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RESUMO 

O presente trabalho objetivou apresentar a trajetória da construção do currículo no ensino 

superior em enfermagem no Brasil, elencando seus principais aspectos ao longo dos anos 

traçando um paralelo com o perfil desejado do profissional enfermeiro. Caracteriza-se por uma 

revisão bibliográfica livre, que buscou descrever e analisar as informações contidas em artigos 

na Biblioteca virtual em saúde (BVS), Google acadêmico e em livros que abordassem a 

temática, no período de junho a julho de 2017, utilizando as seguintes palavras chaves: 

educação, currículo, formação profissional, enfermagem. Analisando o processo de formação 

da enfermeira brasileira desde o fim do século XIX, observa-se que a mudança curricular em si 

conferiu, em seus termos, uma transformação na forma e não na substância. Trata-se de uma 

mudança curricular que incorporou aspectos teórico-metodológicos, implementados numa 

perspectiva de desenvolvimento profissional. Contudo, não interferiu significativamente no 

caráter norteador do trabalho da enfermeira. 

Palavras-chave: educação, currículo, formação profissional, enfermagem. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O ensino superior em enfermagem, tem historicamente, sofrido modificações no que se 

refere a sua relação com as condições econômicas, políticas e ideológicas de cada período. Com 

isso, a partir do início do século XX, o campo de enfermagem vem ocupando lugar de destaque 

no setor saúde, constituindo a maior força de trabalho nessa área culminando no processo de 

laicização da profissão de enfermeira e a preocupação estatal em legislar sobre a sua formação 

e exercício profissional (DUARTE; VASCONCELOS; SILVA, 2016). 
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Um elemento importante na discussão de questões curriculares é o fato de que as 

atividades curriculares, tanto as teóricas quanto as práticas, não sejam isoladas das lutas 

econômicas, políticas e ideológicas da sociedade mais ampla. Os contextos sociais, econômicos 

e políticos do Brasil e da região onde o currículo será desenvolvido necessitam ser discutidos e 

considerados na construção do currículo e consequentemente do Projeto Pedagógico 

(SANTOS, 2003).  

Percebe-se que por vezes o currículo peca quantitativa e qualitativamente, por vezes, se 

apresentado mínimo e fragmentado, não oferecendo, por meio de suas disciplinas a visão do 

todo, do curso e do conhecimento uno, nem favorecendo a comunicação e o diálogo entre os 

saberes, pois as disciplinas e conteúdo não se integram ou se complementam, dificultando a 

perspectiva de globalização e desfavorecendo a aprendizagem (SANTOS, 2003; PETRAGLIA, 

2000). 

A construção do currículo depende do significado da experiência que se constitui o pilar 

da educação. Com isso se caracteriza um projeto, cujo processo de formação e desenvolvimento 

é interativo e dinâmico e envolve várias dimensões. O currículo tem como fruto uma prática 

pedagógica permeada de interação e confluências políticas, socais, administrativas, culturais, 

sociais e acadêmicas (PACHECO, 2005).  

Alguns estudiosos do currículo mencionam a diferença que há entre o currículo prescrito 

e/ou escrito e o currículo em ação. O currículo em ação se refere ao construído no cotidiano da 

sala de aula, parte das vivências e experiências do grupo. O Currículo Prescrito pode-se dizer 

que é um conjunto de pressupostos legais e convenções que regulamentam de forma homogênea 

o papel de transmitir “uma cultura” com um único currículo para todo território nacional. Já o 

real/prescrito, ocorre na sala de aula, resultado de metas estabelecidas no projeto pedagógico 

de um plano de ensino, é a efetiva prática do que foi planejado, exceto a intervenções que podem 

ocorrer pela experiência do professor, devido aos valores, crenças e significados (LIBÂNEO, 

2004). 

Entende-se que o campo curricular é um lócus, um espaço no qual há disputas, embates, 

conflitos entre diferentes atores e/ou instituições com distintos interesses, de diferentes 

tradições e concepções sociais, ao redor de formas de poder específicas, é possível mencionar 

que o currículo é o resultado de um embate entre o prescrito nas legislações curriculares, o 

construído pela tradição cultural e o posto em prática a partir de referenciais teórico-práticos e 
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das experiências dos sujeitos participantes. Assim, ele é constituído por conhecimentos 

considerados socialmente válidos e não se expressa somente por informações e organização dos 

conhecimentos; ele corporifica formas particulares de agir, sentir, falar e ver; portanto um 

campo de estudos e de práticas (GOODSON, 1995, p. 8; BAGNATO,2012). 

Com isso, pode-se refletir acerca da construção curricular no curso de enfermagem, que 

por décadas, vem se transformando com intuito de atender as necessidades seja do mercado de 

trabalho, formando profissionais focados na prática e assistência em contraposição ao que se 

idealiza e ao que determina as Diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em 

enfermagem, que pretende formar um profissional reflexivo e crítico em suas ações que 

compreenda o processo saúde doença em diversos contextos socais (DCN, 2001).   

Frente ao exposto, o presente trabalho objetivou apresentar a trajetória da construção do 

currículo no ensino superior em enfermagem no Brasil, elencando seus principais aspectos ao 

longo dos anos e traçando um paralelo com o perfil desejado do profissional enfermeiro. 

Portanto, surge a seguinte questão norteadora: como se deu a construção do currículo em 

enfermagem na educação superior brasileira e qual sua influência na formação do perfil 

profissional do enfermeiro? 

 

METODOLOGIA  

O presente trabalho caracteriza-se por um trabalho reflexivo pautado em uma revisão 

bibliográfica livre que buscou descrever e analisar as informações contidas em artigos e livros 

que registram a trajetória da construção do currículo em enfermagem no Brasil. Por meio da 

revisão de literatura, pode-se refletir acerca do objetivo proposto pelo estudo. 

A captura das publicações deu-se por meio de uma busca livre na Biblioteca virtual em 

saúde (BVS) no Google acadêmico e em livros no período de junho a julho de 2017, utilizando 

as seguintes palavras chaves: educação, currículo, formação profissional, enfermagem. Foram 

incluídos artigos dos últimos dez anos, no idioma português, que se encontravam disponíveis e 

completas nas bases de dados, e que atendessem ao objetivo proposto. Quanto as publicações 

em formato de livros e documentos, não foram definidos limites quanto as datas de publicação 

devido sua contribuição histórica e por caracterizarem-se clássicos quanto a abordagem do 

tema. 
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Antes de analisar as questões sobre a formação atual do enfermeiro no Brasil, partiu-se 

para uma divisão dos resultados encontrados nos livros e artigos classificando-os por tema e 

por ordem cronológica da construção do currículo em enfermagem, com intuito de apresentar 

de modo mais organizado e claro, as informações coletadas. Realizou-se uma leitura prévia dos 

resumos dos artigos e a posteriori, do compuscrito de forma integral; capturou-se as 

informações que atenderam o objetivo do trabalho e finalizou-se com a organização do 

conteúdo. 

Para tanto, seguiu-se os passos sugeridos por Minayo(2011), de análise temática, por 

entender que os mesmos facilitam a compreensão do conteúdo selecionado, sua análise e 

posterior categorização temática. A primeira fase (pré-análise) consistiu na organização do 

material a ser explorado, com objetivo de sistematizar as ideias iniciais por meio de uma leitura 

minuciosa do material coletado, após organização do mesmo. Na segunda fase (exploração do 

material) foram aplicadas as definições utilizadas na fase anterior. Ocorreu a análise das 

categorias de maneira sistematizada. A terceira fase (análise e interpretação) se deu com o 

desvelar do conteúdo manifesto nas informações coletadas (MINAYO, 2011). 

RESULTADOS 

O currículo de 1890 

A partir de 1860, surge a enfermagem moderna na Inglaterra, em decorrência das 

proposições de Florence Nightingale. A Europa passava por um processo de reconfiguração 

colonial e a atuação da Inglaterra na Guerra da Criméia possibilitou a Nightingale as condições 

de instaurar as bases científicas do cuidado, sistematizando-o e a partir de então, 

profissionalizando-o através de um processo de formação educacional. No Brasil, a 

aproximação com a enfermagem norte-americana (de influência britânica) provocou uma 

ruptura com o momento anterior, de influência francesa (OGUISSO, 2007). 

 A formação na enfermagem, no Brasil, iniciou-se com a Escola Profissional de 

Enfermeiros e Enfermeiras em 1890, pelo Decreto n.º 791, de 27 de setembro de 1890, criada 

por médicos à luz do modelo francês, não tendo ainda a concepção de enfermagem moderna, já 

estabelecida na Europa e Estados Unidos e por conta disto até hoje se discuti se esta foi a 

primeira escola de enfermagem do país. Com essa escola, os médicos pretendiam atender à 

necessidade de formar profissionais de enfermagem no hospício, referência ao Hospital 

Nacional de Alienados, devido à saída das irmãs de caridade. Pretendia-se formar enfermeiros 
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e enfermeiras em escola controlada por médicos, dando continuidade à institucionalização do 

poder médico como elemento central da assistência de saúde, já garantida pela regulamentação 

oficial do ensino de medicina (PIRES, 1989). 

 O currículo da Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras, apresentado no citado 

Decreto n.º 791, incluía:  

Noções práticas de propedêutica clínica; noções gerais de anatomia; 

fisiologia; higiene Hospitalar; curativos; pequena cirurgia; cuidados 

especiais a certas categorias de enfermos e aplicações balneoterápicas ou 

tratamento através de banhos; administração interna e escrituração do 

serviço sanitário e econômico das enfermarias (BRASIL, 1974). 

 

É nesse contexto que surge a necessidade de sistematização curricular, cuja noção de 

currículo, no sentido de ordenar processo de formação, confere-lhe um caráter científico, 

metodológico, estruturalmente novo, quando comparamos ao ensino empirista do momento 

pré-profissional (DUARTE; VASCONCELOS; SILVA, 2016). 

 O currículo mínimo de 1923 

Em de 10 de novembro de 1922 foi criada a Escola de Enfermeiras, pelo Departamento 

Nacional de Saúde Pública (DNSP), por meio do Decreto n.º 15.799/22, passando a funcionar 

em 1923. Esse curso visava a fornecer instrução teórica e prática, simultaneamente, com 

duração de dois anos e quatro meses, tempo este que precisou ser estendido, para ser possível 

ministrar as matérias estabelecidas. Atualmente é a Escola de Enfermagem Anna Nery, da 

UFRJ (DUARTE; VASCONCELOS; SILVA, 2016). 

No início da década de 1920, o país vivia problemas de saúde pública, uma vez que 

estava instalado um quadro de epidemias. Todavia, na contramão da necessidade da população 

brasileira, a profissionalização da enfermeira aqui nascia atrelada ao modelo hospitalar de 

atenção individual e curativa e não para a saúde pública. Esta constatação pode ser feita quando 

analisamos os conteúdos e carga-horária teórica e prática que compunham o currículo 

implantado no DNSP, no qual das trinta e cinco disciplinas ministradas, apenas quatro eram 

voltadas para a saúde pública (RIZZOTTO, 1999). 

Ao analisar o programa de 1923, Rizzotto (1999) observou que este não diferia 

basicamente do programa instituído nos Estados Unidos em 1917, centrado na formação 

hospitalar, o que a leva pensar que houve grande empenho em reproduzir no Brasil o modelo 
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da enfermagem norte-americana, principalmente no que diz respeito à estruturação dos serviços 

de enfermagem nos hospitais. 

As primeiras alterações realizadas compuseram o programa de ensino de 1926 que, no 

entanto, não apresentou diferenças significativas em relação ao anterior. Ao analisar as cargas 

horárias de ambos, Rizzotto (1999) verificou que houve aumento significativo de disciplinas 

relacionadas ao atendimento do indivíduo, comprovando novamente a predominância do 

modelo biomédico e voltado ao corpo individual. 

O currículo da Escola de Enfermeiras do DNSP, estabelecido pelo Decreto n.º 

16.300/23, de 31 de dezembro de 1923, era composto de uma parte geral, com dezesseis 

matérias e de uma parte especializada, com oito matérias, assim apresentadas:  

Parte geral: princípios e métodos da arte de enfermeira; bases 

históricas, éticas e sociais da arte de enfermeira; anatomia e fisiologia; 

higiene individual; administração hospitalar; terapêutica farmacológica 

e matéria médica; métodos gráficos na arte de enfermeira; física e 

química aplicada; patologia elementar; parasitologia e microbiologia; 

cozinha e nutrição; área de enfermeira; higiene e saúde pública; 

radiografia; campo de ação da enfermeira – problemas sociais e 

profissionais. Parte especializada: serviço de saúde pública; serviço 

administrativo hospitalar; serviços de dispensários; serviços de 

laboratórios; serviços de sala de operações; serviço privado; serviço 

pediátrico (BRASIL, 1974; p 26). 

 

O currículo mínimo de 1949 

Em 5 de agosto de 1949, surgiu Lei n.º 775/49 que uniformizou o ensino de enfermagem 

no Brasil, apresentando o curso de enfermagem, com 36 meses, e o curso de auxiliar em 

enfermagem, com 18 meses. Então, o Decreto n.º 27.426/49, de 14 de novembro de 1949, 

direcionou o currículo para a formação do enfermeiro, distribuindo as matérias em três séries: 

A primeira com técnica de enfermagem; higiene individual; anatomia 

e fisiologia; química biológica; microbiologia e parasitologia; 

psicologia, nutrição e dietética; história da enfermagem; saneamento; 

patologia geral; enfermagem e clínica médica; enfermagem e clínica 

cirúrgica; farmacologia e terapêutica; dietoterapia. A segunda, com 

técnicas de sala de operações; enfermagem e doenças transmissíveis e 

tropicais; enfermagem e tisiologia; enfermagem e doenças 

dermatológicas, sifilígrafas e venéreas; enfermagem e clínica 

ortopédica, fisioterápica e massagem; enfermagem e clínica 

neurológica e psiquiátrica; enfermagem e socorros de urgência; 

enfermagem e clínica urológica e ginecológica; sociologia; ética. A 
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terceira, com enfermagem e clínica otorrinolaringológica e 

oftalmológica; enfermagem e clínica obstétrica e puericultura neonatal; 

enfermagem e clínica pediátrica, compreendendo dietética infantil; 

enfermagem de saúde pública; ética II; serviço social. Os estágios eram 

realizados em: clínica médica geral, clínica cirúrgica geral, clínica 

obstétrica e neonatal, clínica pediátrica, cozinha geral e dietética, 

serviços urbanos e rurais de saúde pública (BRASIL, 1974; p 65). 

 

De modo geral, não houve mudança sensível nos currículos de 1923 e 1949. Ambos 

deveriam ser direcionados para as necessidades de caráter preventivo, embora o mercado 

apontasse forte tendência para o campo hospitalar. A exemplo do currículo norte-americano, o 

currículo de 1949 continha um grande número de especialidades médicas com conteúdo de 

enfermagem (CARVALHO, 1976). O currículo de 1949 era "pouco inovador relacionado ao 

programa inicial, prevalecia a ênfase no fazer, mais do que no pensar, na repetição de técnicas 

que tolhiam a criatividade das alunas e com a centralização no estado da doença e não do 

doente" (GARCIA; CHIANCA; MOREIRA, 1995). 

O currículo mínimo de 1962 

O currículo de 1962 emerge num momento em que a economia brasileira começa a 

tender para um processo excludente e concentrador de renda, no início de uma crise econômica 

e, dessa forma, não coincidentemente, a preocupação primordial do currículo de enfermagem 

incide agora sobre as clínicas especializadas, de caráter curativo. 

A partir de 1950, com o incremento das indústrias voltadas para o complexo médico, o 

aumento dos laboratórios de medicamentos e outros empreendimentos tais como crescimento 

da população previdenciária; as questões de saúde pública começam a perder a sua importância 

e a atenção médica hospitalar, individualizada torna-se o foco da prestação de serviços, 

forçando uma mudança na formação do enfermeiro (SANTOS,2003). É então, reformulado o 

currículo de enfermagem pelo Parecer n.º 271/62, de 19 de outubro de 1962, que estabeleceu 

um curso geral e duas alternativas para especialização. Para o curso geral, o currículo era dado 

em três anos. As duas especializações eram ministradas em mais um ano, cada uma, após 

aqueles três anos do curso geral e assim apresentava: 

O curso geral foi formado por: fundamentos de enfermagem; 

enfermagem médica; enfermagem cirúrgica; enfermagem psiquiátrica; 

enfermagem obstétrica e ginecológica; enfermagem pediátrica; ética e 

história da enfermagem; administração. As especializações 
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objetivavam formar o enfermeiro de saúde pública, que devia cursar: 

higiene, saneamento, bioestatística, epidemiologia, enfermagem de 

saúde pública; e formar a enfermeira obstétrica, que cursava: gravidez, 

parto e puerpério normais; gravidez, parto e puerpério patológicos; 

assistência pré-natal, enfermagem obstétrica (BRASIL, 1974; p. 252). 

 

No currículo de 1962, suprimem-se as disciplinas básicas, tais como: anatomia, 

fisiologia e as disciplinas de cultura geral, como a sociologia. Neste currículo verifica-se uma 

carga horária de 2.430 horas para o curso geral e 3.240 horas com a especialização, obrigando 

a computar só 10% das horas fixadas para o curso como estágios. Tal situação, incomodou 

várias educadoras de enfermagem, na época, as quais empreenderam muitas críticas e esforços 

para mudanças, que viriam a acontecer na Reforma Universitária (Lei n. º 5.540/68), quando o 

modelo compacto de matérias e disciplinas foi substituído (SAUPE, 1998). 

Em 1968, a Comissão de Educação da ABEn elaborou proposta para a revisão do 

currículo mínimo do Curso de Enfermagem e Obstetrícia, propondo a distribuição semestral 

das disciplinas, com dois semestres básicos e seis de formação profissional, incluindo a 

Enfermagem de Saúde Pública. No último ano, as alunas podiam optar entre Enfermagem 

Obstétrica, Enfermagem da Comunidade e Enfermagem Médico-Cirúrgica (CARVALHO, 

1976). Ainda naquele ano, foi apresentado um currículo experimental que previa a inclusão da 

disciplina Enfermagem em Saúde Pública e apresentava a preocupação com o melhor 

aproveitamento do tempo de estudos e a possibilidade do estudante trabalhar (CARVALHO, 

1976). 

O currículo mínimo de 1972 

O Parecer CFE n.163/72, reformulou o currículo mínimo de enfermagem, criando as 

habilitações em Saúde Pública, Enfermagem Médico-cirúrgica e Obstetrícia, para serem 

cursadas de forma optativa. Contudo, a especialização dava-se durante a graduação, 

prejudicando a formação mais geral. Entretanto, essa formação não era onerosa ao sistema de 

ensino, o que ocorreria se a especialização fosse em nível de pós-graduação (RIZZOTTO, 

1999). 

Na década de 70 aconteceu a Reforma Universitária. O Parecer n.º 163/72, aprovado em 

27 de janeiro de 1972, e a Resolução n.º 4, de 25 de fevereiro do mesmo ano, confirmam a 

Reforma Universitária na Enfermagem, estabelecida pelo MEC, cujo currículo passa a 

compreender três partes: 
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Pré-profissional, incluídas biologia; ciências morfológicas; ciências 

fisiológicas; patologia; ciências do comportamento; introdução à saúde 

pública. Tronco profissional comum: introdução à enfermagem; 

enfermagem médico-cirúrgica; enfermagem materno infantil; 

enfermagem psiquiátrica; enfermagem em doenças transmissíveis; 

exercício da enfermagem; didática aplicada à enfermagem; 

administração aplicada à enfermagem. As três habilitações: 

enfermagem médico-cirúrgica; enfermagem obstétrica; ou enfermagem 

de saúde pública (BRASIL,1974 p.722). 

 

A carga horária mínima desse currículo era de 2.500 horas, a ser desenvolvida em no 

mínimo três anos, mais 500 horas para cada habilitação, ou 600 horas para a licenciatura em 

enfermagem, esta última estabelecida pela Portaria 13/69. Uma proposta de reformulação do 

currículo foi encaminhada em 1991, fundamentada em discussões sobre o perfil sanitário e 

epidemiológico da população, a organização dos serviços de saúde, o processo de trabalho em 

enfermagem e a articulação entre o ensino e os serviços. As reformulações incluíam a extinção 

das habilitações, o aumento de carga horária, o redimensionamento dos conteúdos das ciências 

humanas e biológicas, a valorização do compromisso com a sociedade e a reflexão sobre a 

prática profissional. Essa proposta resultou no Parecer n.314/94, de 6 de abril de 1994 

(CHRISTÓFARO, 1991; BACKES, 1999). 

 

O Currículo mínimo de 1994 

Em 1994, a Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn), escolas, instituições de 

saúde, entidades de classe e outros, conclui uma nova proposta curricular, oficializada pela 

Portaria nº 1721/94, que prevê a formação da enfermeira em quatro áreas: assistência, 

gerência, ensino e pesquisa. Tem como pressuposto a educação como possibilidade de 

transformação, centrada no desenvolvimento da consciência crítica, levando o enfermeiro à 

reflexão sobre a prática profissional e ao compromisso com a sociedade (BRASIL,1994). 

O artigo 3° definiu que os currículos plenos dos cursos de graduação em enfermagem 

deveriam conter disciplinas relativas às Ciências Biológicas e Humanas e quatro áreas 

temáticas, tal como se segue: "Bases Biológicas e Sociais da Enfermagem, Fundamentos da 

Enfermagem, Assistência de Enfermagem e Administração em Enfermagem" (BRASIL, 1994). 

Os conteúdos relativos à Saúde Pública, excluídos do currículo mínimo anterior, retornaram 

sob a designação de Saúde Coletiva. 
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A Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn), mantendo-se vigilante ao 

desenvolvimento do ensino de enfermagem no país, cria, a partir de 1994, os Seminários 

Nacionais de Diretrizes para a Educação em Enfermagem (SENADEns), que trouxeram 

contribuições significativas para a construção das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 

de Graduação em Enfermagem, além de se constituírem em espaços para aprofundamento da 

construção coletiva das políticas e propostas que dizem respeito à educação em enfermagem 

(TEIXEIRA et al., 2006). 

Neste contexto, é importante ressaltar que, em virtude da nova Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394 de 20 de dezembro de 1996, houve inovações e 

mudanças na educação nacional, sendo prevista uma reestruturação dos cursos de graduação, 

com a extinção dos currículos mínimos e a adoção de diretrizes curriculares específicas para 

cada curso. A nova LDB assegura às instituições de ensino superior autonomia didático 

científica, bem como autonomia em fixar os currículos dos seus cursos e programas. Assim, as 

universidades não teriam a obrigatoriedade em seguir a regulamentação do currículo mínimo 

determinada pela Portaria 1721/94. Naquele momento, o currículo não seria mais o único 

determinante, mas base para direcionar e orientar o ensino de graduação em enfermagem 

(BRASIL, 1996). 

 

Rumo as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de graduação em enfermagem: 

perspectivas para nova formação profissional 

 

Esta proposta  direcionou-se à elaboração de um Projeto Pedagógico que contemplasse 

as dimensões necessárias à formação do enfermeiro, pautada em: competências e habilidades, 

conteúdos essenciais e indicadores de avaliação, tornando-se, após modificações estabelecidas 

pelo Conselho Nacional de Educação - Câmara de Educação Superior, a Resolução CNE/CES 

nº 3, de 7 de novembro de 2001 que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Enfermagem - DCN, que apontam para uma preocupação mais integrada da 

formação do enfermeiro, com perfil generalista, humano, crítico e reflexivo, tendo como base 

o rigor científico (BRASIL,2001). 

As DCN objetivam dotar o profissional dos conhecimentos requeridos para o exercício 

das seguintes competências e habilidades gerais: atenção à saúde, enfatizando que a 
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responsabilidade desta atenção não se encerra com o ato técnico, mas sim, com a resolução do 

problema de saúde, tanto em nível individual como coletivo; tomada de decisões; 

comunicação, cabendo ao futuro enfermeiro o domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira 

e de tecnologias de comunicação e informação; liderança; administração e gerenciamento, 

preparando-se os futuros profissionais para a aptidão quanto a saber tomar iniciativa; educação 

permanente, inclusive, estimulando e desenvolvendo a mobilidade acadêmico/profissional, a 

formação e a cooperação por meio de redes nacionais e internacionais (BRASIL,2001). 

Tal como na Portaria nº 1.721/94, as Diretrizes orientam que nos últimos dois semestres 

do curso de graduação em enfermagem realizem-se os estágios curriculares, com carga horária 

total de pelo menos 20% do total do curso. Uma inovação das Diretrizes é a introdução das 

atividades complementares, com no mínimo de 200 horas para todo o curso, sendo 

consideradas: disciplinas extracurriculares; disciplinas extracurriculares, pertencentes a outros 

cursos da IES ou de outra, em áreas afins; projetos de pesquisa ou iniciação científica, 

orientados por docente da faculdade; programas de extensão, sob orientação de professor da 

faculdade; cursos de extensão na área de interesse dos cursos ou de atualização cultural ou 

científica; monitoria no curso; eventos diversos; presença em defesas de monografias, 

dissertações ou teses do curso; cursos de idiomas; cursos na área da computação e da 

informática; participação em atividades extracurriculares de assistência ou assessoria a 

populações carentes ou de baixa renda, diretamente ou por intermédio de associações, 

sindicatos, ONG’s, mediante convênio com a IES; estágios extracurriculares; participação em 

programas de voluntariado; visitas orientadas e outras atividades que a coordenação do curso 

achar necessária incluir( SANTOS, 2003). 

DISCUSSÃO 

Conforme descrito na literatura, percebe-se inicialmente uma nítida diferença entre o 

currículo mínimo de 1923 até o de 1949. O primeiro currículo baseia-se nas questões laicas da 

profissão, com enfoque curativo e pouca integração das disciplinas. O currículo visava as 

questões mais simplistas e nem se pensava na enfermagem enquanto uma profissão e sim 

auxiliadora dos médicos que eram quem formavam as enfermeiras. A própria estrutura 

curricular demonstrava desde então a hegemonia do poder médico e a subalternidade da 

enfermagem a esta classe. Porém, houveram profundas transformações sociais, políticas e 

socais que colaboraram para que a enfermagem se adaptasse as novas realidades da sociedade. 
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Até 1949, não percebe-se acentuadas diferenças na conformação curricular dos cursos 

de enfermagem, o perfil ora desejado dos profissionais refletiam no ensino mecanicista e 

repetitivo de técnicas e práticas, que atendiam as necessidades de outras profissões. O 

enfermeiro até então era um mero reprodutor de tarefas e cumpria seus deveres sem questionar, 

ou dialogar, até mesmo em sala de aula. Quem já não viu imagens de enfermeiras praticamente 

atendendo de imediato a todo pedido médico? Será que as atitudes na práxis de enfermagem, 

não são frutos da formação curricular a qual foi exposta? O saber a mais, além daquilo que está 

prescrito, não lhe conferiria maior poder de decisão e visibilidade pela sociedade? Os currículos 

das escolas até então, estão permeados de disciplinas médicas, e algumas até sendo retiradas, 

por achar que não são essenciais para a formação profissional.  

A construção curricular voltada para atender as questões sociais e políticas são bastante 

acentuadas até 1994, sem falar nos modelos de currículos que importamos da França, Inglaterra 

e EUA. Após a reforma universitária, perto dos anos 1972, novamente o Brasil, “importa” o 

modelo de residência em enfermagem, que atende a uma minoria e tem como marca a divisão 

parcelar do trabalho, o que se percebe até hoje na maioria das instituições de saúde. 

Verifica-se que os currículos construídos até então, simplesmente engessam a 

criatividade, impedem o diálogo e a construção de novos saberes e formam um perfil limitado 

de profissional. Pode-se inferir que apenas os conhecimentos técnicos e biológicos dominantes, 

desprezam claramente o objeto de trabalho do enfermeiro, a saber o ser humano. Pouca 

valorização do ser humano, enquanto ser espiritual, com sentimentos e a humanização da 

assistência ficam claras nas construções curriculares. A falta e o pouco debate acerca de 

questões mais filosóficas sobre quem somos, autoconhecimento para cuidar, ainda marcam a 

primeira metade o século XIX.    

Somente após algumas transformações mundiais, a saber, partir da Conferencia de Alma 

Ata em 1978, que visava, saúde para todos nos anos 2000, até a construção do SUS em 1986 

com a Oitava conferência e sua regulamentação, e os demais documentos produzidos até então, 

ouve-se falar em humanização e olhar holístico ao ser cuidado. Partindo deste ponto pode-se 

pensar que as transformações sociais, econômicas, culturais e na saúde somadas as discussões, 

mesmo que embrionárias sobre “currículo ideal” ou “melhor” pode-se identificar uma mudança 

de postura por parte dos enfermeiros, isto posto, no início da década de 80. Neste momento, 
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somos influenciadas com as teorias de enfermagem, que propõem uma visão diferente do 

cuidado e do trabalhador que cuida. 

Por outro lado, tem-se as especializações que brotaram no final da década de 60, e que 

direcionam para um cuidado mais especifico. Esta visão, ainda vemos hoje, ou seja, o cuidado 

especializado em detrimento de um cuidado integral, preconizado pelas DCN de 2001, que 

almejam um perfil generalista e reflexivo. Voltamos a refletir então, se formamos para o 

mercado de trabalho ou para que o enfermeiro realmente desenvolva as competências e funções 

que cabem a ele, de acordo tanto com a Lei do exercício como alinhada a DCN. Vale a pergunta: 

os egressos de enfermagem frente as DCNs atendem ao mercado capitalista?  É o mercado 

capitalista, ruim, ou influenciador de modo negativo na construção de um “currículo ideal para 

enfermagem”? existe um perfil de formação para o enfermeiro que não seja permeado pelas 

mudanças sociais e políticas em que ele está exposto?    

Outra questão a ser colocada é o fato de que as DCNs orientam em seu artigo 4 sobre a 

habilidade de comunicação, que os egressos dos cursos de enfermagem dominem pelo menos 

uma língua estrangeira, bem como as tecnologias da comunicação e informação (DCN, 2001). 

Assim, pode-se inferir quanto a importância desta competência ser desenvolvida ao longo do 

processo formativo e o quanto estamos distantes desta realidade. 

As instituições de ensino superior ao promover o acesso dos estudantes de enfermagem 

aos cursos de línguas estrangeiras ao longo do processo educativo, valoriza a qualidade na 

formação profissional, preparando-o para o mercado de trabalho.   

Vale lembrar, que para que se chegasse as DCN a caminhada sofreu transformações 

internas e externas que exigiram mudanças de postura e atitudes dos formadores destes 

profissionais. Logo, outras questões podemos elencar: os formadores, professores de 

enfermagem, estão preparados e/ou alinhados as DCN no que tange a motivar os estudantes a 

pensarem e refletirem sobre as situações problemas do cotidiano, fazendo com que suas 

posturas modifiquem a sua futura prática de trabalho?    

Concordo com Duarte; Vasconcelos e Silva (2016) que revelam que o resgate histórico 

sobre as mudanças curriculares no ensino de enfermagem deixa transparecer que a adequação 

ao mercado de trabalho constituiu-se em uma das preocupações para justificar as alterações 

ocorridas, o que nos impõe o questionamento a respeito de como acontecem as relações entre a 

formação profissional e o mercado de trabalho. 
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Como podemos observar, ao longo do percurso histórico do ensino superior em 

enfermagem no Brasil, as relações sociais, políticas, de educação e de saúde influenciaram 

diretamente no contexto da formação da enfermagem no país, que passou por diversas 

modificações com atuação constante e fundamental das associações de classe, voltadas para as 

adequações na formação da enfermeira às necessidades da sociedade brasileira. 

Analisando o processo de formação da enfermeira brasileira desde o fim do século XIX, 

observa-se que a mudança curricular em si conferiu, em seus termos, uma transformação na 

forma e não na substância. Trata-se de uma mudança curricular que incorporou aspectos 

teórico-metodológicos implementados numa perspectiva de desenvolvimento profissional. 

Contudo, não interferiu significativamente no caráter norteador do trabalho da enfermeira, uma 

vez que desde o seu momento mais embrionário a sua profissionalização esteve comprometida 

com os interesses dominantes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Portanto, fica as seguintes questões acima para continuarmos refletindo, e aprofundando 

os estudos acerca da influência dos currículos construídos ao longo da história da enfermagem 

e seu real impacto na vida profissional das enfermeiras, modificando suas visões e pensamento 

sobre o significado do fazer enfermagem. Ainda identifica-se na prática, alguns aspectos 

negativos, ou lacunas na formação das enfermeiras, como o mito da subalternidade da 

enfermagem a medicina, que a profissão é dada por vocação, abnegação, vinculados ao modelo 

de Florence e permeado ainda pelo modelo norte americano que contamina também o ponto de 

vista pedagógico. 

Espera-se, que o presente trabalho contribua para uma compreensão mais clara sobre a 

construção do ensino superior de enfermagem no Brasil, principalmente por descrever os 

modelos curriculares desde 1890 até os dias de hoje, contrapondo com o perfil e a prática de 

enfermagem desejada ou idealizada, buscando provocar alguns questionamentos no que diz 

respeito ao impacto dessa construção curricular na práxis de enfermagem. O mesmo possui 

limitações, pois não se buscou analisar com profundidade as mudanças históricas da profissão 

e nem capturou-se estudos em outros idiomas e contextos. 
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