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RESUMO: 
  
Objetivo: Identificar a dificuldade do bacharel de enfermagem na docência no 

nível superior. Método: Trata-se de pesquisa de campo exploratória, descritiva, 

explicativa com abordagem qualitativa. Resultados: Dificuldades físicas, 

estruturais, teóricas e pessoais que os enfermeiros enfrentam enquanto docentes. 

Conclusão: Grande satisfação do enfermeiro em compartilhar e adquirir 

conhecimentos superando  as dificuldades encontradas . 
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ABSTRACT:  
 
Objective: To identify the difficulty of the bachelors of nursing in teaching at the 

higher level. Method: This is an exploratory, descriptive, explanatory field 

research with a qualitative approach. Results: Physical, structural, theoretical and 

personal difficulties that nurses face as teachers. Conclusion: Nurses' great 

satisfaction in sharing and acquiring knowledge overcoming the difficulties 

encountered. 
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INTRODUÇÃO 

 

É visível como a sociedade está mudando, e com ela, as formas de 

ensinar. Na condição que o ensino está hoje, os discentes acabam não 

aprendendo o suficiente pela falta de qualificação e insegurança do docente.  Por 
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isso o campo da educação vem mudando continuamente. Sendo assim, é preciso 

elencar as dificuldades que os docentes se deparam no seu cotidiano, não 

somente estar preparado para as matérias básicas, mas também, saber enfrentar 

a sala de aula com métodos pedagógicos.  

Pimenta e Anastasiou (2005) afirmam que profissionais de diversas áreas 

adentram do campo da docência do ensino superior 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 

superior sem terem sido preparados para o desempenho da docência. Neste 

sentido é necessário repensar o papel do docente universitário enfermeiro e como 

este articula sua prática pedagógica no sentido de atender as novas funções que 

a educação impõe.  

Este Projeto de pesquisa de trabalho tem o objetivo de analisar o 

exercício da docência para enfermeiros que lecionam no ensino superior, 

refletindo sobre os desafios do ser professor e quais os caminhos que levaram os 

enfermeiros para o exercício da docência. Também discorrerá sobre os dilemas e 

as expectativas da docência no ensino superior, destacando que os docentes 

bacharéis na falta de uma formação inicial e continuada, acabam buscando outros 

caminhos para realizar sua prática e assim, enfrentar da melhor maneira possível 

os desafios da docência. 

Esse tema foi escolhido por eu ter acompanhado as dificuldades destes 

profissionais. Também vai ser proposto medidas para enfrentar estes obstáculos 

e destacar a importância da formação pedagógica em um curso superior.  

 

OBJETIVO 

Identificar a dificuldade do bacharel de enfermagem da docência no nível 

superior. 

 

MÉTODO  

Refere-se a uma pesquisa de campo (BASTOS, 2009), os dados serão 

coletados em uma Faculdade no Norte do Paraná, onde contém cursos na área 

humana, exatas, biológicas e da saúde, e dentro deste último, existe o curso de 

enfermagem, que é constituído por 21 professores, nos quais 5 são graduados 

em enfermagem. 



Segundo Gil (2008) pesquisa exploratória é proporcionar maior 

familiaridade com o problema (explicitá-lo). Pode envolver levantamento 

bibliográfico, entrevistas com pessoas experientes no problema pesquisado. 

Geralmente, assume a forma de pesquisa bibliográfica e estudo de caso. 

 

 

RESULTADOS  

No artigo: As Dificuldades Enfrentadas Pelo Enfermeiro No Exercício Da 

Docência, do autor Figueiredo (2012), vai apresentar as mais variadas 

dificuldades dos docentes em áreas específicas, como por exemplo:, que são: 

Precariedade de estrutura física e recursos materiais; Dificuldades de 

relacionamento interpessoal; Atividades relacionadas a campo de estágio; 

Desnível acadêmico; Sobrecarga de conteúdo; Baixos salários; Aluno trabalhador; 

Aluno desmotivado; Falta de educação continuada; Dificuldade em relacionar 

teoria a realidade do aluno. 

Infelizmente percebe-se que são várias as dificuldades ao qual os 

enfermeiros em sua docência estão encontrando. Essas dificuldades são físicas, 

estruturais, teóricas e pessoais. 

Levando em consideração que o número de profissionais entrevistados no 

artigo é maior, percebemos algumas dificuldades em comum, como por exemplo 

a falta de educação continuada como citou o entrevistado Cravo, ao sugerir que 

seria de essencial importância a oferta de cursos, palestras e eventos científicos 

para os docentes enfermeiros, em contra partida, os profissionais precisam de 

disponibilidade para os mesmo, pois assim, é preciso de mais organização até 

mesmo para  fazer um plano de aula. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho desenvolvido possibilitou, primeiramente, a caracterização 

sócio demográfica dos docentes de enfermagem e conclui-se que os docentes de 

enfermagem da universidade privada estudada são principalmente mulheres de 

idade adulta média. 



Apesar de todas as dificuldades encontradas, essa pesquisa nos mostra 

uma grande satisfação por parte do professor; o que possibilita perceber que a 

vontade de compartilhar e adquirir conhecimentos supera as dificuldades. A cada 

ano que se vê uma turma formando vê-se também um pouco de cada professor 

que passou por aquela turma e o prazer de estar em sala de aula realimenta o 

gosto pela docência. 

Por fim, a realização desta pesquisa sugere a necessidade de que sejam 

realizados mais estudos a fim de se conhecer mais detalhadamente a prática 

pedagógica do enfermeiro professor, com suas características, suas 

possibilidades, seus desafios, suas dificuldades e, dessa forma, contribuir para 

um melhor exercício da profissão docente. 
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