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A FORMAÇÃO EDUCACIONAL DO DOCENTE DE ENFERMAGEM E SEUS 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

RESUMO - O artigo tem por objetivo repensar as funções desempenhadas pelos profissionais de 
enfermagem frente à questão da docência devido ao crescimento de escolas formadoras de 
profissionais de nível técnico em enfermagem, o fator docente apresenta-se como uma área 
promissora de atuação do enfermeiro. Tal estudo analisou os aspectos inerentes ao interesse de  
uma formação mais abrangente no que tange a formação de profissionais qualificados para 
assumirem um papel importante na sociedade como agente transformador. Conclui -se que é 
preciso ir além de uma formação inicial, o docente de enfermagem requer aprofundamentos 
especializados no decorrer da formação para que se tenha uma finalidade qualitativa desse aluno 
ao final do curso. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação em enfermagem; Docente de enfermagem; Ensino; Pedagogia.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O mundo vive um momento de mudanças, afetando a estrutura, a cultura e 

os processos de trabalho, fazendo com que as pessoas busquem formas de 

adaptação e agreguem novos valores para atender as demandas sociais do 

mercado. Um dos desafios para os serviços de saúde é a adoção de medidas para 

a satisfação dos clientes. 

A questão educacional na enfermagem é ampla, podendo referir-se à 

educação formal em cursos técnicos, de graduação e de pós-graduação ou à 

educação em saúde voltada aos treinamentos em serviço. 

Frequentemente, enfermeiros aproximam-se da docência logo no início da 

sua vida profissional ou mesmo posteriormente, após alguns anos de atividades 

assistenciais. 

Diante do exposto, o presente estudo tem por objetivo analisar a importância 

do papel do docente na formação do profissional de enfermagem. A educação e 

ensino atual é desafiador para qualquer professor. 

Inicialmente adotamos a ideia de que ainda são plausíveis estudos 

acadêmicos que enfoquem, as necessidades de formação profissional dos 

docentes que atuam no âmbito da enfermagem  

O crescimento notório pelas escolas que oferecem cursos de nível técnico e 

superior na área de enfermagem tem alavancado uma busca grande de 

profissionais em torno de uma especialização mais continua visando o egresso na 

docência, onde assumem determinadas responsabilidades da função docente em 

enfermagem, com atividades de supervisão, ensino aprendizagem e gestão desse 

trabalho voltado para a lógica organizacional do setor.  

A grande preocupação atualmente é o preparo do professor, isto dentro de 

instituições de ensino, seja ela particular ou pública, o que normalmente não é 

analisado é a interação entre educador e educando. O conceito percebido é o de 

que o professor terá que atuar junto com o profissional de enfermagem, e este deve 

estar preparado, sendo-lhe permitida a compreensão dos anseios e também das 

necessidades mostradas por estes profissionais, assim como suas expectativas e 

angustias, abrindo-lhes novos caminhos e perspectivas. 

Diante de todas as prerrogativas desenvolvidas em torno de uma formação 

especifica da área da enfermagem, onde se prepara profissionais para atuarem de 
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forma sistêmica e direta na promoção de uma qualidade de vida com censo critico, 

ético e humanizacional necessita ainda de uma formação pedagógica desse 

professor.  

O presente estudo se justifica por não se tratar de uma tarefa de fácil 

aplicação, é bem diferente na prática, entretanto, é nesse contexto que o poder da 

pedagogia visa promover no individuo seu melhor, requer uma qualificação ainda 

maior, é poder ir além do que aprende no seu tempo de graduação, requer um 

trabalho mais humanístico, mais sensível. Portanto, é nisso que se baseia a união 

de teoria e prática, uma não acontece sem a outra, os resultados não são 

alcançados de forma individualista no ramo pedagógico.  

Para tanto, foi utilizada uma metodologia de pesquisa bibliográfica. A coleta 

de dados foi realizada nas bases de dados da Scielo e Google Acadêmico, 

publicados nos últimos 10 anos, com os descritores: Educação em enfermagem; 

Docente de enfermagem; Ensino; Pedagogia 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 A política nacional de graduação e suas linhas programáticas 

 

É de suma importância compreender a questão da formação docente na 

atualidade, levando-se em consideração os aspectos da formação, na medida em 

que situa os professores na dinâmica do mundo globalizado e na sociedade de 

informação, onde os sujeitos devem possuir a maior quantidade de conhecimentos 

possíveis (FONTENELE; CUNHA, 2014).  

A universidade é uma instituição educativa que produz conhecimentos, 

estimula a formação crítica do individuo. Para Morin (2000), a universidade 

conserva, memoriza, integra uma herança cultural de saberes, idéias e valores, 

que acaba por ter um efeito regenerador, porque a universidade se incumbe de 

reexaminá-la, atualizá-la e transmiti-la. 

Pereira e Cardoso (2017, p. 81) enfatizam que  

 

As Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação em Enfermagem 
(Resolução CNE/CES Nº 1133), afirma que estes cursos devem ter um 
Projeto Pedagógico, construído coletivamente, centrado no aluno como 
sujeito da aprendizagem e apoiado no professor como facilitador e 
mediador do processo ensino aprendizagem.  
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Dessa forma, o docente deve possuir uma formação com base no rigor 

técnico e cientifico e ter desenvolvido competências éticas e políticas, e ainda, 

possuir uma formação generalista, humanista, critica e reflexiva (MAIA, 2012).  

O aprender contínuo é essencial se concentra em dois pilares: a própria 

pessoa, como agente, e a escola, como lugar de crescimento profissional 

permanente. A formação continuada se dá de maneira coletiva e depende da 

experiência e da reflexão como instrumentos contínuos de análise.  

Segundo Agnelli e Nakayama (2018), a formação docente deve ser um 

processo contínuo e ininterrupto. Diante disso, tornam-se necessários ambientes 

reflexivos que acrescentem sobre suas próprias práticas, distantes da mera 

atmosfera burocrática, que engessam o espírito crítico do profissional em docência 

e impedem o progresso pessoal e pedagógico, além de restringir a reestruturação 

da prática docente. Tal reconstrução encontra alicerce no trabalho pedagógico-

reflexivo direcionado à visão de conjunto, ao debate e à contextualização, na 

procura da interdisciplinariedade, da abordagem sistêmica e do pensamento 

complexo, pelo ideal de igualdade e autonomia. 

 

[...] atuar na docência requer uma formação específica, um preparo 
rigoroso de modo que o professor em formação e/ou formado se articule 
entre campos dos saberes específicos e pedagógicos. Não se trata de 
algo mágico ou instantâneo, antes, emerge de processos bem 
estabelecidos, diretivos e baseados em rigor científico (AGNELLI; 
NAKAYAMA, 2018, p. 330). 

 

Ser crítico e reflexivo sobre sua função como docente pode ser a atuação ou 

posicionamento que melhor identifique o docente reflexivo. Diz respeito àquele que 

deseja compreender mais profundamente sua profissão, com a finalidade de 

solucionar dificuldades ocasionais que mantenham relação direta com seu ofício. 

Esta estreita relação com sua profissão pede uma atitude crítica do docente, já que 

este é quem está mais envolvido com o cotidiano escolar. A atuação engajadora 

do docente está mais de acordo com a maneira de ver a sala de aula como 

ambiente para a busca do saber, o que contraria a antiga e equivocada concepção 

de que este ambiente é habitado única e exclusivamente por certezas. 

 

Na área da enfermagem observa-se ainda a importância atribuída a uma 
preparação política para esse papel. É necessário repensar o papel do 
docente enfermeiro e como este articula sua prática pedagógica no 
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sentido de atender as novas funções que a educação impõe (PEREIRA; 
CARDOSO, 2017, p. 80). 

 

O processo de aprendizado em que estão imersos tanto o docente quanto 

os discentes, deve ser compreendido como um caminho interminável e 

constantemente auto dirigido. Tal característica traz luz a uma nova forma de 

interpretar a questão, restando admitir que o docente seja o único responsável pela 

sua formação. 

Para Maia (2012, p. 20), 

 

O exercício da docência no curso de graduação em enfermagem 
possibilita-nos questionar a metodologia no processo ensino-
aprendizagem, que vem sendo implementada tanto na academia como 
nos programas de aperfeiçoamento e atualização dos profissionais e nos 
eventos dirigidos à categoria. 

 

Fontenele e Cunha (2014, p. 112) afirmam que, “dizer que o saber dos 

professores é temporal, significa dizer, inicialmente que ensinar supõe aprender a 

ensinar, ou seja, aprender a dominar progressivamente os saberes necessários à 

realização do trabalho docente.”  

Sendo assim, a construção do docente tem relação direta com a investigação 

e análise das suas práticas pedagógicas. O docente reflexivo não deixa ao encargo 

de terceiros o trabalho de observar e analisar sobre seu conjunto de práticas, até 

porque estão à sua disposição todos os instrumentos para seu aperfeiçoamento, 

mesmo em condições pedagógicas insuficientes. 

 

2.2 O enfermeiro docente e sua identidade 

 

A questão sobre a real identidade do docente de qualquer graduação se 

espelha em algo diferenciado e inovador, onde esse profissional assume a 

responsabilidade de formar alunos comprometidos com a realidade, e isso passa 

por uma boa conduta pedagógica desempenhada por uma ação didática eficiente 

e menos mecanizada, unindo praticas assistenciais e pedagógicas visando o 

aperfeiçoamento de tal formação.  

A didática tem como maior obstáculo educacional, a mediação entre o 

conhecimento prático e teórico, isto se deve ao fato de muitos educadores terem a 

concepção de que ambas são fragmentadas chegando ao ponto de dissociá-las.  
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Esta é uma prática comum que acaba por dificultar ao professores a 

articulação da didática para que o mesmo a aproveite de forma integral e objetiva. 

O resultado desta separação existente é a redução da pratica, o que leva a didática 

a ser utilizada como ferramenta para superação deste problema, fornecendo ao 

educador, base teórica e prática para aplicação do processo de ensino 

aprendizagem. 

 

A Didática é uma das áreas da Pedagogia. Investiga os fundamentos, as 
condições e os modos de realizar a educação por meio do ensino. Sendo 
este uma ação historicamente situada, a Didática se constitui teoria do 
ensino. Não para criar regras e métodos válidos para qualquer tempo e 
lugar, mas para ampliar a nossa compreensão das demandas que a 
atividade de ensinar nos coloca, a partir dos saberes acumulados sobre 
essa questão. E, quem sabe, com eles aprender, encontrar respostas, 
criar novos entendimentos de como proceder à educação nos espaços 
escolares, campo mais freqüente do trabalho profissional dos professores 
(PIMENTA; LIMA, 2005, p. 77) 

 

Para Libâneo (2000, p. 28), o “[...] domínio das bases teóricas científicas e 

tecnológicas, e sua articulação com as exigências concretas do ensino”, são peças 

fundamentais para este processo, pois só assim, ele poderá estar sendo revisto, 

aprimorado e analisado de forma a melhorar a pratica educacional.  

Para o autor, a prática educativa não pode ser feita de maneira instintiva, 

sem qualquer tipo de planejamento, metas e instrumentos, sendo esta baseada no 

praticismo. 

O início de qualquer atividade profissional passa por enfrentamentos, o que 

na visão de muitos propicia um fato promissor que acaba por fortalecer ou 

desencadear uma deficiência no mesmo. Na questão da docência em enfermagem 

não é diferente, muitos dos profissionais que se especializam nessa área, não 

imaginam o que estão por vir, outros pelo fato da questão financeira se limitam a 

se preocupar com isso, mas estamos se tratando de educadores que estarão 

diretamente interligados na formação de profissionais que atuaram no setor saúde, 

algo que necessita de uma maior atenção, ainda mais quando se trata da formação 

destes.  

Segundo Massetto (2012), citado por Fonseca e Fernandes (2017, p. 45),  

 

Um grande problema que se enfrenta com relação aos professores 
universitários são as mudanças sociais e a falta de formação pedagógica, e 
muitos deles desenvolvem uma didática, ao longo dos anos, fazendo da sala 
de aula “seu laboratório”. 
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Assim, Rocha e Fonseca (2012) ressaltam o processo de redirecionamento 

na formação dos profissionais de Enfermagem deve estar apontado para as 

transformações sociais. Isso implica que 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 a sociedade 

globalizada do século XXI. 

 “Diante dessa realidade, profissionais da enfermagem, cuja formação in icial 

está voltada à área da assistência à saúde, têm assumido a docência em cursos 

de ensino técnico e superior” (FONSECA; FERNANDES, 2017, p. 44). 

 

A docência possui saberes específicos que são utilizados pelos 
professores no âmbito de suas atividades educacionais no dia a dia, seja 
com os alunos em sala de aula, seja em grupo com professores ou consigo 
mesmos na organização do trabalho pedagógico (RIBEIRO et al., 2018, p. 
292). 

 

O fator pedagógico pode ser visto de varias maneiras, mas todos são ligados 

a condução do conhecimento, e é também uma maneira de levar a vida, segundo 

o Minidicionário de Língua Portuguesa “Teoria da educação e da instrução; estudo 

dos ideais da educação segundo determinada concepção de vida, e dos processos 

e técnicas mais eficientes para realizá-los”. “Saber o que ensinar para quem 

ensinar como ensinar e para que ensinar [...] pedagogia consubstancia-se no pólo 

teórico da problemática educacional. A pedagogia é a teoria, enquanto a educação 

é a pratica.” (GHIRALDELLI JR., 1991, p. 08). 

Os docentes que visam à qualidade criam e oferecem condições para que o 

discente realize o melhor de si superando suas capacidades. Mediam em direção 

ao conhecimento. Lideram os alunos e maximizam seus desempenhos, 

capitalizando seus pontos fortes e os orientando nos aspectos a serem mais bem 

desenvolvidos. 

 

Os profissionais de diversas áreas adentram para o campo da docência 
do ensino como decorrência natural de suas atividades e por razões e 
interesses variados e, na maioria das vezes nunca se questionaram sobre 
o que é ser professor. Dessa forma, atuam no ensino sem terem sido 
preparados para o desempenho da docência (MAIA, 2012, p. 20). 

Nesse sentido, ser professor iniciante implica em correr riscos e assumir 

responsabilidades profissionais para as quais o professor não está completamente 
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preparado. A análise da atuação dos professores, no período inicial de sua função 

docente, demonstra os caminhos que os mesmos percorrem até chegarem a uma 

fase de consolidação, de maturidade e segurança profissional (FREITAS, 2002). 

Para Fernandes (2001), o grande desafio da qualidade para o docente, é ser 

capaz de motivar, estimular e acreditar em expectativas cada vez mais altas em 

relação ao ser humano, e de considerar a transitoriedade das dificuldades e 

dilemas cotidianos que todos passamos. 

A teoria e a prática caminham de mãos dadas no ramo pedagógico, é 

impossível discorrer sobre o mesmo sem que haja uma junção de ambas. Segundo 

Brandão (2007, p. 14) “A educação existe onde há redes e estruturas sociais de 

transferência de saber de uma geração a outra mesmo se não foi sequer criada à 

sombra de algum modelo de ensino formal e centralizada”. 

A fase inicial desse profissional passa por diversas etapas recorrentes ao 

ensino aprendizagem, constituindo-se um momento decisivo para a consolidação 

desse profissional no meio inserido, até mesmo decorrente das experiências 

adquiridas, onde passa a ser protagonista de suas ações, assumindo 

responsabilidades por ser agente mobilizador e percussor de um ensino de 

qualidade. Existe uma diferença no que tange a questão do profissional de 

enfermagem e o docente de enfermagem, o primeiro desempenha suas atribuições 

no que se refere a promoção da vida e os cuidados paliativos ao paciente, não que 

na docência o mesmo não possa realizar tal procedimento, mas o seu foco maior 

passa a ser a necessidade de transmitir o conhecimento a uma porção de alunos, 

visando uma prática pedagógica onde consiga levar a mensagem de uma forma 

mais  técnica e objetiva, além de promover uma reflexão através da valorização da 

criatividade, da participação, da cidadania e do valor social.  

Tal perspectiva que se faz frente à formação de docência de enfermagem é 

o papel de articulação com as experiências e a prática pedagógica caminhando 

lado a lado de forma promocional de um ensino qualitativo, desfazendo a 

mecanização do conhecimento racional técnico e possibilitando ao aluno um novo 

pensar e agir sobre as funções do qual vai desempenhar no seu ambiente de 

trabalho.  

Dessa forma, o professor necessita estar em constante evolução de sua 

identidade, afinal de conta a tecnologia esta a nosso serviço, com intuito de 

proporcionar condições favoráveis de aproximar tudo e todos, ainda mais quando 
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se trata de individuo, sendo primordial a reconstrução diária dessa identidade, 

processo contínuo de aprimoramento qualitativo de uma educação levando o 

educando a uma proximidade da realidade e isso acontece quando estamos 

amparados por uma formação pedagógica objetiva.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante dos fatos apresentados referentes às práticas pedagógicas do 

professor de enfermagem, podemos concluir que se trata de um processo mutável 

e que a cada novo conhecimento elas necessitam de aperfeiçoamentos tanto a 

teoria quanto a prática, objetivando a superação do ensino tradicional, saindo da 

racionalidade técnica e adentrando a reflexão crítica, ética, social, cultural e 

principalmente humana.  

A capacitação docente de enfermagem ainda é um desafio, necessitando de 

reconhecimento pela instituição e de sua incorporação no projeto pedagógico da 

escola e na prática educativa 

O sistema educacional é algo transformador, não sendo permitidas práticas 

pedagógicas conservadoras como finalidade de todas as atividades, a inovação 

precisa formar cidadãos autônomos, conscientes e protagonistas de suas próprias 

histórias, inserindo compreensões emancipatórias, visando o alcance da 

transformação social e da atividade criativa, originando seres capazes de moldar o 

meio em que vivem.  

Portanto, para o desenvolvimento de um ensino reflexivo, se faz essencial 

que os educadores possuam um determinado domínio de seus saberes e 

atividades, além de uma mente aberta, voltada para as transformações do seu 

cotidiano e uma responsabilidade intelectual, assegurando a integridade e a 

vontade pela renovação, não se limitando apenas pelas condições financeiras e de 

status que a carreira proporciona, ainda mais quando se trata de profissionais que 

lidam com a vida do próximo.  
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