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Conteúdo: 
Os espaços reservados deste 
pôster estão formatados para 
você. Digite nos espaços 
reservados para adicionar texto 
ou clique em um ícone para 
adicionar uma tabela, gráfico, 
elemento gráfico SmartArt, 
imagem ou arquivo multimídia. 
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marcadores do texto, clique no 
botão Marcadores da guia 
Página Inicial. 
Se precisar de mais espaços 
reservados para títulos, conteúdo 
ou texto do corpo, faça uma 
cópia do que você precisa e 
arraste para o lugar. Os Guias 
Inteligentes do PowerPoint o 
ajudarão a alinhá-lo com todo o 
resto. 
Quer usar suas próprias imagens 
em vez das nossas? Não tem 
problema! Basta clicar em uma 
imagem, pressionar a tecla 
Delete e clicar no ícone para 
adicionar a sua imagem. 

Resumo  
 
Os auxiliares e técnicos de enfermagem representam o 
maior contingente profissional que se responsabiliza 
pelas ações de saúde/enfermagem. Uma das dimensões 
fundamentais que tem implicações na formação desses 
trabalhadores refere-se à formação dos professores 
enfermeiros que atuam na educação profissional técnica 
de nível médio (EPTNM). O objetivo deste estudo é 
identificar e analisar a proposta formativa dos cursos de 
licenciatura em enfermagem (LE), ofertados pela rede de 
instituições de ensino superior (IES), com ênfase nas 
públicas, no Brasil, enfocando alguns limites e 
possibilidades como política de formação de professores 
para a EPTNM, na área da saúde/enfermagem. Trata-se 
de estudo documental voltado à análise de Projetos 
Políticos Pedagógicos (PPPs) desses cursos. Há 24 
cursos LE, sendo 18 de IES públicas e seis de IES 
privadas, em todas as regiões. Foram analisados 15 
PPPs, o que equivale a 83,3% dos cursos de IES 
públicas. São feitas algumas considerações sobre esses 
cursos, no que tange, principalmente, às suas relações 
com a EPTNM, envolvendo limites e possibilidades como 
política de formação docente para essa modalidade de 
ensino na área da enfermagem saúde/enfermagem. 
Palavras Chave: Formação de professores, licenciatura, saúde, 
enfermagem. 
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24 cursos de licenciatura em 
enfermagem 18 de IES públicas 

Foram obtidos, para análise 
15 PPPs dos 18 cursos, o 

que equivale a 83,3% 

Contingente hegemônico de 
trabalhadores técnicos de nível 

médio no trabalho em saúde 
(VIEIRA, 2013) / Expansão 

quantitativa de matrículas na 
modalidade EPTNM – saúde/

enfermagem, com predomínio da 
rede privada (Brasil, 2012). 

Formação de professores para esta 
modalidade de ensino - área da 

saúde e em outras áreas - políticas 
frágeis / programas emergenciais 

(Oliveira, 2006).   

Condições de trabalho do professor 
desfavoráveis - contratos precários, 

salários baixos, condições de 
trabalho adversas, atuação docente 
desprovida de formação pedagógica 

(SHIROMA; LIMA FILHO, 2011). 

Licenciaturas em enfermagem: 
ofertadas desde o final da década de 

60, no Brasil. 
Seguem políticas e legislações 

relativas à formação de professores 
para a educação básica.  

Contexto deste estudo:  maioria dos 
cursos se apoia nas Resoluções de 2002 
(Brasil, 2002 a; Brasil, 2002 b) e apenas 
um deles fundamentando na Resolução 
atual de 2015 (Brasil, 2015). Desde suas 

origens:  existência, prioritariamente, 
justificada pela atuação do enfermeiro na 

formação das demais categorias 
profissionais da enfermagem. 

Estudo documental (Cellard, 2012) -  levantamento de informações na plataforma e-MEC  (Brasil, 
2015), sites institucionais, telefonemas em IES -  busca de cursos ativos LE (2015/2016)  

Análise Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs) de 83,3% do total de cursos LE – Brasil. 

Referenciais  - políticas de formação de professores e  especificidades da EPTNM na área da saúde/
enfermagem, em perspectiva teórica crítica que considera a relação entre formação emancipadora e a 
construção de projeto social que elege o ser humano, em sua dignidade, como valor fundamental. 

Bacharelado e Licenciatura 
em Enfermagem, 4,5 a 5,5 

anos, com 4005 a 5540 horas 

Origem a partir dos anos 1960, 
relação com  peculiaridades 

político-econômicas e sociais dos 
diferentes períodos históricos, no 

que se refere às políticas e 
legislações dos campos da saúde 

e da educação, com ênfase na 
formação de professores  

Reduzido número de cursos 
de licenciatura em relação aos 
cursos de Bacharelado (cerca 

de 900 cursos – e MEC) 

Caráter periférico  -  Diretrizes 
Curriculares da Enfermagem  

(Brasil, 2001) e nos Fóruns de 
Ensino da categoria 

profissional  

Compromisso da categoria 
profissional com a 

formação de professores 
para a EPTNM? 

Apesar de todos os PPPs 
focarem, nos perfis de formação, 

a necessidade da atuação do 
licenciado na EPTNM, ela não é 

significativamente problematizada, 
fundamentada ou, pelo menos, 
melhor justificada →  relação 
licenciatura-formação docente 

para EPTNM:“zona de silêncio”. 

Qual a visão que os docentes 
envolvidos com a LE têm sobre a 
EPTNM e suas articulações com o 
cuidado em saúde/enfermagem, 

sobre a  atuação docente no mundo 
de trabalho das escolas técnicas, 
sobre os conhecimentos que são 

fundamentais para esta formação? 
Por que não estão explicitamente 

declarados nos PPPs? 

Alguns cursos LE podem engendrar 
um projeto formativo e social, em 

favor do trabalhador: PORQUE 
possibilitam, pela articulação com o 

campo teórico das  ciências humanas, 
o desenvolvimento de visão ampliada 

acerca das relações sociedade-
educação e saúde.   

Desenvolvimento de  
compromisso social com a 
EPTNM, tendo em vista a 

inserção crítica dos alunos no 
mundo do trabalho das escolas 

técnicas e a construção de 
parcerias universidade-escolas 
técnicas - atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. 

Discutir licenciatura, no âmbito da 
enfermagem, implica trazer à luz a 

problemática da formação de 
trabalhadores técnicos de nível médio, 
compreendendo que sem esses não há 

SUS, na perspectiva da Reforma 
Sanitária, que se sustente/ impactos 

nas formas de cuidar e produzir saúde. 

Formação docente para EPTNM, via 
licenciatura em enfermagem, pode ser 

uma via possível que merece ser 
considerada pela categoria profissional, 
pelos docentes da universidade e pelas 
políticas públicas voltadas à docência 

na EPTNM, especificamente, no campo 
da saúde/enfermagem. 
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