regra geral. 

         Algumas propostas estão sendo elaboradas e ações efetuadas, visando melhorar a 

capacitação do docente do ensino superior no que diz respeito à formação pedagógica. 

Destacamos, em recente pesquisa realizada por Madeira e Lima (2010) na Universidade 

Federal do Piauí, que atualmente professores recém concursados para cargos efetivos realizam 

um curso de Iniciação à Docência, com o objetivo de obter capacitação pedagógica. Tem-se 

relato também de que, na referida universidade, os docentes buscam em cursos de formação 

continuada e por meio de trocas de experiências entre si, o preparo técnico instrumental para 

atuar na sala de aula, conforme alguns depoimentos: 
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“A minha formação voltada às práticas pedagógicas foi muito 

pequena, mas hoje estou querendo, procurando melhorar, melhorando minha 

atuação através de atualização, de Curso de Especialização, mas depois de 

docente”.  

 

 “Vou fazer um curso sobre iniciação à docência superior [...] E eu 

acho que a gente precisa fazer esse preparo até para a gente se 

instrumentalizar [...]. Para mim, a educação continuada é muito importante”. 

 

 “Eu acho que a gente precisa fazer esse preparo de ser professor a 

fim de favorecer um ensino comprometido com a realidade”. 

 

“Estou melhorando a minha atuação através de atualização de curso 

de Especialização, mas depois de docente” (MADEIRA; LIMA, 2010, p. 

73). 

 

          Sabe-se que a formação contínua do professor exerce influência na formação e 

vida profissional do aluno, uma vez que, segundo Vasconcelos (2000), a qualidade da 

docência passa pela capacitação, pelo desenvolvimento e pela atualização do professor.              

          Embora a legislação revele um silêncio em relação à formação didática do 

professor, o estudo de Morosini (2001 p. 12), aponta que essa formação didática passa a ser 

avaliada por intermédio do Decreto 2.026, de 20 de Outubro de 1996 que define o sistema de 

avaliação do sistema educacional brasileiro. No referido decreto, comenta Morosini (2001, p. 

13) “o docente passa a ter avaliado o seu desempenho, inclusive o didático”. Dessa forma, 

constata a autora, o docente universitário tem sofrido pressões por parte da legislação, da 

instituição em que trabalha, e de si mesmo, uma vez que, reconhece a necessidade de melhor 

qualificação de seu desempenho, inclusive o didático, que passou a ser avaliado.   

          Objetivando melhorar a capacitação profissional do professor universitário e 

consequentemente o nível do ensino superior no país, as IES têm  incentivado, estimulado e 

fiscalizado, para que seu corpo docente busque obter a titulação necessária, conforme 

preceitua o Ministério da Educação e Cultura (MEC), por intermédio da lei 9.394/96 que no 

artigo 52, dispõe sobre a titulação acadêmica de docentes,  
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 Art. 52- As universidades são instituições pluridisciplinares de formação 

dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de 

domínio e cultivo do saber humano, que se caracterizam por:  

I - produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos 

temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e 

cultural, quanto regional e nacional; 

II - um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de 

mestrado ou doutorado; (grifo nosso) 

III - um terço do corpo docente em regime de tempo integral.  

 

                     Podemos notar que a exigência legal para as universidades é que um terço, no 

mínimo, do seu corpo docente seja composto por mestres e doutores. Verificamos duas 

facetas nessa situação: a primeira, representada pelo MEC, ao impor as exigências legais às 

IES obrigando-as a adequar seu quadro de colaboradores com docentes titulados, seja na 

admissão de novos docentes, seja incentivando os contratados a obter tal título; a segunda, 

pelo fato de que os docentes têm sido pressionados pelas IES para a obtenção de titulação. 

Acreditamos, porém, que a postura das IES seja, não somente visando o cumprimento do 

dispositivo legal, mas por preocupação com a situação, entendendo que, os professores 

titulados estarão melhor preparados para o exercício da docência. Acerca do embasamento 

pedagógico, que a nosso ver é fundamental, atualmente compete ao docente buscar seu 

aprimoramento na área didático- pedagógica.  

          Nos últimos anos ganhou espaço a discussão sobre o que se tem denominado 

Pedagogia Universitária e vários têm sido os eventos realizados e trabalhos publicados sobre 

o tema (CUNHA, 2007; MOROSINI, 2003; RIOS, 2008). A pedagogia universitária no 

Brasil, segundo conclui Morosini (2001), tem sido exercida por professores distintos e com 

características bastante diversas e complexas. A autora comenta ainda que, a política de 

formação de professores para o ensino superior tem sido normatizada e fiscalizada pelo 

governo, cabendo, porém, a cada IES desenvolver os parâmetros que julga melhor para sua 

política de capacitação docente.   

          Dessa forma, concluímos, concordando com Madeira e Lima (2010), ser 

imprescindível que o professor demonstre iniciativa, procure aperfeiçoamento profissional e 

pedagógico e insista nas trocas de experiências com o objetivo de instrumentalização para 

melhor atuar em sala de aula. Aliamo-nos às ideias de Masetto (2001), ao referir que o 
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professor do ensino superior necessita unir o conhecimento específico ao domínio da 

habilidade de educar visando a excelência na qualidade do ensino.   
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CAPÍTULO 3.  O ENFERMEIRO COMO PROFESSOR 

UNIVERSITÁRIO 
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                    Consideramos oportuno apresentar um breve histórico sobre o ensino de 

enfermagem antes de adentrarmos um dos campos de atuação do enfermeiro, que é a docência 

no ensino superior.  

                        O ensino de enfermagem no Brasil teve início em 1890, com a promulgação do 

Decreto nº 791 e a criação da Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras do Hospital 

de Alienados no Rio de Janeiro. Essa escola passou posteriormente a ser denominada Escola 

de Enfermagem Alfredo Pinto. Rodrigues e Mendes Sobrinho (2006) comentam que a escola 

foi criada após o rompimento entre a Igreja e o Estado, por ocasião da Proclamação da 

República. Até então, irmãs de caridade eram responsáveis pela organização e administração 

do hospital e, ao abandonarem tal função, médicos assumiram o poderio. Assim sendo, houve 

intensa escassez de mão de obra para realizar as atividades assistenciais. Devido a este fato é 

que surgiu a Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, com o objetivo de formar enfermeiros e 

enfermeiras. A referida escola exigia minimamente do candidato saber ler e escrever, além de 

noções de aritmética. Conforme relato de Geovanini et al (2005), o modelo de formação 

profissional adotado por essa escola estava baseado nas Escolas de Salpêtrière, na França. O 

curso tinha duração de dois anos e oferecia noções básicas de assistência hospitalar com 

ênfase na assistência curativa.  

                      Em 1916, surge a segunda escola de enfermagem denominada Escola de 

Enfermagem da Cruz Vermelha, com o objetivo de atender e prestar assistência aos feridos da 

então primeira Guerra Mundial. As práticas de enfermagem estavam inseridas em um 

contexto de abnegação, sacrifício e solidariedade.  

                        A questão da saúde transforma-se em um problema social e econômico a partir 

do momento em que doenças infectocontagiosas se difundem rapidamente, tomando grandes 

proporções, atingindo os principais centros urbanos, a ponto de países que comercializavam 

com o Brasil advertirem-no em relação às epidemias e endemias que ameaçavam as 

tripulações de seus navios e, conseqüentemente, suas populações. Embora o Brasil possuísse 

um serviço de Inspeção de Saúde Pública no porto do Rio de Janeiro, o serviço era deficiente 

e precário, permitindo dessa forma, a rápida disseminação das doenças e ocasionando uma 

situação de calamidade pública. Com objetivos políticos e na tentativa de deter o avanço da 

epidemia, o governo, sob pressões externas, decide introduzir maior vigilância e manter 

controle efetivo inclusive dos portos.  

                      Alguns anos mais tarde, em 1920, a Reforma Carlos Chagas cria o 

Departamento Nacional de Saúde Pública. Embora reconhecidamente as necessidades fossem 
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referentes à saúde pública, a realidade exercida era de uma prática assistencial totalmente 

voltada para a área curativa, ou seja, de âmbito hospitalar. 

                      É nesse cenário que a Fundação Rockfeller, afirmam Geovanini et al (2005), 

patrocina um projeto que visa organizar o serviço de enfermagem de Saúde Pública no Brasil 

e, para tal, envia nove enfermeiras norte-americanas. 

                      Foi somente em 1923, informam Camillo e Silva (2006), quando o Brasil 

encontrava-se mergulhado em epidemias como a malária, febre amarela e a varíola, que os 

governantes, preocupados com a saúde pública, criam a Escola de Enfermeiras do 

Departamento Nacional de Saúde Pública, chamada posteriormente de Escola Anna Nery. 

Essa escola foi originalmente organizada pelas enfermeiras norte-americanas que tinham 

como referencial o modelo criado por Florence Nightingale, denominado modelo 

nightingaleano. Dos candidatos a esta escola eram exigidos, conforme elucidam Camillo e 

Silva (2006, p.19), “atestado de bons antecedentes, saber ler e escrever corretamente e 

conhecer aritmética elementar”. Atendendo a essas exigências, foram naturalmente 

selecionadas moças de camadas sociais mais elevadas, que estavam sendo preparadas para 

executar tarefas assistenciais de maior complexidade. 

                     A escola foi considerada um  marco na Enfermagem Brasileira, revelam     

Rodrigues e Mendes Sobrinho (2006, p. 3), pois, “a enfermagem passou a ser reconhecida 

como um ramo do saber e do trabalho da saúde”, uma vez que redimensionou o modelo de 

enfermagem profissional no Brasil, tendo sido incorporada à Universidade do Brasil, na 

década de 40. 

                     Ainda assim, Rizzoto (1999) informa que o ensino continuava voltado às 

práticas com ênfase na área hospitalar. Notadamente o método de ensino comumente utilizado 

era a pedagogia do condicionamento, que, nesta concepção de educação, baseia-se na 

transmissão de conteúdos e habilidades sendo primordial que o educando aprenda fazendo as 

atividades repetidamente, proporcionando ao mesmo uma atitude passiva, receptiva, sem 

oferecer oportunidades de desenvolvimento da criatividade. 

                     Em 1949, por intermédio do Projeto de Lei nº. 775, visando maior controle na 

expansão das escolas, passou-se a exigir “que a educação em enfermagem fosse centralizada 

nos centros universitários”, enfatizam Geovanini et al (2005, p. 35). Pedagogicamente nada 

fora alterado, entendem Camillo e Silva (2006), porém, nesse ano foi elaborado um novo 

currículo seguindo o modelo norte-americano, que veio regulamentar o ensino de 

enfermagem. Doze anos mais tarde, em 1961, por meio da Lei nº 2.995/56, é que as escolas 

passaram a exigir dos candidatos o curso secundário completo ou equivalente. 
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                     Somente em 1962, com o Parecer nº 271 do Conselho Federal de Educação  

(CFE), de acordo com relato do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo- COREN 

(2004, p. 9) é que “a função do enfermeiro passa, finalmente, ao nível de ensino superior”. 

                      O currículo mínimo foi novamente reelaborado em 1972 tendo sido criadas, de 

forma optativa, como indicam Galleguillos e Oliveira (2002) habilitações em enfermagem: 

médico - cirúrgica,  obstetrícia e saúde pública. 

                     No ano de 1986, a lei nº 7.498, que foi alterada pela lei 8.967/94, reconhece e 

regulamenta as quatro funções da equipe de enfermagem: auxiliar, técnico, enfermeiro e 

parteira.  

                     Godoy (apud Camillo e Silva, 2006) informa que houve nova reestruturação 

curricular, em 1992 e em 1994, tendo sido adotados novos rumos para o ensino de 

enfermagem destacando-se principalmente “aumento da carga horária mínima, participação 

do enfermeiro dos serviços de saúde e no ensino mediante propostas de integração docente–

assistencial [...]” (CAMILLO e SILVA, 2006, p. 22).                    

 

3.1 Exigências Legais para o Exercício Profissional do Enfermeiro 

 

                     As múltiplas variáveis do processo educativo são há muito inquietantes na 

docência do ensino superior de enfermagem.  A educação tem se modificado e necessita ser 

analisada quanto à dimensão humana, técnica, sociopolítica e cultural, pois se reflete 

diretamente na relação professor-aluno, nos processos de ensino e de aprendizagem e na 

formação profissional. Nesse sentido, somos levados a repensar a forma de vivenciar a prática 

educacional, refletindo sobre a formação do docente de enfermagem no ensino superior, 

considerando-o como elemento mediador dos processos educacionais. 

                     Entende-se por universidade, o espaço institucional de educação em que se 

articulam: ensino, pesquisa e extensão visando à formação de profissionais criativos, críticos e 

capazes de construir uma sociedade democrática além de solidária (RIOS 2009). Conforme 

afirma Charlot (2000), esses três eixos fundamentam o ensino superior e assim sendo, as 

habilidades e competências requeridas do enfermeiro educador implicam o saber produzir 

informações, saber transmitir conhecimentos e o saber aplicar saberes. Buscamos mais um 

conceito para universidade, que pode ser demonstrado através de suas várias funções 

conforme ressalta Morosini (2001, p. 14), “desenvolver ensino, pesquisa e extensão, ter 

autonomia, didática, administrativa e financeira e congregar um corpo docente com titulação 

acadêmica significativa de mestrado ou doutorado”  
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          As diretrizes curriculares nacionais, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs) dos diferentes níveis de ensino têm enfatizado, em concordância com uma tendência 

mundial, a necessidade de centrar o ensino e a aprendizagem no desenvolvimento de 

competências e habilidades.     

          Várias competências e habilidades, gerais e específicas, são exigidas do 

egresso/profissional enfermeiro de acordo com o Parecer CNE/CES 1.133/2001. 

Destacaremos a seguir as mais notáveis: os enfermeiros devem estar aptos a desenvolver 

ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual 

como coletivo; avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas em 

evidências científicas; comunicar-se de maneira efetiva de forma verbal e não verbal; possuir 

domínio da escrita e leitura; estar apto para assumir posições de liderança; gerenciar de forma 

eficaz a força de trabalho, os recursos materiais e de informação; planejar, implementar e 

participar dos programas de formação e qualificação contínua dos trabalhadores de 

enfermagem e de saúde; utilizar adequadamente novas tecnologias; identificar necessidades 

individuais e coletivas de saúde da população; prestar cuidados de enfermagem compatíveis 

com as diferentes necessidades do indivíduo e família; respeitar os princípios éticos, legais e 

humanísticos da profissão. Observamos também que é função do enfermeiro educar pacientes 

visando o autocuidado além de treinar familiares e cuidadores. 

           Também de acordo com o referido Parecer, “os conteúdos essenciais para o 

curso de graduação em enfermagem devem estar relacionados com todo o processo saúde- 

doença do cidadão, da família e da comunidade, integrado à realidade epidemiológica e 

profissional, proporcionando a integralidade das ações do cuidar em enfermagem” (p. 7). 

Esses conteúdos devem contemplar: as ciências biológicas e da saúde, incluindo-se os 

conteúdos teóricos e práticos; as ciências humanas e sociais incluindo-se conteúdos referentes 

às diversas dimensões da relação indivíduo/sociedade; as ciências da enfermagem, incluindo-

se os aspectos técnicos, metodológicos e instrumentais do trabalho do enfermeiro, bem como 

a assistência de enfermagem com seus conteúdos teóricos e práticos; a administração dos 

serviços de enfermagem e; o ensino em enfermagem, incluindo conteúdos pertinentes à 

capacitação pedagógica do enfermeiro, independentemente da licenciatura.  

            Um fato chamou nossa atenção. No referido Parecer, consta a preocupação 

legal em relação ao ensino de enfermagem, sendo que deve ser proporcionada ao graduando a 

capacitação pedagógica para o exercício das ações educativas concernentes à profissão de 

enfermeiro.  
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           Diante do exposto, acreditamos ser importante refletir sobre a formação 

pedagógica do docente enfermeiro, devido à complexidade da prática profissional inserida na 

tarefa da educação.        

           Utilizando como subsídio o estudo de Rodrigues e Mendes Sobrinho (2007, p. 

456) temos que: 

 

Atualmente, a prática pedagógica do enfermeiro professor vem sendo 

repensada em virtude da necessidade de mudança na formação do 

profissional de Enfermagem conforme estabelecido pelas Diretrizes 

Curriculares para o Curso de Graduação em Enfermagem. Estão sendo 

bastante discutidas as mudanças curriculares e metodológicas. Neste 

contexto, o processo de redirecionamento na formação dos profissionais de 

Enfermagem deve estar voltado para as transformações sociais. 

Consequentemente, as propostas pedagógicas devem dialogar com estas 

transformações. É esperado que a formação esteja integrada à realidade 

vivida pelos alunos e seja capaz de incorporar os aspectos inerentes à 

sociedade globalizada do século XXI.  

 

           Concordando com essa ideia, Correia (2007, s/p) afirma: 

 

[...] além do domínio eficaz do saber na área da enfermagem, é necessário 

domínio didático-pedagógico que vise à formação de enfermeiros teórica e 

metodologicamente qualificados para o exercício dos serviços de cuidados e, 

concomitantemente, para o domínio de recursos didáticos e pedagógicos 

indispensáveis às práticas significativas no campo do saber cuidar. 

 

                     Podemos notar, por meio dos comentários realizados pelos autores acima, a 

ênfase que é conferida ao preparo do enfermeiro para atuar não só no campo assistencial e 

administrativo, mas também na área educativa, visando a orientação à população e o 

treinamento contínuo da equipe, em conformidade com o Parecer CNE/CES 1.133/2001. 

           A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), no que tange às 

novas Diretrizes Curriculares do curso de graduação em Enfermagem, rege o ensino de 

enfermagem, porém, não é específica para a formação do professor. 
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3.2 Matrizes Curriculares do Curso de Enfermagem nas IES  

 

           Embora não seja nosso objeto de estudo, buscamos, por intermédio de pesquisa 

realizada em páginas eletrônicas de diversas instituições de ensino superior do Brasil, 

identificar as matrizes curriculares dos cursos de graduação em enfermagem, destacando as 

disciplinas voltadas à educação, com o intuito de verificar se o conteúdo programático 

abordado,  promove a formação do enfermeiro como educador social em saúde e como 

professor. Verificamos também, que as instituições de ensino pesquisadas encontram-se em 

conformidade com a LDB e o Parecer CNE/CES 1.133/2001 no que diz respeito à formação 

do enfermeiro. 

           Pesquisamos as matrizes curriculares de dezenove instituições, porém, foram 

selecionadas aquelas com disciplinas que podem fornecer subsídio para a função educativa do 

enfermeiro. Dessa forma, destacamos seis instituições públicas e cinco privadas. 

            Embora constem em páginas eletrônicas e, portanto, disponíveis a todos que as 

acessarem, julgamos  apropriado não identificar tais instituições. Assim sendo, utilizaremos a 

sequência de ordem alfabética para fazer as devidas referências.  

           Dentre as universidades públicas, selecionamos três estaduais e três federais. 

As universidades federais foram denominadas neste trabalho pelas letras A, B e C; as 

estaduais pelas letras D, E e F.  

           Na instituição A é oferecida, como disciplina obrigatória no 4º semestre, 

Fundamentos da Educação à Enfermagem e em caráter optativo, a disciplina Educação em 

Saúde e Didática; na instituição B, identificamos na carga horária obrigatória do 1º semestre: 

Fundamentos, Técnicas e Métodos de Ensino; na instituição denominada C também 

encontramos a disciplina Educação e Saúde como obrigatória no 3º semestre do curso, sendo 

que, nesta instituição são oferecidas disciplinas em caráter optativo como: Didática Geral; 

Educação de Adultos no Brasil; Ensino e Identidade Docente; Estrutura e Funcionamento do 

Ensino Superior; Filosofia da Educação I; Filosofia da Educação: Antropologia Pedagógica; 

História da Educação: Análise da Educação Brasileira; História da Educação: História da 

Escolarização Brasileira e Processos Pedagógicos. Observamos particularmente nesta 

instituição que, diferentemente das demais, há uma preocupação em oferecer maior subsídio 

pedagógico específico, embora ainda em caráter optativo.  

          A seguir, apontaremos as grades das universidades estaduais. 

          Na universidade estipulada como D neste trabalho, é oferecida na grade 

obrigatória a disciplina Antropologia Filosófica, Educação e Enfermagem, durante o 5º. 
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semestre do curso; na universidade E tem-se como disciplina obrigatória durante o 4º. 

período, Educação em Enfermagem: Desafios e Tendências; na instituição F durante o 1º. 

semestre observamos a disciplina Didática para a Educação em Saúde. 

           Denominamos as instituições privadas pelas letras: G, H, I, J e K. Verificamos 

que são oferecidas disciplinas semelhantes às das instituições públicas.  

          Na universidade G consta na grade curricular do 2º. semestre a disciplina, 

Didática Aplicada à Enfermagem; na instituição H temos como disciplina obrigatória no 4º 

semestre Promoção e Educação em Saúde e como optativa, a disciplina Didática- 

Organização do Trabalho Pedagógico; na universidade I oferecida como disciplina 

obrigatória tem-se Práticas Educativas em Saúde, ressaltamos que nesta instituição não consta 

na grade curricular em que semestre a disciplina ocorre. Na instituição J, como disciplinas 

obrigatórias no 8º semestre são oferecidas Educação em Saúde e Métodos e Técnicas do 

Ensino; na instituição K durante o 4º semestre, identificamos a disciplina Educação em 

Saúde, à semelhança de outras universidades já citadas. 

           Notamos, por meio das ementas, que a disciplina Educação em Saúde, busca 

oferecer por meio da educação, a práxis social da enfermagem objetivando a promoção da 

saúde, ou seja, é a dimensão educacional no cotidiano assistencial do enfermeiro. 

           Em relação à disciplina Didática Aplicada à Enfermagem, procura-se analisar 

as concepções teórico-metodológicas das práticas educativas e pedagógicas, porém, focadas 

na enfermagem. Podem estar incluídas na referida disciplina, as metodologias e técnicas de 

ensino, as tecnologias audiovisuais, a educação continuada e permanente em saúde, 

competências essas do profissional enfermeiro.  

           Ressaltamos que nas instituições pesquisadas, tanto públicas quanto privadas, 

são oferecidas disciplinas que dão subsídio para a formação do enfermeiro como educador 

social na área da saúde e que as grades curriculares analisadas estão em conformidade com a 

LDB e o Parecer CNE/CES 1.133/2001. 

           Como anteriormente citamos, por meio do estudo de Pachane e Pereira (2004), 

a LDB não faz referência à formação do professor. Este fato torna-se relevante ao 

identificarmos as dificuldades docentes e discentes em relação à formação pedagógica do 

professor universitário. 

           Seguem abaixo, as onze matrizes curriculares dos cursos de graduação em 

enfermagem de universidades federais, estaduais e privadas do Brasil. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL A 

 

 

GRADE CURRICULAR DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 

 

   

 

BLOCO IV - 4º Semestre  

Núcleo central de aprendizagem: Fundamentos para a Prática de Enfermagem III  

Enfermagem Comunitária I 07-05-02 105  

Práticas do Cuidar em Enfermagem III 06-04-02 120  

Administração em saúde e enfermagem I 03-02-01 60  

Fundamentos da Educação à Enfermagem 03-02-01 60  

Pesquisa em Saúde 03-02-01 60  

TOTAL 22-15-07 405  

  

 

 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 

 

 

  

 Introdução à Informática Aplicada à Saúde 01-00-01 30  

 Produção de Textos Acadêmico-Científicos 01-00-01 30  

 Educação em Saúde 01-01-00 30  

 Farmacologia Aplicada à Enfermagem 01-01-00 30  

 Controle de Infecção e Biossegurança 01-01-00 30  

 Didática  01-01-00 30  

TOTAL  05-03-02 180   
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UNIVERSIDADE FEDERAL B 

 

 

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE ENFERMAGEM 

 

UNIDADE CURRICULAR/ CARGA HORÁRIA 

 

 

1ª Série 

Administração Aplicada À Enfermagem I 30 

Anatomia Descritiva E Topográfica 200 

Assistência Transdisciplinar Em Comunidades 44 

Biofísica 56 

Biologia Do Desenvolvimento 62 

Bioquímica 62 

Epidemiologia I 40 

Filosofia 30 

Fisiologia 158 

Fundamentos Da Saúde Coletiva 60 

Fundamentos, Métodos E Técnicas Da Pesquisa Científica 40 

Fundamentos, Métodos E Técnicas De Ensino 30 

Genética Humana 40 

Histologia E Biologia Estrutural 64 

História Da Enfermagem 30 

Psicologia Aplicada À Saúde 32 

Saúde Ambiental 32 

Semiologia I 36 

Suporte Básico De Vida 30 

Técnicas Básicas Da Assistência I 40 

 

2ª Série 

Administração De Serviços De Saúde 30 

Antropologia Filosófica 30 

Bioestatística 30 

Enfermagem Em Saúde Da Criança E Do Adolescente I 120 

Enfermagem Em Saúde Mental 60 

Enfermagem Gerontológica E Geriátrica 70 

Enfermagem Na Saúde Da Mulher E Reprodutiva I 120 

Epidemiologia Ii 30 

Ética De Enfermagem I 30 

Farmacologia 100 

Fisiopatologia 60 

Microbiologia/Micologia/Imunologia 70 

Nutrição I 30 

Parasitologia 30 

Processos Patológicos Gerais 30 

Psicologia Do Desenvolvimento 36 

Saúde Coletiva 140 

Saúde Da Família 32 
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UNIVERSIDADE FEDERAL C 

 Etapa 2 

 

EDU02004  

EDUCAÇÃO E SAÚDE 

             INTRODUÇÃO À ECOLOGIA (PARA A ÁREA 

BIOMÉDICA) 

    e       FUNDAMENTOS DO CUIDADO HUMANO I 

    e       INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA - A 

30 2 Obrigatória 

 

CBS05023  
EMBRIOLOGIA HUMANA 

             HISTOLOGIA HUMANA 
30 2 Obrigatória 

 

 

 

 

 

 

 

PSI01003  
PSICOLOGIA APLICADA À SAÚDE 

             FUNDAMENTOS DO CUIDADO HUMANO I 
30 2 Obrigatória 

 

 

Etapa 3 
 

HUM05002  

ANTROPOLOGIA DO CORPO E DA SAÚDE 

             EDUCAÇÃO E SAÚDE 

    e       FUND. DO CUIDADO HUMANO II : INTRODUÇÃO 

À ADMINISTRAÇÃO EM ENFERMAGEM 

30 2 Obrigatória 

 

     
 

ENF03002  

FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM COMUNITÁRIA 

             GENÉTICA ENF 

    e       FISIOLOGIA HUMANA - ENF 

    e       PARASITOLOGIA - ENF 

    e       MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA 

    e       EDUCAÇÃO E SAÚDE 

    e       FUND. DO CUIDADO HUMANO II : INTRODUÇÃO 

À ADMINISTRAÇÃO EM ENFERMAGEM 

    e       PSICOLOGIA APLICADA À SAÚDE 

    e       FUNDAMENTOS TEÓRICO-FILOSÓFICOS DO 

CUIDADO HUMANO NA ENFERMAGEM 

225 15 Obrigatória 
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Eletiva/Facultativa 

     
 

EFI04001  

CONDICIONAMENTO FÍSICO PARA PROFISSIONAIS DA 

SAÚDE 

  

30 2 Adicional 

 

EFI04289  
CONSCIÊNCIA CORPORAL 

  
30 2 Adicional 

 

EDU02005  
DIDÁTICA GERAL - A 
             PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO B 

90 6 Adicional 
 

EDU03374  
EDUCAÇÃO DE ADULTOS NO BRASIL 

  
45 3 Adicional 

 

EDU02027  
ENSINO E IDENTIDADE DOCENTE 

  
30 2 Adicional 

 

EDU03359  
ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO ENSINO 

SUPERIOR 

  

45 3 Adicional 

 

EDU01010  
FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO I 

  
30 2 Adicional 

 

EDU01163  
FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO: ANTROPOLOGIA 

PEDAGÓGICA 

 

45 3 Adicional 

 

EDU01147  
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO: ANÁLISE DA EDUCAÇÃO 

BRASILEIRA 

  

45 3 Adicional 

 

EDU01004  
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO: HIST. DA 

ESCOLARIZAÇÃO BRAS. E PROC PEDAGÓGICOS 

  

30 2 Adicional 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL D 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL E 

 

4º Período Ideal Créd. 

Aula Créd. 

Trab. Carga 

Horária 

 BMP0204 Parasitologia Aplicada à Enfermagem 3 0 45 

 ENO0220 Pesquisa em Enfermagem 4 0 60 

ENO0296 Educação em Enfermagem: Desafios e Tendências 2 1 60 

 ENP0252 Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica na Saúde do Adulto 10 1 180  

 ENS0235 Fundamentos e Práticas da Enfermagem em Saúde Coletiva 11 0 165 Subtotal: 30 

2 510   

 

5º Período Ideal Créd. 

Aula Créd. 

Trab. Carga 

Horária 

 ENO0300 Ética e Legislação da Enfermagem 3 1 75 

ENP0201 Antropologia Filosófica e Enfermagem 2 0 30  

ENP0381 Enfermagem na Saúde da Criança 7 0 105 

ENP0386 Enfermagem no Cuidado da Criança e da Família na Experiência de Doença 

ENS0311 Enfermagem em Saúde Coletiva e a Saúde da Criança e do Adolescente 4 0  

HEP0136 Epidemiologia 3 0 45  

HEP0137 Estatística Vital 1 0 15 

http://sistemas2.usp.br/jupiterweb/jupDisciplina?sgldis=BMP0204&codcur=7011&codhab=0
http://sistemas2.usp.br/jupiterweb/jupDisciplina?sgldis=ENO0220&codcur=7011&codhab=0
http://sistemas2.usp.br/jupiterweb/jupDisciplina?sgldis=ENO0296&codcur=7011&codhab=0
http://sistemas2.usp.br/jupiterweb/jupDisciplina?sgldis=ENP0252&codcur=7011&codhab=0
http://sistemas2.usp.br/jupiterweb/jupDisciplina?sgldis=ENS0235&codcur=7011&codhab=0
http://sistemas2.usp.br/jupiterweb/jupDisciplina?sgldis=ENO0300&codcur=7011&codhab=0
http://sistemas2.usp.br/jupiterweb/jupDisciplina?sgldis=ENP0201&codcur=7011&codhab=0
http://sistemas2.usp.br/jupiterweb/jupDisciplina?sgldis=ENP0381&codcur=7011&codhab=0
http://sistemas2.usp.br/jupiterweb/jupDisciplina?sgldis=ENP0386&codcur=7011&codhab=0
http://sistemas2.usp.br/jupiterweb/jupDisciplina?sgldis=ENS0311&codcur=7011&codhab=0
http://sistemas2.usp.br/jupiterweb/jupDisciplina?sgldis=HEP0136&codcur=7011&codhab=0
http://sistemas2.usp.br/jupiterweb/jupDisciplina?sgldis=HEP0137&codcur=7011&codhab=0
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UNIVERSIDADE PRIVADA G 
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UNIVERSIDADE PRIVADA H 
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GRADE CURRICULAR ENFERMAGEM 2010/1 

 

3 401567 MODULO DE PRATICA SUPERVISIONADA EM SEMIOLOGIA 136 8 16  

4 401569 MODULO DE SEMIOTECNICA 136 8 17  

4 401544 MODULODE PRATICA SUPERVISIONADA EM SEMIOTECNICA136 8 18  

4 401545 PROMOCAO E EDUCACAO EM SAUDE 34 2 19  

4 401568 NUTRICAO APLICADA A ENFERMAGEM 34 2 20  

5 992017 SAUDE, BIOETICA E SOCIEDADE 136 8 21  

5 401540 SAUDE MENTAL I 34 2 22  

5 401542 SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVA DA MULHER 68 4 23  

5 401570 MODULO DE PRATICA SUP. EM CENTRO CIRURGICO 136 8 24  

6 401550 SAUDE MENTAL II 68 4 25  

6 401571 MODULO DE PRATICA SUP. EM SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVA DA 

MULHER 136 8 26  

6 401549 MODULO DE PRATICA SUP. NA SAUDE DO NEONATO 102 6 27  

6 401581 ENFERMAGEM NAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS 34 2 28  

7 401565 SAUDE COLETIVA 68 4 29  

7 401573 SAUDE DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 68 4 30  

7 401574 MODULO DE PRATICA SUPERVISIONADA EM URGENCIAS E 

EMERGENCIAS 136 8 31  

7 401553 SAUDE DO ADULTO I 68 4 32  

7 401572 PESQUISA EM ENFERMAGEM 34 2 33  

7 401517 LEGISLACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM 34 2 34  

8 401597 GERENCIAMENTO DO CUIDADO DE ENFERMAGEM 102 6 35  

8 401556 SAUDE DO ADULTO II 68 4 36  

8 401533 SAUDE DO IDOSO 68 4 37  

8 401580 ETICA PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM 34 2 38  

8 401531 TCC EM ENFERMAGEM I 34 2 39  

8 900506 OPTATIVA 68 4 40  

101501 DIDÁTICA - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGOGICO  

 

 

UNIVERSIDADE PRIVADA I 
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ENFERMAGEM 2010/  MATRIZ CURRICULAR 

 

 Anatomia 

 Anatomia dos Sistemas 

 Atenção à Saúde da Pessoa e Família em Situação de Risco 

 Atividades Complementares 

 Atividades Práticas Supervisionadas  

 Auditoria em Enfermagem 

 Avaliação Clínica e Psicossocial de Enfermagem 

 Bases Diagnósticas 

 Bioestatística Aplicada à Enfermagem 

 Ética em Enfermagem e Exercício da Profissão 

 Farmacologia 

 Farmacologia Aplicada à Enfermagem 

 Fisiologia 

 Fisiologia do Sistema Regulador 

 Fundamentos Históricos de Enfermagem 

 Gerenciamento de Pessoas e Serviços na Área da Saúde 

 Homem e Sociedade 

 Interpretação e Produção de Textos 

 Língua Brasileira de Sinais (Optativa) 

 Metodologia do Trabalho Acadêmico 

 Métodos de Pesquisa 

 Prática Clínica e Processos de Cuidar da Saúde do Adulto 

 Prática Gerencial em Enfermagem 

 Prática Gerencial em Saúde Coletiva 

 Prática Gerencial em Saúde Hospitalar 

 Práticas Educativas em Saúde 

 Prevenção e Controle de Infecção em Instituições de Saúde 

 Produção Técnico-Científica Interdisciplinar 

 Projeto Técnico-Científico Interdisciplinar 

 Propedêutica e Processos de Cuidar da Saúde do Adulto 

 Propedêutica e Processos de Cuidar da Saúde da Criança e do Adolescente 

 Propedêutica e Processos de Cuidar da Saúde da Mulher 

 Psicologia Aplicada à Enfermagem 

 Saúde Ambiental e Vigilância Sanitária 

 Sistemas de Certificação de Qualidade das Instituições de Saúde 

 Suporte Básico de Vida 

 Tópicos de Atuação Profissional 

               Carga Horária: 4.000 Horas 
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UNIVERSIDADE PRIVADA J 

 

6° 

CUIDADO AO IDOSO60h  

CUIDADO INTEGRAL AO ADULTO I60h  

CUIDADO INTEGRAL AO PACIENTE CIRÚRGICO II60h  

ESTUDOS DIRIGIDOS VI15h  

SAÚDE MENTAL E CUIDADO DE ENFERMAGEM EM PSIQUIATRIA80h  

7° 

CUIDADO DE ENFERMAGEM EM EMERGÊNCIAS E TRAUMAS80h  

CUIDADO INTEGRAL Á SAÚDE DO ADULTO II60h  

CUIDADO INTEGRAL AO PACIENTE NAS DOENÇAS INFECTO-PARASITÁRIAS60h  

ESTUDOS DIRIGIDOS VII15h  

GESTÃO DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE SAÚDE60h  

SAÚDE DO TRABALHADOR40h  

8° 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE60h  

ESTUDOS DIRIGIDOS VIII15h  

GESTÃO EM ENFERMAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA60h  

MÉTODOS E TÉCNICAS DO ENSINO60h  

SAÚDE COLETIVA - PROGRAMAS DE SAÚDE80h  

TÓPICOS INTEGRADORES II40h  

9° 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I400h  

ESTUDOS DIRIGIDOS IX15h  

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I60h  

10° 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II400h  

ESTUDOS DIRIGIDOS X15h  

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II60h  

 

Disciplinas Optativas 

LIBRAS 
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UNIVERSIDADE PRIVADA K 

1 20335 Enfermagem no Contexto Social  4    21-23  

1 20001 Anatomia Humana I 6 4    31-33  

1 20002 Anatomia Humana II 6 4    43-61  

1 93170 Biologia Geral 5 4    22-23-63(EaD)  

1 10246 Antropologia Filosófica e Saúde  4    21-33-53  

1 20337 Psicologia da Saúde  4    21  

1 20235 Elementos de Histologia Normal e Patologia 5 e 6 4    51- 62(EaD)  

2 93171 Fisiologia de Órgãos e Sistemas I  4 20001-20002     

2 93172 Fisiologia de Órgãos e Sistemas II  4 20001-20002     

2 21072 Microbiologia e Parasitologia  4  93170    

2 94182 Bioquímica  4 93170     

2 10247 Saúde e América Latina  4      

2 20339 Imunologia  4   93171-93172   

2 20006 Saúde Ambiental e Epidemiologia  4      

3 20340 Semiologia e Semiotécnica  6 93171-93172     

3 20341 Doenças Infecciosas  4 21072-20006     

3 93173 Farmacologia  4 94182     

3 20342 Teorias Fundamentais de Enfermagem  4      

3 20343 Educação em Saúde  4  10247    

3 20344 Pesquisa em Enfermagem I  4      

4 20345 Saúde Mental  12 20337     

4 20346 Controle de Infecção  2 21072     
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3.3  Formação Pedagógica do Professor Enfermeiro no Ensino Superior – o que é esperado     

 

          Observa-se, por intermédio de comentários casuais de alguns docentes de 

enfermagem, que existe certa dificuldade em ministrar aulas quando surgem situações de 

confronto com anseios e expectativas não comuns à prática da enfermagem, revelando, nesse 

momento, a necessidade de uma formação específica, a pedagógica. Além dessas percepções 

docentes, tivemos a oportunidade de ouvir, informalmente, o descontentamento por parte de 

alunos ao comentarem: “o professor não tem didática, apesar de saber muito”. 

          A realidade ainda demonstra, de acordo com estudo de Rodrigues e Mendes 

Sobrinho (2006, p. 1), que “o curso de enfermagem assim como os demais cursos na área da 

saúde, enfrentam um problema: a maior parte dos professores não tem formação pedagógica”. 

          Segundo estudos de Batista (2005), para muitos professores a docência em 

saúde é geralmente considerada secundária, deixando de reconhecer a existência de uma 

relação entre ensino, aprendizagem e assistência, bem como de serem discutidas as 

especificidades dos cenários do processo de ensino e aprendizagem e seus atores: professor, 

aluno, pacientes, profissionais da saúde e comunidade.  

           Enfocando a área da saúde, Sleight et al  (apud Silva, 1997)  ao pesquisarem 

sobre a formação docente nessa área, indicam duas dimensões: a formação como um processo 

de reflexão, analisando as próprias experiências, porém, supondo o diálogo crítico com as 

teorias pedagógicas; o treinamento/ exercício docente, onde se sabe que, para que haja o 

trabalho do professor, são necessários: planejamento, conhecimento de estratégias de ensino, 

novas metodologias e práticas avaliativas. 

           Para Batista (2005, p. 287), a formação docente ainda pode ser considerada um 

desafio para o ensino superior em saúde e a aprendizagem da docência é vista como mera 

consequência da experiência. Para o autor, é necessária articulação entre teoria e prática no 

que se refere à docência em saúde, “mediando à construção de saberes e orientando atuações 

de outras duas práticas sociais - a saúde e a educação”.        

           É preciso que o docente de enfermagem se conscientize dos determinantes 

sociais que interferem no ensino atualmente e do significado do desenvolvimento de sua 

competência. Alguns trabalhos já têm explorado essa questão (FAUSTINO, 2004; NIMTZ, 

2003). 

          Como já enfatizado em capítulos anteriores, reconhecemos que são necessárias 

ao professor, competências e habilidades que articulem a relação  teórico - prática, permitindo 

ao aluno, saber-ser, saber-fazer, saber-conhecer e saber-conviver, construindo dessa forma, 
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uma práxis pedagógica. Esses são os quatro pilares da educação, segundo a UNESCO e que 

foram definidos na Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada em Jomtien, 

na Tailândia, em 1990.  

           Algumas competências são necessárias para ensinar, conforme nos aponta 

Perrenoud (2000), dentre as quais destacamos: conhecer o conteúdo a ser ensinado; trabalhar 

a partir dos erros; conceber e administrar situações-problema ajustadas ao nível e às 

possibilidades dos alunos; observar e avaliar os alunos em situações de aprendizagem, 

administrar a heterogeneidade da turma; trabalhar em equipe; suscitar o desejo de aprender, 

explicitando a relação com o saber; enfrentar e analisar em conjunto situações complexas, 

práticas e problemáticas além de administrar conflitos.  

           Podemos identificar algumas semelhanças entre as competências e habilidades 

necessárias ao professor e àquelas exigidas do enfermeiro, no que tange à administração de 

situações de conflito, no cotidiano do trabalho em equipe, na relação entre o saber (conteúdo 

teórico) e o fazer (parte prática da profissão).  

       Entendemos, porém, que para o enfermeiro assumir o papel de professor ele 

precisa possuir além do conhecimento na área específica, conhecimento sobre o processo 

educativo. Como já mencionado por Tardif (2002), vários saberes são necessários ao 

professor e, no caso da enfermagem, devido a sua dimensão técnica, salientamos a 

importância dos saberes experienciais. Aliado a esse pensamento, porém, reconhecemos que 

para o docente de enfermagem faz-se necessária uma formação que vá além dos saberes do 

campo da saúde, pois esta não lhe dá condições para solucionar questões que surgem no 

interior da sala de aula, sendo a formação pedagógica essencial no planejar e organizar o 

processo de ensino e aprendizagem.  

           Os conflitos decorrentes da falta de formação pedagógica sempre estiveram 

presentes no cotidiano dos professores enfermeiros. A formação profissional centrada nos 

aspectos da assistência ao paciente nem sempre possibilita conhecer com mais propriedade as 

especificidades do trabalho pedagógico. 

            Rodrigues e Mendes Sobrinho (2008) informam que é notável como alguns 

docentes de enfermagem têm consciência tanto da necessidade da formação pedagógica para 

um melhor desempenho como de mudanças em suas práticas. Ainda de acordo com os 

autores, a realidade parece demonstrar que há um descontentamento por parte dos professores 

em relação à ausência de formação continuada oferecida pelas universidades. 

           Concordando com esse pensamento e observando o resultado de uma pesquisa 

qualitativa com enfermeiros docentes, realizada em uma universidade pública estadual, 
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verificou-se, de acordo com os apontamentos de Peres, Kurcgant e Leite (1998), que a 

instituição de ensino não propicia a capacitação docente, nem tampouco oferece subsídio para 

tal, ficando essa capacitação dependente do interesse pessoal em buscar complemento à sua 

formação pedagógica. As palavras de entrevistados destacam a importância dessa busca: “ter 

feito a licenciatura abriu muito a minha cabeça em termos de educação [...]”; “em termos de 

estratégias, de processo ensino-aprendizagem, o pouco que eu tive foi na licenciatura [...]” 

(PERES, KURCGANT e LEITE, 1998, p. 56). 

        Vários enfermeiros docentes relatam que o curso de licenciatura proporcionou-

lhes grande ajuda em termos de educação e formação do enfermeiro, depoimento que 

afiançamos como legítimo e verdadeiro. 

             Acredita-se que, para um ensino de qualidade é necessário que se ofereça aos 

professores uma adequada formação. Sob essa ótica, a complementação pedagógica associada 

à formação específica de enfermagem, poderá contribuir para o melhor desempenho 

profissional docente e consequentemente influenciará na formação profissional do 

enfermeiro. 

        A perspectiva da formação docente do professor enfermeiro tem gerado ações 

significativas em algumas IES, das quais se ressalta a opção pela disciplina “Didática 

Aplicada à Enfermagem” que facilita a profissionalização. Para Pimenta (2005), a didática 

nos conduz à compreensão de que a ação de ensinar é construída, feita pela ação dos sujeitos 

professor e aluno. 

           Associamo-nos ao pensamento de Rodrigues e Mendes Sobrinho (2007) sobre a 

temática de que, não podemos formar enfermeiros críticos e reflexivos sem que os 

enfermeiros professores tenham uma adequada formação pedagógica. Neste sentido, a 

formação do docente enfermeiro precisa ser redirecionada sendo importante o 

estabelecimento de programas de formação continuada voltados à docência. 

          Visando melhorar a capacitação pedagógica do docente de enfermagem, 

consideramos oportuna também a criação de regulamentação específica, exigindo-se do 

candidato à docência em enfermagem que apresente formação pedagógica em seu currículo, 

para o efetivo ingresso na docência do ensino superior.    

          Na tentativa de solucionar essa questão, sugerimos que haja um efetivo 

incentivo aos docentes, reconhecendo que o ensino é de vital importância, assim como a 

pesquisa e a extensão, na formação profissional.  

 

 



58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4. A VOZ DOS ENFERMEIROS DOCENTES  
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Tendo em vista que o principal objetivo desta pesquisa é investigar a percepção 

dos docentes enfermeiros a respeito da importância da formação pedagógica na sua prática 

docente, o presente estudo tem por base o referencial teórico selecionado e os resultados 

obtidos através de instrumento aplicado com enfermeiros docentes que ministram diversas 

disciplinas no curso de graduação em enfermagem, atuando em universidade pública e 

privada na cidade de São Paulo.  

A pesquisa, de cunho qualitativo, pode levar à descoberta de significados que 

indiquem a necessidade de uma formação pedagógica ao identificar a percepção dos referidos 

docentes. Pode ser caracterizada como uma pesquisa de caráter exploratório pois, conforme 

Severino (2007, p.123) “busca apenas levantar informações sobre um determinado objeto, 

delimitando assim um campo de trabalho, mapeando as condições de manifestação desse 

objeto”, além de ampliar os conhecimentos sobre o assunto, aprimorar idéias e propor 

encaminhamentos pertinentes. 

O presente estudo não procura enumerar nem mensurar eventos, nem emprega 

instrumental estatístico para a análise dos dados, mas, procura obter os dados mediante 

contato direto e interativo do pesquisador com os participantes e analisar as percepções 

identificadas. 

           Segundo Neves (1996), o método, de cunho qualitativo, oferece como 

contribuição à pesquisa procedimentos capazes de contribuir para melhor compreensão dos 

fenômenos.  

Nesta visão, de acordo com Chizzotti (2010), existe uma relação dinâmica e 

interdependente entre o mundo real e o sujeito, entre o sujeito e o objeto e ainda entre o 

mundo objetivo e a subjetividade do objeto, sendo que o conhecimento não pode estar restrito 

a dados isolados. Ainda de acordo com o autor, “o sujeito observador é parte integrante do 

processo de conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes significado. O objeto 

não é um dado inerte e neutro, está possuído de significados e relações que sujeitos concretos 

criam em suas ações”. (CHIZZOTTI, 2010, p. 79). 

Martins (2005) revela que é importante uma cuidadosa análise dos dados 

obtidos para identificar as diversas percepções dos participantes e que todos os fenômenos são 

igualmente relevantes. 
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4.1 Sujeitos  

 

A pesquisa foi realizada com dezoito sujeitos, sendo nove de uma universidade 

pública e nove de uma universidade privada da cidade de São Paulo. 

                      Como critério para definição da população, estabeleceu-se que o professor fosse 

enfermeiro, com experiência mínima de quatro anos no exercício docente e em pleno 

exercício profissional, excluindo-se dessa forma os aposentados e inativos.   

Uma vez definida a população, convidamos vinte e seis docentes para 

participar da pesquisa, utilizando como técnica a amostra aleatória. Participaram aqueles que 

aceitaram a solicitação. 

Dentre os dezoito participantes, dezessete são do sexo feminino e um do sexo 

masculino. Historicamente e ainda hoje, é bastante comum na enfermagem a prevalência da 

atuação do sexo feminino. Consequentemente, este fato também se manifesta quando o 

enfermeiro assume o papel docente, justificando-se assim a participação de somente um 

representante do sexo masculino nesta pesquisa. 

Nove docentes trabalham em universidade pública e nove em universidade 

privada, sendo que seis exercem outra atividade profissional além da docência e doze 

encontram-se exclusivamente no exercício docente. 

O intervalo em relação ao tempo de formado no curso de graduação em 

enfermagem variou entre 7 e 34 anos, sendo que catorze, dos dezoito docentes, cursaram a 

graduação em universidade pública. Referente ao tempo de docência exercido no ensino 

superior, três participantes informaram que atuam na área entre 4 e 8 anos; sete referiram 

atuação entre 9  e 13 anos; dois entrevistados revelaram que estão na área docente entre 13  e 

18 anos e seis encontram-se no exercício docente há mais de 19 anos. A média de idade 

apresentada foi de 46 anos.  

 

4.2  Coleta de Dados 

 

Para a realização da coleta de dados o instrumento (apêndice A) contou com 

questões fechadas e abertas, sendo que o mesmo foi elaborado e aplicado pela própria 

pesquisadora. Este procedimento permitiu o esclarecimento dos objetivos, a relevância da 

pesquisa e o esclarecimento das dúvidas. 
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A cada participante foi solicitado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(apêndice B) e para efeitos de sigilo de informação os participantes receberam nomes 

fictícios. 

 Destacamos que as percepções dos docentes participantes foram literalmente 

transcritas do instrumento de coleta dos dados, em forma de citação, para o capítulo 

Resultados e Análise.  
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              CAPÍTULO 5.  RESULTADOS E ANÁLISE 
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 As questões contidas no instrumento de coleta de dados foram separadas por 

temas, sendo: 

 

Tema 1- Formação pedagógica;  

Tema 2- Experiência profissional;  

Tema 3- Dificuldade em ministrar aula;  

Tema 4- Avaliação do aprendizado;  

Tema 5- Momento em que o aluno pode manifestar suas dúvidas; 

Tema 6- Revisão dos objetivos; 

Tema 7- Formação continuada;  

Tema 8- Características consideradas para ser um bom professor.  

 

          A sequência numérica dos temas foi escolhida baseada na ordem da disposição 

das questões no instrumento. Ressaltamos que exceção foi feita à questão de número seis pois 

será comparada com as percepções identificadas no tema 2 e posteriormente abordada no 

tema 8. Informamos também que a questão de número um aborda informações gerais dos 

participantes incluindo-se, portanto, no campo de identificação dos mesmos.  

 

Tema 1: Formação Pedagógica 

 

          A formação pedagógica e sua importância,  foram expostas no instrumento de 

coleta por meio das questões de números dois, três e quatro.  Observou-se por intermédio da 

análise dos dados, que apenas seis docentes obtiveram formação pedagógica proveniente do 

curso de licenciatura, o que acreditamos, pode tê-los capacitado para o exercício docente uma 

vez que, na grade curricular do curso estão presentes as ênfases pedagógicas: metodologia do 

ensino, didática, plano de curso, plano de ensino e a prática de ensino onde exercem, por meio 

de estágio, a função docente. 

          Cinco participantes realizaram especialização na área específica da enfermagem.  

Sabemos que atualmente as exigências estão cada vez mais rigorosas em relação à área do 

conhecimento, como comenta Morosini (2001). Concordamos com a referida autora, 

manifestando nossa preocupação em saber se este professor, apesar de especialista na área do 

conhecimento, está preparado didaticamente para o exercício docente.  

         Revelaram ter adquirido formação pedagógica por intermédio dos cursos de 

mestrado e doutorado, seis docentes, sendo que, somente uma informou ter realizado 
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mestrado acadêmico. Conforme observamos anteriormente, por meio da verificação das 

grades curriculares dos cursos de mestrado e doutorado, o preparo oferecido nestes cursos 

enfatiza a formação do pesquisador, em detrimento da formação pedagógica. Estamos 

conscientes de que atualmente, em consonância com o trabalho de Pimentel (1993), este 

enfoque conduziu à “concorrência” entre ensino e pesquisa tendo esta última prioridade, 

desequilibrando o tripé: ensino, pesquisa e extensão, que são funções da universidade. Outro 

aspecto fundamental é que comumente nas universidades brasileiras o critério de seleção dos 

professores tem sido, indica Rosemberg (2002), a comprovação de competência técnica e 

científica deixando de considerar a comprovação formal do preparo didático - pedagógico do 

candidato à docência. Ainda que seja real tal situação, cremos que o despreparo pedagógico 

não deve ser atribuído à docente Carolina, que revelou ter obtido formação pedagógica por 

intermédio do mestrado acadêmico, conforme segue:  

 

 

 “o mestrado acadêmico voltado para formação de docentes, o doutorado incluiu 

disciplinas na Faculdade de Educação da USP”. (Carolina) 

 

 

          De acordo com a informação, pudemos verificar que a ênfase esteve voltada ao 

ensino, o que nos induz a acreditar que essa participante recebeu formação pedagógica para o 

exercício docente.  

           Julgamos relevante ressaltar também a percepção de Larissa que referiu não ter 

recebido formação pedagógica, como demonstra ao responder às questões dois e quatro do 

instrumento, e que sente que seu desempenho como docente teria sido melhor se tivesse 

recebido tal formação.  

           Identificamos que as percepções ressaltadas endossam o relato de Morosini 

(2001) revelando que, exercendo a docência universitária encontram-se professores com 

formação didática, outros somente com a experiência profissional e um terceiro grupo de 

docentes sem formação didática, provenientes dos cursos de especialização realizados 

exclusivamente na área do conhecimento.  

           Constatamos, por intermédio da análise das percepções de vários docentes, que 

eles não receberam formação pedagógica que os capacitasse para o ensino superior. 

Reconhecemos, por experiência própria, que o curso de licenciatura fornece subsídio 

pedagógico para o ensino, porém, não especificamente para o ensino superior, reforçando o 
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estudo de Giordani et al (2006) ao informarem que não há formação específica para ser 

professor universitário e que esta formação acaba sendo caracterizada por um processo 

autodidata e individual, sendo o próprio professor responsável pelo desenvolvimento de sua 

formação.    

 A seguir, salientamos outras percepções dos participantes: 

 “é importante a formação pedagógica para nortear e dar subsídios ao professor para 

o ensino”. (Amanda) 

 

 

 “... toda a questão didática e pedagógica também é importante”. (Gabriela) 

 

 

 “é importante a formação pedagógica sobre métodos de ensino, métodos de 

avaliação”. (Manuela) 

 

 

           Destacamos que nas percepções acima, três docentes utilizaram a palavra 

“importante” conferindo extrema valorização à formação pedagógica, concordando com as 

autoras Pachane e Pereira (2004), ao indicarem que, para o exercício docente no ensino 

superior são necessárias características que ultrapassem o conhecimento teórico e as 

habilidades específicas remetendo- nos à importância da formação pedagógica. 

           A docente Beatriz revela-nos a respeito da dificuldade sentida pelos colegas que 

não possuem formação pedagógica, demonstrando dessa forma, a realidade já citada 

anteriormente neste trabalho de que os professores têm enfrentado dificuldades em suas 

práticas docentes devido às lacunas referentes ao conhecimento pedagógico. 

 

            

 “percebo que os docentes que não tem formação pedagógica sentem dificuldades em 

elaborar um plano de aula, até mesmo entendê-lo; também não cumprem o cronograma 

elaborado porque não compreendem a importância da sequência pedagógica”. (Beatriz)          

          

 

 Duas docentes identificaram a importância da ênfase pedagógica por meio de 

cursos de aprimoramento, conforme verificamos a seguir: 
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 “é necessário cursos com abordagens de metodologias de ensino e pedagogia”. 

(Roberta)  

 

 

 “acho que a formação didático-pedagógica deveria ser abordada e aprofundada”. 

(Priscila) 

 

 

            Essas percepções revelam que alguns docentes de enfermagem têm consciência 

da necessidade da formação pedagógica para o melhor desempenho de seu trabalho, aliando-

se às abordagens de Rodrigues e Mendes Sobrinho (2008), ao relatarem que a realidade 

parece deixar transparecer a ausência de formação continuada oferecida pelas universidades. 

Concordando com a afirmação acima estão os apontamentos de Peres, Kurcgant e Leite 

(1998), informando que a instituição de ensino não tem capacitado nem oferecido subsídio, 

deixando a procura pela capacitação pedagógica, a critério do interesse e da vontade do 

próprio docente.  

 

Tema 2: Experiência Profissional 

 

                       A experiência profissional, também preceituada por Tardif (2002) como saberes 

experienciais, são importantes e necessários, pois integram os demais saberes. O autor (2002, 

p. 54) os considera como “núcleo vital do saber docente”, uma vez que é formado pelos 

demais e construído na prática da experiência.  

                       Tal experiência é, especialmente na área da enfermagem, de suma importância 

para o processo de ensino e aprendizagem, pois, a dinâmica da aula poderá ser enriquecida se 

o professor conseguir associar o conjunto teórico à prática vivenciada.  

           Denominada neste momento tema 2,  a experiência profissional foi indagada no 

instrumento utilizado para coleta de dados como a questão de número cinco, em que foi 

perguntado aos docentes se a consideram suficiente para serem bons professores. 

           Quinze dos dezoito docentes responderam que NÃO a essa questão. Os 

docentes referiram que a consideram importante, especialmente por ser a enfermagem uma 

profissão prática, porém, estão conscientes de que necessitam de uma formação pedagógica 

específica para o exercício docente. 
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           Para tanto, destacamos algumas percepções dos docentes: 

 

 

 “a experiência profissional não é suficiente, mas é fundamental; as 

experiências se complementam, temos que saber o que ensinar e como 

ensinar”. (Cintia) 

 

 

 “a experiência profissional é importante, porém, a formação docente 

complementa e ensina o professor “a ser professor”. (Cecília) 

 

 

 “a experiência profissional é necessária mas não suficiente pois, a atividade 

docente requer habilidades de conduzir o processo de aprendizagem do aluno 

e isso a prática profissional não garante”. (Carolina) 

 

 

 “Não, pois a falta de bases metodológicas dificulta o desempenho em classe e retarda 

o desenvolvimento como professor”. (Larissa) 

 

 

           Essas percepções concordam com a ideia de Rios (2006) que afirma ser 

necessária uma competência específica do professor não só em relação aos saberes a ensinar, 

mas também, aos saberes para ensinar. As percepções também estão em concordância com o 

estudo de Masetto (2001), que sugere a necessidade de competências para a docência no 

ensino superior, competências essas, dentre outras, na área específica de conhecimento 

incluindo a experiência profissional em campo e também, o domínio na área pedagógica 

abrangendo o processo de ensino e aprendizagem, a compreensão das relações entre 

professor- aluno e entre os próprios alunos, além de conhecimento básico da tecnologia 

educacional.  

           Notamos que essas competências são coerentes com os saberes necessários, 

indicados por Tardif (2002) para o exercício da docência, que são: os saberes advindos da 

formação profissional, os curriculares, os disciplinares, os experienciais associados ao 

conhecimento que o professor deve possuir referente ao programa de ensino, ao conteúdo que 
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irá ministrar e ao conhecimento pedagógico. Esse preparo pedagógico, acreditamos, fará 

grande diferença na atuação do docente em sala de aula.    

           Ainda em relação à suficiência da experiência profissional, ressaltamos outra 

percepção: 

 

 

 “nossa experiência técnica não nos qualifica para sermos bons professores”. 

(Simone)  

 

 

           É interessante examinar que as percepções salientadas aliam-se ao estudo de 

Rodrigues e Mendes Sobrinho (2008, p.437), ao afirmarem que “enfermeiros professores 

demonstram ter consciência de que o bacharelado os torna enfermeiros e não professores, e 

que adentrar no campo da docência exige formação específica”. Com a formação denominada 

inicial, recebe-se subsídio para sustentação teórica do conteúdo específico, mas não a 

preparação pedagógica.   

           Igualmente comentam Pimenta e Anastasiou (2005) ao referirem que são 

importantes os saberes das áreas de conhecimento técnico específico, porém, necessitam  estar 

associados aos  saberes pedagógicos, didáticos e da experiência, também em consonância com 

Tardif (2002). As autoras revelam que, ainda que o docente apresente ampla experiência 

profissional, prevalece o despreparo e o desconhecimento do que seja o processo de ensino e 

aprendizagem.  

           Discordando das percepções em relevo, ou seja, acreditando que a experiência 

profissional seja suficiente, destacamos as percepções de três dos docentes participantes: 

 

 

 “a experiência profissional é suficiente, porém, existe a necessidade de estar 

aprimorando seus conhecimentos técnicos- científicos para acompanhar a mídia e 

levar uma educação com excelência”. (André) 

 

 

 “a experiência profissional é suficiente mas neste caso a pessoa tem que ter a 

iniciativa de  estudar por conta própria”. (Andréa) 
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 “a experiência profissional em parte é suficiente, desde que o docente busque 

aprimorar sua prática, instrumentalizando-se teoricamente”. (Renata) 

 

 

                      Essas percepções revelam que os referidos docentes consideram a experiência 

profissional como suficiente para ser bons professores, mas ao mesmo tempo, indicam a 

necessidade de o docente procurar, por iniciativa própria, o aprimoramento profissional. 

Entendemos que incluída neste aprimoramento, esteja a capacitação pedagógica, tão 

necessária ao exercício docente. Baseamos tal entendimento analisando especialmente a 

percepção da docente Renata ao referir sobre a necessidade do docente de se aprimorar 

“instrumentalizando-se teoricamente”. Por intermédio das três percepções, verificamos     

acentuada valorização relacionada ao conteúdo, ou seja, aos saberes disciplinares como 

denomina Tardif (2002), porém, o autor ressalta que deve haver associação entre os saberes e 

não a utilização isolada deles.  

                      Verificando as percepções de todos os docentes participantes em relação à 

experiência profissional e comparando-as com as características necessárias para ser um bom 

professor apresentadas no tema 8, observamos coerências e contradições que apontaremos a 

seguir. Faremos a análise comparativa entre as respostas das questões 5 e 6 do instrumento 

sendo que, na questão 6, serão analisadas as características apontadas do primeiro ao terceiro 

lugar. 

                      Assim, podemos notar que houve semelhança nas percepções dos docentes 

André e Andréa ao responderem à questão 5 do instrumento, se comparada com a ordem de 

importância atribuída pelos mesmos na questão 6. Os docentes referem que a experiência 

profissional é suficiente para ser um bom professor (questão 5) e a pontuaram (questão 6), 

conferindo grande grau de importância, ao considerá-la em segundo lugar na escala de 1 a 9 

(André) e em terceiro lugar (Andréa) sendo que, a experiência profissional foi ladeada pelas 

características domínio do conteúdo e didática. Essas percepções nos levam a acreditar que os 

docentes realmente consideram a experiência profissional como suficiente e importante para 

ser um bom professor, além de, o resultado apontar concordância com os estudos de Tardif 

(2002), Pimenta e Anastasiou (2005), quando informam ser necessária a associação dos 

saberes experienciais aos saberes disciplinares e pedagógicos, ressaltados nessas percepções 

por meio das características domínio do conteúdo e didática. 
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                     Identificamos coerência nas percepções das docentes  Simone, Priscila, Amanda 

e Manuela, ao referirem que a experiência profissional não é suficiente. As docentes Simone e 

Manuela informaram na questão 5, que a experiência profissional não é suficiente e a 

pontuaram em sétimo lugar na escala de 1  a 9 como característica importante para ser um 

bom professor. Igualmente, a docente Priscila anuncia que não considera a experiência 

profissional suficiente e assim sendo, atribuiu-lhe valor cinco na escala, considerando-a dessa 

forma, de relativa importância. Fato semelhante ocorreu com a docente Amanda, ao pontuar a 

experiência profissional como a sexta característica mais importante para ser um bom 

professor. As percepções dessas docentes conferiram elevado grau de importância à 

característica domínio do conteúdo, apontado em primeiro lugar por Simone, Amanda e 

Priscila e, em segundo lugar por Manuela. Identificada também como importante temos a 

didática, apontada pelas docentes  Simone, Amanda e Priscila. Como demais características 

pontuadas de 1  a 3 na escala de 1  a 9, encontram-se a elaboração do plano de aula, avaliação 

constante da aula e a interação com os alunos.  

                       Podemos identificar algo comum nas percepções dessas docentes. Todas 

atribuíram características didático-pedagógicas para ser um bom professor, em detrimento da 

experiência profissional, valorizando, dessa forma, os saberes disciplinares e pedagógicos se 

comparados aos experienciais. 

                       Julgamos coerente a percepção da docente Léa ao responder sobre a suficiência 

da experiência profissional, informando que “depende do interesse e pré disposição de quem 

quer ensinar”, sendo que, na questão 6 do instrumento atribuiu o terceiro lugar à característica 

experiência profissional, identificando como fatores fundamentais o domínio do conteúdo e a 

criatividade. 

                     Diferentemente ocorreu com as docentes Carolina, Larissa, Gabriela, Raquel e 

Lucia, em que houve aparente contradição nas respostas obtidas. Essas docentes informaram 

na questão 5, não acreditar que a experiência profissional seja suficiente, porém, na questão 6 

atribuíram elevado grau de importância à mesma, apontando-a como segundo lugar na escala 

de 1 a 9, conferindo, portanto, extremo valor à experiência profissional como característica 

para ser um bom professor. Observamos que o domínio do conteúdo foi considerado em 

primeiro lugar, como demonstram as percepções de Carolina, Raquel e Lucia. Notamos que 

novamente, comparado às demais percepções já analisadas, o domínio do conteúdo aparece 

como característica marcante para ser um bom professor, apontada por três destas cinco 

docentes. Ao terceiro lugar na escala, foi atribuída a interação com os alunos, segundo as 

docentes Carolina, Larissa e Raquel. Diferentemente das demais, Gabriela apontou em 
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primeiro lugar a interação com os alunos como fator essencial elegendo em terceiro lugar a 

criatividade. A percepção desta docente está em acordo com Tardif (2002) ao referir que 

associado aos saberes disciplinares e pedagógicos é necessário o desenvolvimento de uma 

experiência vivenciada no cotidiano da relação professor e aluno. 

                     Beatriz e Mariana, apesar de também não considerarem a experiência 

profissional suficiente, apontaram-na em terceiro lugar como importante característica sendo 

precedida pelo domínio do conteúdo e seguida pela didática e elaboração do plano de aula, 

elementos disciplinares e pedagógicos também considerados essenciais em semelhança às 

percepções acima analisadas. O mesmo ocorreu com as percepções de Cecília ao atribuir 

quarto lugar à experiência profissional elegendo em primeiro lugar, o domínio do conteúdo, 

em segundo a didática e em terceiro, a interação com os alunos. 

                       A docente Renata considerou a experiência profissional como suficiente apenas 

em parte, revelando a necessidade do professor em “buscar aprimorar sua prática” com 

subsídio teórico. Informa por meio da graduação dos pontos que também considera como 

mais importante o domínio do conteúdo, seguido pelas características didática e elaboração do 

plano de aula, percepção semelhante já identificada em vários docentes participantes.                         

                     Consideramos interessante ressaltar a percepção da docente Cintia que, 

diferentemente das demais, elegeu em primeiro lugar como característica para ser um bom 

professor, a pontualidade no cronograma, em segundo lugar os recursos materiais e em 

terceiro a criatividade. A docente não considera a experiência profissional suficiente 

(apontada em sétimo lugar na escala de 1 a 9) porém, informa na questão 5, que é 

fundamental. Analisando esta percepção, entendemos não haver incoerência no fato de a 

docente julgar a experiência profissional insuficiente e ao mesmo tempo declará-la como 

fundamental, pois, acreditamos que a docente esteja valorizando a experiência, indicando  

porém, que se considerada isoladamente, ou seja, sem estar interligada aos demais saberes,  é 

insuficiente para uma boa atuação docente, concordando com os autores Pimenta e Anastasiou 

(2005) e Tardif (2002). 

                     A nosso ver, outra percepção deve ser analisada em destaque, por aparentar 

relevante contradição. A docente Roberta, apesar de considerar a experiência profissional 

insuficiente, na questão 6  pontuou-a em primeiro lugar como a característica mais importante 

para ser um bom professor. Em nossa leitura, analisando as respostas da docente, a 

contradição parece ser apenas aparente, já que a percepção de Roberta indica que a 

experiência profissional é insuficiente, porém, acreditamos que, a exemplo da docente Cintia, 

no caso da experiência ser considerada separadamente dos demais saberes. Roberta demonstra 



72 

 

não desprezar o ensino ao eleger em segundo e terceiro lugares as características domínio do 

conteúdo a ser ministrado e didática,  também concordando com Tardif (2002), já citado 

anteriormente nestas análises. 

 

Tema 3: Dificuldade em  Ministrar Aula 

 

                        A questão sete do instrumento de coleta de dados,  enfocou a dificuldade em 

ministrar aula. Catorze docentes informaram que já sentiram tal dificuldade devido a fatores 

como: falta de experiência docente, ausência de domínio do conteúdo ministrado e deficiência 

na formação básica do aluno, prejudicando assim o processo de ensino e aprendizagem. 

                       As percepções revelaram que sete docentes sentiram dificuldade em ministrar 

aula pelo desconhecimento do conteúdo que seria ministrado, item que Tardif (2002) 

denomina de saberes disciplinares e que expõe como fundamental ao exercício docente 

devendo, como já expusemos anteriormente, estar associado aos demais saberes. Nossa 

prática profissional demonstra que, caso o professor não possua domínio do conteúdo poderá 

expor-se a situações embaraçosas ocasionando muitas vezes dificuldade na condução da aula, 

fato apontado por alguns dos docentes nesta pesquisa. 

                       Outro fator interessante que foi identificado pela docente Roberta é a 

deficiência na formação básica do aluno, conforme transcrição abaixo: 

 

 

 “Formação do aluno deficiente em questões básicas”.  (Roberta)  

 

 

                       Embora não tenha sido tema e nem foco da nossa pesquisa, entendemos ser 

importante e necessária essa abordagem por ter sido identificada pela docente, além do que, 

julgamos oportuno investigar um pouco mais a questão relacionando-a ao aspecto legal 

vigente. 

                      O Conselho Estadual de Educação, no uso de suas atribuições e com 

fundamento no artigo 32 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no Art. 2º da 

Lei Estadual nº 10.403, de 6  de julho de 1971, por meio da  Deliberação CEE Nº 09/97, 

prevê: 
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Artigo 1º - Fica instituído no Sistema de Ensino do Estado de São Paulo o 

regime de progressão continuada, no ensino fundamental, com duração de 

oito anos. 

 

                      A legislação do sistema de ensino do Estado de São Paulo prevê o regime de 

progressão continuada no ensino fundamental.  A progressão continuada é um procedimento 

utilizado pela escola que permite  ao aluno avanços sucessivos e sem interrupções nas séries.                                                         

A LDB propõe esse sistema considerando que o conhecimento deve ser construído e não 

interrompido e que as reprovações sucessivas do aluno não contribuem para melhorar seu 

aprendizado, indicam Menezes e Santos (2002). Pode ser considerada uma metodologia 

pedagógica avançada, ao propor uma avaliação constante e cumulativa, e tem por finalidade 

garantir o acesso e a permanência do aluno na escola. Parece-nos que a intenção do legislador 

é eliminar a defasagem idade/série e evitar sucessivas repetições tendo por princípio, como      

citamos,  que reprovar o aluno sucessivamente não influencia positivamente no seu 

aprendizado. Faz parte da proposta àquele aluno que não aprendeu o ter de passar por um 

período denominado de recuperação. Consideramos importante essa análise em nossa 

pesquisa em razão da realidade apresentada por alguns alunos ingressantes no ensino superior. 

Constatamos, pela percepção da docente e por meio de nossa prática profissional como 

professora, que realmente há um despreparo percebido na educação básica do aluno, cada vez 

mais nítido e frequente, ocasionando visível dificuldade no aprendizado do novo e mais 

complexo conteúdo. Assim sendo, somos induzidos a questionar se o sistema da progressão 

continuada contribui para uma deficiente escolarização que vai refletir e manifestar-se no 

aprendizado do ensino superior. Como exposto anteriormente, o processo de ensino, sob a 

ótica de Libâneo (1994), é uma sequencia de atividades interativas entre o professor e o aluno 

com o objetivo de assimilação do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades visando 

proporcionar os meios necessários para que isso ocorra. Trata-se de um processo que exige 

esforço de ambas as partes, sendo o aluno, o objeto e o agente da aprendizagem.  

           Dessa forma, entendemos que a deficiência na formação básica do aluno torna-

se relevante uma vez que, para que ocorra a aprendizagem é necessário esforço do aluno, ou 

seja, prestar atenção, pensar, raciocinar, pesquisar, associar à idéia nova a antiga, além de 

realizar análise reflexiva e crítica. Caso o conhecimento seja deficiente, ele deixará de 

cumprir seu papel ativo na assimilação do conteúdo novo dificultando o processo de 

aprendizagem. Nesse processo, compete ao professor atuar como mediador tendo por função 
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despertar o interesse nos alunos, selecionar o conteúdo, escolher linhas estratégicas, prover 

materiais adequados, usar criatividade, além de orientar e estimular os alunos.  

                       É verdade que a progressão continuada tem sido, sem dúvida, um assunto 

polêmico, pois, pode caracterizar a aprovação automática do aluno ainda que ele não tenha 

alcançado o aprendizado necessário para sua aprovação. Outra questão que nos faz meditar é 

o fato de ela ter sido introduzida sem modificar algumas condições pedagógicas e outras 

relacionadas à formação dos professores, que, a nosso ver, deveriam ter sido mais bem 

preparados  para enfrentar esse novo projeto. 

           A percepção da docente Roberta, revelando que sentiu dificuldade para 

ministrar aula devido à formação básica deficiente do aluno, parece coincidir, com o resultado 

obtido pelo Brasil recentemente. Apesar de ter alcançado a meta traçada para o Programa 

Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), o Brasil ainda ocupa a 53º posição no ranking 

mundial, dentre 65 países, conforme relatório divulgado pela Organização para Cooperação 

de Desenvolvimento Econômico (OCDE). O  PISA tem por objetivo verificar a eficiência dos 

sistemas educacionais, avaliando o desempenho dos alunos na faixa etária dos 15 anos, idade 

em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória. 

           Na universidade ingressam alunos provenientes de escolas das redes pública e 

privada, apresentando características, idades e perfis diferentes.  

           Podemos observar, por intermédio dos resultados do Sistema de Avaliação do 

Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP) em 2009, que, apesar de as escolas da 

rede pública apresentarem discreta melhora no aprendizado da língua portuguesa, a maior 

deficiência identificada atualmente foi na disciplina de matemática, em que o desempenho da 

maioria dos alunos foi insuficiente.  

          Analisamos, neste trabalho, os resultados predominantes da tabela do 

SARESP/2009, referentes ao desempenho dos alunos da 3º série do ensino médio nas 

disciplinas de língua portuguesa e matemática, das escolas estaduais (anexo I), municipais 

(anexo II) e particulares (anexo III). Iniciaremos verificando o resultado em relação à língua 

portuguesa. Na rede estadual 69,8% dos alunos obtiveram desempenho suficiente; na rede 

municipal 74,9% e nas escolas particulares esse número elevou-se para 86,5%. A seguir, 

analisaremos o desempenho na disciplina de matemática. Notamos que na rede estadual 

41,2% dos alunos demonstraram desempenho suficiente; na rede municipal 53.5% e nas 

escolas particulares 72,4%. Informamos que a classificação: insuficiente, suficiente e 

avançado, assim como a descrição dos níveis de proficiência do SARESP (2009) constam     

inseridas neste trabalho (anexos I, II e III). 
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          Como podemos observar, o resultado demonstrou que os alunos das escolas 

estaduais apresentaram desempenho inferior se comparado aos alunos das escolas municipais 

de São Paulo. 

          Constatamos em relação à formação básica, comparando os resultados obtidos 

entre os tipos de escolas, que os alunos provenientes da rede pública parecem estar menos 

preparados do que aqueles oriundos das escolas particulares. Acreditamos que esse resultado 

pode estar baseado em dois fatores: por um lado a progressão continuada no ensino 

fundamental da rede estadual e, por outro lado, uma cobrança maior em relação às horas 

investidas em estudos e pesquisas, para os alunos da rede privada, permitindo que 

desenvolvam melhor as habilidades e competências necessárias ao raciocínio e ao pensamento 

crítico. 

                     Opostamente àquelas percepções, quatro docentes informaram que nunca 

sentiram dificuldade em ministrar aula. Tal resultado nos remete aos comentários de Basso 

(1998), informando que professores  bem sucedidos conseguem integrar significado e sentido 

ao seu trabalho concretizando uma prática pedagógica eficiente. Embora o significado e o 

sentido do trabalho docente não tenha sido objeto de nossa investigação, infiro que esse 

resultado demonstre que tenha sentido e significado o trabalho desses docentes uma vez que, 

segundo Basso (1998), isso é obtido por meio de uma formação educacional adequada, 

situação revelada pelo fato de que catorze, dos dezoito docentes, cursaram a graduação em 

universidade pública. Outro fator indicado pelo autor (1998) é a compreensão do significado 

do trabalho. Os docentes possuem prática pedagógica e profissional, adquiridas no fazer, visto 

que, doze dos dezoito participantes informaram estar atuando exclusivamente no exercício 

docente.         

                     Minha experiência revela que nas universidades públicas, os docentes ministram 

normalmente apenas uma disciplina de acordo com sua área de especialização. O mesmo não 

ocorre nas universidades privadas, onde os docentes são convidados a elaborar e ministrar 

aulas com conteúdos diversos e referentes a várias disciplinas, nem sempre objeto de sua área 

de experiência. Tal fato requer desses docentes mais horas de trabalho investidas no estudo e 

atualização das disciplinas cujo conteúdo não dominam. Ressaltamos que essas horas 

poderiam ser dedicadas mais à pesquisa, a exemplo do que ocorre nas universidades públicas. 

Tardif e Lessard (2007) alertam que a docência, como forma de trabalho, tem muitas vezes 

sido negligenciada ao desconsiderar o tempo de trabalho dos professores, dificultando a 

realização das pesquisas.  
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Tema 4: Avaliação do Aprendizado 

 

                      Este tema foi apontado na questão oito do instrumento de coleta de dados     

abordando os docentes quanto à avaliação do aprendizado do aluno ao final de cada aula. 

Treze participantes responderam que avaliam o aprendizado do aluno ao final da aula 

utilizando para isso arguições orais e dinâmicas de grupo.  Essa avaliação é uma das 

importantes tarefas do professor e tem por objetivo verificar a situação do aluno em relação ao 

aprendizado, para identificar o progresso ou a dificuldade encontrada por ele. Essa função da 

avaliação é denominada por Libâneo (1994) de diagnóstica, sendo fundamental para 

redirecionar o trabalho docente.  Segundo informa Tosi (2003, p. 189), a avaliação é 

importante uma vez que “precede, caminha junto e completa o trabalho escolar”. Outro 

método que os docentes revelaram utilizar é observar a interação e o interesse demonstrados 

pelos alunos ao longo da aula. A esse método de avaliação é atribuída a função de controle, 

segundo Libâneo (1994), que permite ao professor, por intermédio da interação com os 

alunos, avaliar a assimilação dos conhecimentos e o desenvolvimento das habilidades.    

                       Cinco docentes referiram que não efetuam avaliação do aprendizado ao término 

de cada aula por indisponibilidade de tempo.  

                     Destacamos a percepção da docente Manuela ao informar: 

 

 

 “é importante a formação pedagógica sobre métodos de ensino e de 

avaliação”. (Manuela) 

 

 

            Essa percepção indica a preocupação da docente no que se refere ao 

aprendizado de métodos avaliativos que possam ser utilizados na sala de aula. Acreditamos 

que discussões, pesquisas e estudos têm sido feitos no âmbito da avaliação do aprendizado,    

mas reconhecemos que, a exemplo do comentário da docente Manuela, pouco tem sido 

oferecido aos professores, o que, a fez ressaltar a importância da avaliação na formação 

pedagógica.  
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Tema 5: Momento, na aula, em que o aluno pode expressar suas dúvidas 

 

                        Este tema consta no instrumento como a questão de número nove, onde os 

docentes informaram em qual momento permitem ao aluno manifestar-se para esclarecer suas 

dúvidas pertinentes ao conteúdo apresentado. Na totalidade, ou seja, os dezoito docentes,        

revelaram que permitem a exposição das dúvidas a qualquer momento da aula. Vale lembrar 

que o processo de ensino e aprendizagem necessita da participação ativa do aluno e que este 

processo é duplo, como já mencionado anteriormente, ou seja, professor e aluno assumem 

posição ativa na construção do conhecimento. Ao permitir que o aluno verbalize e exponha 

suas dúvidas a qualquer momento, o professor estará contribuindo para uma adequada e eficaz 

interação com o aluno, facilitando dessa forma o processo, de acordo com Tardif (2002).         

 

Tema 6: Revisão dos Objetivos da Aula 

                         

                          O item foi identificado por meio da questão de número dez no instrumento de 

coleta de dados. Verificando o rendimento da turma ou do aluno, doze docentes relataram que 

revêem sempre o objetivo da aula; quatro docentes informaram que efetuam a revisão às 

vezes e dois docentes revelaram que a realizam raramente. Essa revisão ou análise dos 

objetivos foi denominada por Tosi (2003) de avaliação por feedback onde são verificados se 

os objetivos anteriormente propostos foram ou estão sendo cumpridos. A pesquisa revelou 

que a maioria dos docentes revê os objetivos sempre que necessário.  

 

Tema 7:  Formação Continuada 

 

                        Identificado como décimo primeiro item do instrumento, indagamos a respeito 

da formação continuada. Aos docentes foi perguntado se, durante os últimos dois anos, têm 

procurado participar de congressos, eventos, aulas, simpósios ou outros.                  

                      Dezessete docentes afirmaram que têm procurado participar desses eventos nos 

últimos dois anos e apenas um docente informou que não tem participado recentemente.  

                      Silva et al ( apud  Davim et al, 1999), informam que a educação continuada é 

um conjunto de práticas educacionais planejadas para promover o desenvolvimento 

profissional e Nunes (idem), indica que esta é uma das alternativas educacionais centrada no 

desenvolvimento de profissionais podendo ocorrer por meio de cursos de caráter 
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complementar ou seriado. No campo da docência, segundo estudo de Rodrigues e Mendes 

Sobrinho (2008), a formação continuada tem por objetivo qualificar o docente para o 

competente exercício de sua profissão, incluindo-se os conhecimentos relacionados à área 

específica assim como às questões pedagógicas. 

                       Selecionamos, a seguir, a percepção da docente Cintia para ilustrar a afirmação 

acima. 

 

 “[...] acredito ser este um processo contínuo, a atualização se faz necessária 

para ampliar as experiências de ensino e profissional”.     (Cintia)  

 

 

           Essa percepção associa-se às ideias de Sena e Silva (2006) ao afirmarem que a 

formação continuada é um recurso importante para capacitar os professores em vista dos 

constantes desafios que surgem na prática docente. Madeira e Lima (2007) também ressaltam 

que os docentes julgam encontrar na continuidade da formação a saída para um melhor 

desempenho profissional por ser, a formação continuada, um processo contínuo, acumulativo 

e interativo devendo estar articulada com os saberes e as práticas pedagógicas. Temos 

consciência de que o professor exerce influência na formação e vida profissional do aluno, 

concordando com Vasconcelos (2002), ao afirmar que a qualidade da docência está 

diretamente ligada à capacitação e atualização do professor. 

           Diante do exposto, analisando as percepções dos docentes nesta pesquisa e nos 

demais trabalhos citados, constatamos que a formação continuada não deve ser apenas 

referente ao conhecimento específico da área de especialização, mas, para o exercício 

docente, é fundamental que haja associação e atualização na esfera pedagógica. A realidade 

tem demonstrado que compete ao professor buscar o aprimoramento profissional com ênfase 

pedagógica além de desfrutar da troca de experiência entre os colegas, uma vez que não há 

exigência em termos legais que o incentive, pelo menos por enquanto, a tal iniciativa. 

 

Tema 8: As características, segundo a percepção dos docentes participantes, necessárias para 

ser um bom professor 

 

           Foram previamente selecionadas pela pesquisadora e integraram a sexta 

questão do instrumento de coleta de dados, nove características supostamente consideradas 

para ser um bom professor. Os participantes foram instruídos a classificá-las segundo o grau 
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de importância, atribuindo pontuação de 1 a 9. Estabeleceu-se anteriormente que 1 seria 

atribuída à característica considerada como a mais importante e  9 à menos importante. 

           As características previamente selecionadas foram: 8.1- Experiência 

Profissional; 8.2- Domínio do Conteúdo; 8.3- Didática; 8.4- Avaliação Constante da Aula; 

8.5- Interação com Alunos; 8.6- Elaboração do Plano de Aula, 8.7- Pontualidade no 

Cumprimento do Cronograma;  8.8-  Recursos Materiais  e  8.9-  Criatividade.  

           Apresentamos no quadro a seguir, a síntese do resultado da classificação das 

características, indicadas pelos docentes participantes, como necessárias para ser um bom 

professor.  
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           A característica apontada, como a mais importante para ser um bom professor, 

de acordo com a percepção de catorze dos dezoito docentes participantes, foi referente ao 

domínio do conteúdo a ser ministrado; em segundo lugar e empatadas aparecem a didática e a 

experiência profissional; em terceiro lugar está a interação com os alunos; em quarto lugar 

encontra-se a elaboração do plano de aula; em quinto foi apontada a criatividade; em sexto a 

avaliação constante da aula; em sétimo os recursos materiais e em último lugar, a 

pontualidade no cumprimento do cronograma.  

           As características pedagógicas pontuadas pelos docentes do primeiro ao quinto 

lugar (domínio do conteúdo, didática e experiência profissional, interação com os alunos, 

elaboração do plano de aula e a criatividade), encontram- se em plena concordância com 

Tardif (2002), ao informar que os saberes necessários ao professor abrangem: o dominar a 

disciplina que ministra, possuir conhecimentos pedagógicos e desenvolver simultaneamente 

com esses requisitos, um saber prático baseado na experiência vivenciada, ou seja, a 

experiência profissional. Ressaltamos que as características, domínio do conteúdo, 

experiência profissional e interação com os alunos já foram anteriormente analisadas neste 

trabalho ao serem inseridas no item abordado como Tema 2- Experiência Profissional.  

           Acreditamos ser importante analisar a característica “didática”, que foi 

apontada em segundo lugar, pois, um dos fatores que nos motivou a essa pesquisa, foi o 

comentário de alguns alunos referindo que muitas vezes os professores possuem domínio do 

conteúdo, porém, não apresentam didática, dificultando dessa forma, o aprendizado. Como 

citamos anteriormente, a didática é uma disciplina da pedagogia que tem por objetivo orientar 

a atividade profissional dos professores, sendo, portanto, de fundamental importância na 

formação desses profissionais. Libâneo (1994) refere que não basta saber que os alunos 

precisam dominar os conhecimentos, mas, compete ao professor informar-lhes como fazer, 

além de providenciar métodos eficientes para que assimilem esses conhecimentos. O autor 

comenta que sempre existiram formas de ensino e aprendizagem, ainda que elementares e 

espontâneas, mas foi com o surgimento da instituição escolar que o ensino passou a ser um 

processo sistematizado, sendo introduzidas regras de ensino. 

           Por um lado, analisando as percepções dos participantes, constatamos que 

muitos docentes não receberam preparo pedagógico, incluindo a didática, para exercer a 

docência, o que tem prejudicado sua atuação profissional como docentes. Por outro lado, 

observamos professores de enfermagem que, de algum modo, ainda empregam formas 

espontaneístas de ensino, buscando, na tentativa de suprir a lacuna pedagógica, métodos 

eficazes para melhorar seu desempenho profissional e proporcionar aos alunos a apreensão 
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dos conhecimentos e o desenvolvimento de habilidades necessárias ao exercício da profissão 

de enfermeiro. 

            Em sexto lugar, apontada pelos docentes, encontra-se a característica avaliação 

constante da aula. Julgamos importante salientar que dois tipos de avaliação fizeram parte do 

instrumento de coleta de dados. A primeira refere-se à avaliação do aprendizado, analisada 

anteriormente no tema 4, e a segunda diz respeito à avaliação constante da aula, objeto de 

nossa análise atual e que também deve ser realizada pelo professor. Nesse tipo de avaliação o 

professor pode constantemente refletir e analisar seu próprio trabalho em sala de aula 

facultando-lhe a possibilidade de adequar o conteúdo e os métodos empregados conforme a 

necessidade do aluno e da turma. 

            Parece-nos à primeira impressão, pela pontuação conferida pelos docentes, que 

esta característica não foi considerada como uma das mais importantes para ser um bom 

professor. Se associarmos este tipo de avaliação com o trabalho não- codificado, exposto por 

Tardif e Lessard (2007), como sendo a liberdade de ação que os professores têm por atuarem 

com seres humanos complexos, observamos, na prática docente, que os professores têm 

realizado a avaliação da aula pelo fato de ocorrerem, frequentemente no semestre, várias 

adequações relacionadas à distribuição do conteúdo e ao emprego de diferentes técnicas 

metodológicas. Constatamos, portanto, que apesar de parecer menos importante, na prática, os 

docentes têm avaliado e reformulado suas aulas conforme as necessidades identificadas. 

           Apontada em sétimo lugar encontra-se a característica recursos materiais. Para 

esta foi igualmente atribuída pelos docentes pouca importância. Essa situação nos induz a 

pensar que os docentes podem estar ministrando suas aulas sem auxílio dos recursos materiais 

em razão da indisponibilidade dos mesmos. Acreditamos que o fato ocorre tanto nas 

universidades públicas quanto nas privadas, devido à escassez dos recursos materiais, 

especialmente os de maior custo. Ainda assim, percebemos, pela nossa prática docente, que  

os professores selecionam criativamente outros métodos além de utilizar os recursos mais 

tradicionais disponíveis, visando desenvolver com boa qualidade o exercício profissional sem 

prejudicar, dessa forma, o aprendizado do aluno. Vale citar que, diferentemente da maioria 

das percepções identificadas, a docente Cintia indicou essa característica em segundo lugar na 

escala de 1 a 9 atribuindo-lhe considerável importância para ser um bom professor. 

           Em último lugar, apresenta-se a característica pontualidade no cronograma. 

Essa pontuação se justifica ao considerarmos a relação de ensino e aprendizagem, pois é 

sabido que o desenvolvimento do aluno deve ser verificado antes que o novo conteúdo seja 

ministrado. Assim sendo, o rigoroso cumprimento do cronograma previamente elaborado, 
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pode não ser seguido integralmente ao examinarmos o rendimento do aluno e da turma. 

Percebe-se que este foi um item identificado como de menor importância tanto pela maioria 

dos docentes da universidade pública como pelos que exercem a docência na universidade 

particular. Ressaltamos, porém, que este item foi apontado, novamente somente pela docente 

Cintia, como uma das características importantes para ser um bom professor. 

          Reconhecemos que nas instituições privadas a cobrança em relação ao 

cumprimento do cronograma é maior. Apontamos, como uma das possíveis causas 

responsáveis por essa cobrança excessiva nas universidades privadas, a prova do ENADE 

(Exame Nacional de Desempenho de Estudantes), aplicada aos graduandos destas instituições. 

Podemos afiançar como verdadeiro, que a realidade demonstrada nas universidades privadas, 

é que esses docentes têm, apesar de terem atribuído menor importância, seguido o cronograma 

estipulado ainda que, adequando-o à turma e aos alunos pela autonomia que exercem dentro 

da sala de aula. 
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  O mercado de trabalho para o profissional enfermeiro tem-se expandido e 

sofrido várias transformações. A presença deste profissional é marcante nas áreas hospitalar, 

unidades básicas de saúde (UBS), auditoria, home-care, gerenciamento de clínicas, 

representantes de empresas de produtos médicos, desenvolvimento de pesquisa, entre outros. 

Atualmente observamos que o enfermeiro tem buscado a docência, especialmente do ensino 

superior, como nova oportunidade de emprego, meio de atualização profissional além de 

complementação salarial, incentivado pela vasta expansão do ensino superior, particularmente 

nas universidades privadas de ensino.  

           Desde que ingressamos na carreira docente, há praticamente dez anos, tem-se 

evidenciado nossa preocupação com a atuação do enfermeiro, como docente, no curso de 

graduação em enfermagem em razão do aspecto pedagógico necessário à prática da docência. 

           Tal fato nos encaminhou primeiramente ao curso de especialização voltado à 

docência e posteriormente ao mestrado em educação, que nos possibilitou uma ampliação da 

compreensão no âmbito educacional, aprofundando os conhecimentos didático-pedagógicos, 

adquiridos no curso de licenciatura, além de proporcionar subsídios para melhor atuação 

docente. 

           Concordamos com Camillo e Silva (2006, p. 24) ao afirmarem que “o Curso de 

Graduação em Enfermagem deve conter um projeto político-pedagógico construído 

coletivamente, centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e apoiado no professor como 

facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem”. Acreditamos que isso é possível 

somente com uma eficiente e adequada capacitação pedagógica docente.   

          Compactuamos com a ideia de Rodrigues e Mendes Sobrinho (2006) ao 

comentarem que a formação docente é um processo amplo e complexo interligados às 

questões sociais, econômicas e também políticas e dessa forma, faz-se necessário ir além da 

forma tradicional de ensino, refletindo como podemos contribuir para uma prática pedagógica 

aliada à integração e interdisciplinaridade, uma vez que, não podemos formar bons 

profissionais enfermeiros sem que os enfermeiros professores tenham uma adequada 

formação. 

           Lamentavelmente, ainda não tem se constituído pré- requisito para a admissão 

no exercício docente do ensino superior, a comprovação formal de uma competência didático-

pedagógica, exigindo-se apenas, o bacharelado, a especialização na área específica da 

enfermagem e o competente exercício da profissão.  

           A realidade tem demonstrado que esse profissional, ao tornar-se docente, 

depara-se com diversas situações em sala de aula que a vasta experiência profissional, como 
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enfermeiro, não o capacita a enfrentar, por serem independentes da prática na área específica 

da enfermagem.  

           Consultando a legislação, particularmente a LDB, observamos que a mesma é 

inespecífica em relação à formação do professor. Estudos revelam que não existe uma 

formação específica para tornar-se professor universitário, de modo que, cada docente tem 

sido responsável pela busca de seu aprimoramento na área pedagógica, ao reconhecer a 

existência de uma lacuna neste âmbito que interfere em seu desempenho docente. 

Constatamos que, vários  enfermeiros professores, somente algum tempo após o início do 

exercício docente, buscam aprimoramento na área pedagógica. 

            Consideramos necessária uma qualificação para o exercício da docência que vá 

além do conhecimento específico na área da enfermagem e que esteja articulada com o 

preparo pedagógico buscando dessa forma, tornar possível o enfrentamento das desafiadoras 

situações no âmbito acadêmico. 

           Concordamos, unindo-nos ao pensamento de Rodrigues e Mendes Sobrinho 

(2008), que se faz urgente a capacitação dos profissionais para o exercício da docência e que 

haja, conforme indicam Vasconcelos e Amorim (2007, p. 4) “um entrelaçamento da 

competência acadêmica com a competência didática”. 

           Reconhecemos que a pesquisa, a extensão e o ensino são funções da 

universidade, e que o ensino é de vital importância na formação profissional. Assim sendo, 

acreditamos que a complementação pedagógica associada à formação específica da 

enfermagem poderá contribuir para o melhor desempenho profissional do professor além de 

influenciar positivamente na formação do profissional enfermeiro. Para isso, indicamos que 

haja uma eficaz e constante formação continuada para os docentes, voltada às práticas 

pedagógicas, como proposta para melhor capacitação desses  profissionais.  

           Apontamos como uma possibilidade, visando à melhoria na qualidade do 

ensino superior de enfermagem, o estabelecimento de programas de formação continuada 

voltados à docência e que os enfermeiros, ao almejarem serem professores, sejam 

incentivados e encaminhados a esses cursos. Verificamos que semelhante iniciativa tem sido 

realizada na Universidade Federal do Piauí, citada neste trabalho, e que docentes têm sido 

beneficiados com essa oportunidade. 

           Sugerimos que seja considerada a ideia de tornar-se pré-requisito, para o 

ingresso na docência do ensino superior em enfermagem, a comprovação formal de formação 

pedagógica, estimulando, dessa forma, que os candidatos à docência procurem cursos que 
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ofereçam capacitação pedagógica antes de iniciarem o exercício docente, evitando assim, o 

despreparo e as dificuldades relatadas em sala de aula.   

          Constatamos, por intermédio desta pesquisa, que muitos dos profissionais 

enfermeiros, atualmente no exercício docente, não receberam formação pedagógica para essa 

atuação e reconhecem sua fundamental importância, confirmando nossa hipótese. Mas essa 

confirmação não faz encerrar a reflexão que se empreendeu, ao contrário, provoca novas 

inquietações indicando a necessidade de seguir adiante. 

          Esperamos que este trabalho possa contribuir, junto aos demais trabalhos já 

realizados, para demonstrar a importância da formação pedagógica objetivando a boa 

qualidade na atuação do docente de enfermagem e consequentemente no ensino superior do 

Brasil. 
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Instrumento de Coleta de Dados 

Nome:________________________________________________________________________ 

Idade:____________                                   Sexo:      Fem (       )   Masc (       ) 

Tempo de Formado: ________anos     

 Instituição da Graduação: (       ) Pública     (       ) Privada 

Tempo de Docência no Ensino Superior:   

 04-08 anos (       )         09-13 anos      (       )              13-18 anos      (       )               Acima de 19 anos  (        )   

Trabalha atualmente em Instituição :  (      ) Pública        (       ) Privada  

Além da Docência exerce outra atividade profissional:   (      ) Sim    (      ) Não   

Onde ?  ________________________________________________________                                                                                          

1. Liste os cursos realizados e o ano de conclusão (válidos também cursos informais) 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

2. Nos cursos realizados obteve formação pedagógica?   (      ) Sim             (      ) Não 

 Em caso afirmativo, especifique o curso: 

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

  3. Assinale as ênfases pedagógicas que obteve nos cursos acima especificados: 

  (     ) Didática                      (     ) Metodologia                     (     )  Prática de Ensino 

  (     ) Plano de Ensino         (     ) Plano de Curso        

 

  Em caso de não ter recebido formação pedagógica, responda a questão abaixo 

  

4. Sente que seu desempenho como docente seria melhor se tivesse recebido formação pedagógica?      

(     ) Sim           (      ) Não 
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5. Na  sua opinião,  a experiência profissional é suficiente para ser um bom professor? Porque? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

6. Assinale em ordem de importância ( sendo que 1 é o mais importante e 9 o menos importante) quais as 

características necessárias para ser um bom professor. 

(      ) Domínio do conteúdo a ser ministrado 

(      ) Experiência profissional 

(      ) Criatividade 

(      ) Didática 

(      ) Recursos Materiais  

(      ) Preparo e elaboração do plano de aula 

(      ) Interação com alunos 

(      ) Avaliação constante da aula 

(      ) Pontualidade no cronograma 

7. Sente, ou já sentiu, dificuldade para ministrar aula? (     ) Sim  Qual?______________________            Não (      ) 

 

8. Ao final de cada aula você avalia o aprendizado do aluno?   

 (     ) Sim. Como?______________________________________________      (     ) Não 

 

9. Orienta o aluno que faça perguntas ao final da exposição do conteúdo ou a qualquer momento? 

(    )  Ao final                                       (     ) A qualquer momento 

 

10. Revê seus objetivos de aula conforme o rendimento do aluno ou da turma? 

(     ) Sempre          (     ) As vezes         (     ) Raramente                        (     ) Nunca 

 

11. Tem procurado nos últimos 2 anos participar de congressos, eventos, aulas, simpósios ou outros cursos?         

(      ) Sim                           (      )Não 
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            APÊNDICE B – Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

Nome: _____________________________________________________ 

Endereço:_______________________________________________________________ 

Cidade: ___________________________           CEP:___________________________ 

Telefone:   resid: ______________________       celular:  ________________________ 

E-mail:_________________________________________________________________ 

 

As Informações contidas neste instrumento foram fornecidas à mestranda Rosana 

Stopiglia Schreen do Programa de Pós Educação em Educação- PPGE- UNINOVE, 

tendo por orientadora a Prof.ª Dr.ª Elaine Teresinha Dal Mas Dias, objetivando firmar 

acordo escrito mediante o qual, o voluntário da pesquisa autoriza sua participação com 

pleno conhecimento da natureza dos procedimentos e com a capacidade de livre arbítrio 

sem qualquer coação. 

 

Título do Trabalho: A formação pedagógica na atuação do docente de Enfermagem 

 

Objetivo: Investigar as percepções dos enfermeiros, que ministram diversas disciplinas no 

curso de graduação em Enfermagem, quanto à formação pedagógica em sua atuação 

docente. 

 

Desconfortos ou riscos esperados: Os voluntários não serão submetidos a riscos durante 

o período da pesquisa. 

 

Informações: O voluntário tem garantia que receberá respostas a qualquer pergunta ou 

esclarecimento de qualquer dúvida quanto aos procedimentos, riscos benefícios e outros 

assuntos relacionados com pesquisa. Também os pesquisadores supracitados assumem o 

compromisso de proporcionar informação verídica, ainda que esta possa afetar a 

vontade do indivíduo em continuar participando. 

 

Métodos Alternativos Existentes: Não se aplica 
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Retirada do Consentimento: O voluntário tem a liberdade de retirar seu consentimento 

a qualquer momento e deixar de participar do estudo. 

 

Garantia do sigilo: Os pesquisadores asseguram a privacidade dos voluntários quanto 

aos dados confidenciais envolvidos na pesquisa. 

 

Forma de Ressarcimento das Despesas decorrentes da participação na Pesquisa: Não 

Haverá 

 

Telefone do Pesquisador para Contato: Rosana Stopiglia Schreen: (011) 7133-8950 

 

Consentimento Pós Informação: 

 

Eu, ________________________________________________, após leitura e 

compreensão deste termo de informação e consentimento, entendo que minha 

participação é voluntária, e que posso sair a qualquer momento do estudo, sem prejuízo 

algum. Confirmo que recebi cópia deste termo de consentimento, e autorizo a execução 

do trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo no meio científico. 

* Não assine este termo se ainda tiver alguma dúvida a respeito. 

 

São Paulo, ___________________de 2010. 

 

Nome (por extenso):______________________________________________ 

 

Assinatura:_____________________________________________________ 

 

1ª via: Pesquisador                                                                                        2ª via: Voluntário
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ANEXO I – Resultado do SARESP 2009 - Escola Estadual 
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ANEXO II – Resultado do SARESP 2009 - Escola Municipal 
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ANEXO III – Resultado do SARESP 2009 - Escola Particular 
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