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RESUMO 

 
Até o presente momento, estudos sobre o perfil dos técnicos de enfermagem, assim 

como sobre sua inclusão na equipe de enfermagem, são em número muito reduzido. 

Isso nos motivou a desenvolver esta pesquisa, de natureza descritiva e de caráter 

histórico-social, com os objetivos de: levantar e analisar os atos legais relacionados à 

formação e ao exercício profissional do técnico de enfermagem, resgatar as origens e 

os motivos para a criação de cursos de formação em nível técnico no Brasil e 

descrever a trajetória histórica da implementação dos primeiros cursos dessa natureza 

no Rio de Janeiro e em São Paulo; no período de 1948 a 1973. Para tanto buscamos 

coletar, organizar e examinar a legislação pertinente, relativa à sua criação e às 

transformações experimentadas na sua implementação, e análises publicadas por 

pesquisadores renomados e representativos da Enfermagem Brasileira. O referencial 

teórico de análise utilizado foi o da teoria dos campos, de Pierre Bourdieu, que 

facilitou a compreensão dessa trajetória ao tornar possível a definição de alguns 

objetos de disputas e interesses específicos no território do ensino e do exercício das 

profissões de Enfermagem. A análise dos achados evidenciou novos motivos 

aparentemente adjacentes, porém os consideramos causais em relação aos rumos 

tomados e às condições alcançadas pelo curso e pelo profissional técnico de 

enfermagem. O curso, ao se tornar realidade, a transformou, introduzindo novos 

agentes e novas instituições no campo. Os primeiros cursos foram emblemáticos, por 

significarem uma mudança de paradigma e por terem sido instrumentos da luta de 

poder travada no campo. 

 

Palavras-chave: Técnicos de enfermagem. Ensino médio. História da enfermagem. 

Legislação de enfermagem. 
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ABSTRACT 

 
Until the present moment, studies on Nursing Technicians profile as well as the 

inclusion in the job market are very reduced. This has motivated us to develop this 

study of descriptive nature and historical-social character, with the following 

objectives: survey and analyze legal acts related to education and practice of the 

nursing technician; rescue the origins and reasons to create courses in technical level 

in Brazil and describe the historical trajectory related to implementation of the first 

courses in Rio de Janeiro and São Paulo; from 1948 to 1973. For this purpose we 

have searched the pertinent legislation related to the creation and the changes 

exprimented at their implementation, as well as published analysis by important 

researchers of the Brazilian Nursing. The theoretical references utilized were fro the 

theory of fields, by the philosopher Pierre Bourdieu, which made possible a better 

analysis and understanding of all trajectory, making possible the definition of some 

objects of dispute and specific interests related to the teaching and exercising the 

nursing professions. The analysis of the found materials brought out new reasons, 

aparently adjacent, that we took as causes of the directions and of the conditions 

reached by the nursing technicion course and by the professional. The course, when 

turned into reality, changed its own reality, introducing new agents and institutions in 

the field. The first courses were emblematic because they meant a change of 

paradigm and were instruments of the fight in the power on the field  

 

Key words: Nursing technicians, medium level, nursing history, nursing legislation. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 Considerações iniciais 

 

 

O início da nossa experiência como docente do ensino médio de Enfermagem, 

data do ano de 1983. À época, ministrando aulas e supervisionando o ensino teórico-

prático em instituições hospitalares, tanto para auxiliares como para técnicos de 

enfermagem, alguns questionamentos surgiram com relação à real demanda desses 

últimos no mercado de trabalho. 

Na década de 1990, tivemos a oportunidade de integrar o Grupo de Interesse do 

Ensino Médio de Enfermagem (GIEMEn)i, organizado pela Associação Brasileira de 

Enfermagem – Seção São Paulo (ABEn-SP). Esta tem, dentre as suas diretorias, 

aquela responsável pelos assuntos relativos à Educação em Enfermagem, 

denominada Diretoria de Educação da ABEn-SP, que é composta pelas Comissões 

Permanentes de Ensino Médio, de Graduação e de Pós-Graduação, de acordo com o 

Regimento da Associação Brasileira de Enfermagem(1). 

Para atender ao plano de trabalho de então, delineado a partir de metas propostas 

pela Comissão de Educação da ABEn-Nacional, a Diretoria de Educação da ABEn-

SP organizou, desde 1991, reuniões com profissionais atuantes no ensino de nível 

médio de Enfermagem, visando à união de esforços entre a associação e as escolas de 

                                                 
i O GIEMEn foi o primeiro grupo criado no Brasil para representar os interesses do Ensino 
Profissionalizante de Enfermagem junto à Associação Brasileira de Enfermagem, vindo portanto a 
preencher a lacuna que existia nesse campo. 
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formação de técnicos e auxiliares de enfermagem do Estado de São Paulo, com o 

objetivo de buscar o aprimoramento deste ensino(2). 

O GIEMEn, nos dez anos de sua existência, realizou 43 reuniões que versaram 

sobre temas variados. A formação do auxiliar e do técnico de enfermagem, 

principalmente no que diz respeito aos componentes curriculares e à legislação, foi o 

tema de 14 destas reuniões que, somadas a 15 realizadas para discutir as mudanças 

decorrentes da nova legislação educacional, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) de 1996 corresponderam a um número significativo de encontros 

que envolveram o curso técnico de enfermagem(1).  

Participando de discussões do grupo, observamos a dificuldade dos profissionais 

aí incluídos - diretores, coordenadores e docentes dessas escolas e cursos - em 

distinguir claramente o perfil dos auxiliares daquele dos técnicos de enfermagem e 

seus respectivos campos de atuação. Também percebemos que esses formadores não 

conheciam plenamente a legislação educacional que regia o ensino de nível médio e 

a legislação do exercício profissional dos auxiliares e técnicos de enfermagem.  

Dantas e Aguillar(3) citam que, em sua vivência como docentes do curso de 

Licenciatura em Enfermagem, perceberam dificuldade de acesso por parte dos 

enfermeiros ao conjunto dos atos legais de regulamentação da formação e do 

exercício profissional de nível médio de Enfermagem e que, aqueles que os 

conseguiam acessar, tinham dificuldade em compreender seu conteúdo. 

Nossa percepção era a mesma expressada por Friedlander, Secaf e Matsui(4) 

quando afirmavam, em 1992, que, após mais de 20 anos do aparecimento desses 

cursos, os técnicos de enfermagem ainda tinham grande dificuldade em encontrar um 
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espaço próprio no mercado de trabalho, e os recém-formados eram ainda absorvidos, 

quase sempre, como auxiliares de enfermagem.  

Essas três autoras(4) afirmavam, ainda, que uma explicação possível para tal 

dificuldade era o fato de que a formação do técnico de enfermagem havia sido uma 

imposição legal, a partir da Lei nº 5.692/71(5) pois, apesar dos primeiros cursos 

técnicos terem surgido em 1966, o grande marco que os impulsionou foi a 

obrigatoriedade da profissionalização no segundo grau de ensino, imposta por essa 

lei. Declaravam elas que os enfermeiros corroboravam esta explicação, pois não 

viam o aumento do número desses cursos como produto da necessidade da área 

profissional ou do mercado de trabalho, visto que os cursos de auxiliares de 

enfermagem “já forneciam número considerável de profissionais de nível médio”. 

Entretanto, em estudo realizado anteriormente por um Grupo de Trabalho da 

Área de Saúde, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, publicado em 

1974, com a finalidade de apresentar subsídios para o Laboratório de Currículos da 

Universidade do Trabalho de Minas Gerais, e que tinha seu interesse maior na 

apresentação de um Currículo Pleno de formação do técnico de enfermagem, Barbato 

e Galante(6), afirmaram que havia uma deficiência numérica do pessoal de 

enfermagem no país, que levou os enfermeiros e o poder público a se preocuparem 

com a formação de um profissional que pudesse preencher a grande lacuna que 

existia entre o enfermeiro e o auxiliar de enfermagem, o que justificaria a existência 

do técnico de enfermagem.  

As funções para esse profissional já tinham sido sugeridas durante o I Seminário 

Regional de Ensino Médio de Enfermagem(7), realizado em Curitiba, no ano de 1966.  
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Em artigo de 1977, que discorre sobre as habilitações de enfermagem no nível 

de 2° Grau, Oguisso(8) afirmou que, após ter sido definido o nível de escolaridade do 

auxiliar de enfermagem pelas Resoluções n° 7(9) e 8/77(10) do Conselho Federal de 

Educação, restaria aos enfermeiros consolidarem, na prática, a distinção legal entre 

técnicos e auxiliares de enfermagem. Enfatizou a necessidade de que todos os 

enfermeiros, sem distinção, viessem a caracterizar efetivamente as atividades do 

auxiliar e do técnico de enfermagem, especificando aquelas de competência de cada 

um deles, deixando para si próprios as tarefas de assistência de maior complexidade 

e responsabilidade.  

Continua as suas considerações citando o conselheiro Clovis Salgado que, no 

Parecer CFE 170/70, expôs seu pensamento de que após ter sido elevado o nível de 

exigência para o ingresso nos cursos de auxiliar de enfermagem para a 4ª série 

ginasial, o passo seguinte, em dez anos, seria “suprimir o Curso de Auxiliar de 

Enfermagem, permanecendo apenas dois níveis: o técnico e o superior”. Refletindo 

sobre esta afirmação, a autora dizia que esta talvez fosse a tendência que se 

concretizaria na Enfermagem pois, terminadas as fases de transição e de emergência 

em que se encontrava a Enfermagem e, a Lei n° 5692/71(5) passasse a ser cumprida 

efetivamente, os cursos de formação de técnico e auxiliar de enfermagem ficariam, 

“de direito e de fato, no mesmo nível, formando categorias ocupacionais idênticas 

[...] e que, quando esse futuro chegasse, era possível que prevalecesse a categoria dos 

técnicos de enfermagem[...]”. 

Nesta mesma linha de pensamento, Gonçalves (11), em seu estudo sobre as 

funções do técnico de enfermagem, em 1979 afirmava que a tendência educacional 

no país, no que se referia à Enfermagem, era a de eliminar paulatinamente o auxiliar 
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de enfermagem, deixando dois níveis - o superior e o técnico. Esta autora deu 

destaque a este último profissional, profetizando que o seu quantitativo atingiria cifra 

elevada em poucos anos.  

Contrapondo-se a essa linha de pensamento, Frias e Takahashi(12), vinte anos 

depois, em 2000, afirmaram que, apesar das possibilidades de formação do técnico 

de enfermagem, o maior enfoque na formação de profissionais de nível médio 

sempre foi a de auxiliar de enfermagem, visto que o grau de escolaridade exigido 

para o curso é o Ensino Fundamental. 

Tudo indicava que o técnico de enfermagem, devido à formação mais completa, 

seria um profissional mais requisitado e que suplantaria o auxiliar de enfermagem, 

categoria que, em alguns anos, iria se extinguir, ou quase, como foi a proposta da 

extinção do atendente de enfermagem pela sua qualificação como auxiliar de 

enfermagem. Mas tal não ocorreu.  

A Lei nº 7.498/86(13), no parágrafo único do artigo 23, estabelecia o prazo de dez 

anos, a partir de sua data de publicação (26 de junho de 1986), para que os 

atendentes de enfermagem pudessem continuar executando tarefas de enfermagem. 

Findo esse prazo, não haveria mais autorização para esse trabalho deles. Entretanto, a 

Lei 8.967/94(14) revogou os limites impostos pela Lei nº 7.498/86(13) e assegurou aos 

atendentes de enfermagem em exercício a continuidade de suas funções, mas em 

condições especiais, devidamente definidas pela Resolução COFEN nº 186/95 (15). 

Em pesquisa recente sobre a inserção do técnico de enfermagem na Baixada 

Santista, Costa (16) identificou, a partir de depoimentos de técnicos de enfermagem, 

que “o fazer que é executado pelo técnico de enfermagem é o mesmo fazer aplicado 

pelo auxiliar de enfermagem e, devido a este fato, as atividades desenvolvidas por 
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ambos tornam-se as mesmas e, como conseqüência, o técnico de enfermagem fica 

pouco valorizado porque não faz diferença entre outras categorias” (2003, p. 53).  

Seria conveniente atentarmos para o fato de que esta pode ser uma realidade 

restrita ao universo dessa pesquisa. No Brasil, país de grande dimensão e, 

certamente, possuidor de diversidades várias, há também as relacionadas às 

atividades desenvolvidas pelo técnico de enfermagem e à valorização de sua 

categoria.  

Hoje, o que percebemos é que, dentre as instituições que empregam os técnicos 

de enfermagem, são poucas as que efetivamente os diferenciam dos auxiliares de 

enfermagem e têm interesse em manter essa diferenciação. Nas unidades onde, 

segundo a legislação do exercício profissional, a complexidade da assistência exigiria 

a presença dos técnicos, geralmente estão os auxiliares de enfermagem. O técnico 

praticamente não faz parte dos quadros funcionais de instituições ou serviços de 

saúde municipais ou estaduais de vários estados brasileiros. 

Nesse sentido, Narchi (17) citou como uma das barreiras à contratação do técnico 

o fato de que este, em 1994, decorridos vinte e oito anos da sua criação, ainda “não 

constava do plano de carreiras das instituições de saúde federais, estaduais ou 

municipais. Desse modo, o Estado qualifica mão de obra que não utiliza e muitos dos 

técnicos formados, para poderem trabalhar, sujeitam-se a serem registrados como 

auxiliares de enfermagem, assumindo apenas essa função” (1999, p. 121). 

Para ilustrar estes fatos, podemos constatar na publicação “Estatísticas de Saúde, 

Assistência Médico-Sanitária 2002”, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE)(18), a grande predominância do número de auxiliares de enfermagem (AE) 

sobre o de técnicos de enfermagem (TE) em estabelecimentos de saúde do Brasil em 
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todas as esferas: privada, estadual, municipal e federal. A porcentagem de TE 

correspondia a 16,74% da soma do número de AE (389277) e de TE (78292) de todo 

o país.  

Nos estabelecimentos da esfera privada existiam 172353 AE e 45415 TE, 

correspondendo estes últimos a 20,85% da soma dos AE e TE; nos da estadual, eram 

70.772 AE e 8.024, correspondendo os TE a 10,18%; nos da municipal, eram 

130.316 AE e 18.129 TE, correspondendo os TE a 12,21% e, na federal, eram 15.836 

AE e 6.724 TE, correspondendo os TE a 29,8%. Percentualmente, o quantitativo de 

TE era muito pequeno em relação ao de AE e deve continuar assim três anos após a 

medição efetuada pelo IBGE(18).  

 

 

1.2 Justificativa do problema de pesquisa 

 

 

Diante do panorama descrito surgem várias indagações: Por que e para que teria 

sido criado este novo integrante da equipe de enfermagem? Será que a intenção das 

líderes da Enfermagem ao propô-lo era formar profissionais mais rapidamente e em 

maior quantidade? Entretanto, já havia os enfermeiros e os auxiliares de 

enfermagem, por que mais uma categoria? Existem fatos que podem explicar o 

número reduzido de técnicos quando, ao longo da história, pesquisadores apontavam 

com otimismo a ascensão deste profissional no mercado de trabalho? Apesar da lei 

do exercício profissional de enfermagem em vigor inferir que os técnicos atuem 

auxiliando os enfermeiros em unidades assistenciais especializadas, como unidades 
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de tratamento intensivo e de atendimento de emergência, por que o auxiliar de 

enfermagem continua a ocupar esse espaço? Podemos deduzir que seja talvez por 

questões de interesse financeiro: o auxiliar é, certamente, um profissional menos 

oneroso do que o técnico. 

Neste sentido, Costa(16) aponta que, de acordo com depoimentos dos técnicos, 

sujeitos do seu estudo, os fatores que dificultavam sua inserção no mercado eram “as 

questões relacionadas à remuneração; a admissão do técnico de enfermagem como 

auxiliar de enfermagem nas instituições privadas e públicas; a falta de recursos 

públicos com vagas para os técnicos de enfermagem na Baixada Santista; e o não 

reconhecimento desta categoria pelo mercado de trabalho”. 

A grande lacuna, de cerca de vinte anos, existente entre o início da formação e a 

legalização do exercício profissional do técnico de enfermagem é citada por 

Kobayashi(19) como sendo uma das possíveis causas para que ele fosse 

subaproveitado no mercado de trabalho, quer atuando como auxiliar de 
enfermagem quer executando atividades pertinentes ao mesmo, o que 
possivelmente dificulta até hoje a sua inserção e conquista do direito de 
desenvolver suas atribuições, inclusive administrativas, nas instituições 
de saúde (2002, p. 17). 

 

Um dos fatores que aufere maior dificuldade para a compreensão de todas estas 

questões é o número reduzido de pesquisas a respeito. Caverni e Oguisso(20), em 

estudo realizado com o objetivo de levantar textos que abordam assuntos relativos ao 

técnico de enfermagem, publicados nas revistas Brasileira e Paulista de Enfermagem, 

constataram ser escasso o seu número. De fato, o trabalho sobre “Perfil das ações do 

técnico de enfermagem no Brasil”(21), realizado em 2003, afirma que é reduzido o 

número de investigações que tomam o técnico de enfermagem como objeto de 

estudo.  
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Corroboram esta afirmativa Peduzzi e Anselmi(22) (2004, p. 425), quando 

consideram que “é escassa a literatura sobre as peculiaridades do trabalho dos 

agentes de nível médio de enfermagem, concentrando-se a produção teórica na 

investigação do processo de trabalho do enfermeiro ou, genericamente, da 

enfermagem”. As mesmas autoras concluíram no estudo, realizado para identificar e 

analisar as diferenças entre o trabalho desenvolvido por auxiliares e técnicos de 

enfermagem, que não são diferentes as atividades dos dois agentes e que, portanto, 

não há distinção entre os trabalhos do auxiliar e do técnico de enfermagem.  

O relatório final do estudo acima citado, sobre o perfil das ações do técnico de 

enfermagem (2003, p. 18-22), destaca os seguintes pontos que envolvem o seu 

trabalho no Brasil: 

 o não investimento público na qualificação e na formação do técnico 
de enfermagem (a formação é, majoritariamente, obtida através de 
escolas do setor privado)”; 

 a expressiva contratação de técnico de enfermagem, pelos serviços de 
saúde, como auxiliar de enfermagem sem que tenha sido formado 
como tal; 

 a expansão da formação de técnico de enfermagem sem criação de 
postos de trabalho correspondentes; 

 a atuação mutante do técnico de enfermagem, ou seja, o quê o 
técnico de enfermagem faz ou não faz depende da instituição onde 
trabalha; ou do turno de trabalho e/ou, até, de quem responde pela 
coordenação/chefia da Unidade de Serviço; e 

 a não responsabilização das instituições prestadoras de serviços de 
saúde pela regularidade/legalidade/condições de trabalho do técnico 
de enfermagem (os gestores de serviços de saúde informam que esta 
responsabilidade é da enfermeira, o que não coincide com as 
informações das enfermeiras da assistência, ouvidas no estudo. 

 

Acrescente-se a todas estas considerações o fato de fazermos parte, desde 2001, 

da Equipe de Coordenação Técnica do Projeto de Profissionalização dos 

Profissionais da Área de Enfermagem – PROFAE, na FUNDAP – Fundação do 

Desenvolvimento Administrativo, que é a Agência Regional São Paulo (AR-SP).  
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Este projeto foi uma iniciativa do Ministério da Saúde, que teve o apoio 

financeiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento e do Ministério do 

Trabalho e Emprego, por meio do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Está sendo 

desenvolvido em todo o território brasileiro desde 2001 e com previsão de término 

em 2005. Seu objetivo, inicialmente, era qualificar por volta de 250000 trabalhadores 

da área de Enfermagem, que se encontravam empregados em instituições de saúde 

sem a qualificação profissional exigida, com o propósito de melhorar a qualidade da 

assistência de saúde prestada no país. Para tanto, vem oferecendo os cursos de 

Qualificação Profissional de Auxiliar de Enfermagem e da Complementação da 

Qualificação Profissional de Técnico de Enfermagem, além da oferta da 

Complementação da Escolarização em nível de conclusão do Ensino Fundamental.  

A AR-SP é o órgão responsável pela supervisão e pelo monitoramento das 

turmas do PROFAE, isto é, do programa de formação de auxiliares e técnicos de 

enfermagem, no Estado de São Paulo. A participação nessa equipe nos possibilitou 

levantar problemas da formação do técnico, identificados nos cursos supervisionados 

pela AR-SP.  

Dentre as deficiências curriculares identificamos: 

 distribuição dos conteúdos curriculares sem considerar as ações prioritárias 

a serem desenvolvidas pelos técnicos de enfermagem, como por exemplo a 

não inclusão de conteúdos de assistência a pacientes em estado grave;  

 componentes curriculares mal distribuídos, sem respeitar a seqüência lógica 

e o aproveitamento dos alunos, como a ministração de 40 horas de 

“Farmacologia”, após 8 meses do início das aulas; 
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 componentes inseridos na matriz curricular do técnico de enfermagem, cujos 

conteúdos deveriam ter a abordagem na concepção da interdisciplinaridade e 

da transversalidade, para atender a legislação vigente, como por exemplo, 

Ética, Matemática Aplicada, Farmacologia e Comunicação; 

 inclusão de componentes básicos para a formação do auxiliar de 

enfermagem no módulo correspondente à formação específica do técnico de 

enfermagem, tais como Anatomia e Fisiologia Humanas, Técnicas Básicas 

de Enfermagem, Microbiologia e Parasitologia, Higiene e Profilaxia, entre 

outros. 

 

A primeira e a última das deficiências curriculares listadas, a nosso ver grandes 

distorções, foram motivos que colaboraram, efetivamente, para estimular o 

desenvolvimento do presente estudo. 

A Equipe de Coordenação Técnica da AR-SP, movida pela observação de tais 

deficiências e desejando elaborar uma proposta curricular para o curso técnico de 

enfermagem, realizou uma pesquisa denominada “Levantamento sobre as atividades 

do técnico de enfermagem nas instituições hospitalares” (em fase de elaboração), 

junto aos enfermeiros responsáveis pelos serviços que têm estes profissionais em 

seus quadros de pessoal. Um dos objetivos deste estudo foi verificar as deficiências 

encontradas na atuação do técnico de enfermagem, decorrentes da formação 

profissional nos aspectos técnico-científico, atitudinal e de habilidades. 

O Levantamento apontou deficiências que julgamos ser relevantes para o nosso 

estudo, quanto a: 
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 Conhecimento técnico-científico: comunicação escrita; cálculo, diluição e 

administração de medicamentos; conhecimentos teóricos e práticos (em 

Unidade de Terapia Intensiva, Hemodiálise, Recuperação Anestésica e 

outros), associação da teoria à prática, conhecimento dos procedimentos em 

geral. 

 Atitudinal: iniciativa; envolvimento e compromisso com o trabalho; 

relacionamento interpessoal no trabalho; responsabilidade profissional; 

conhecimento da Ética Profissional; postura profissional. 

 Habilidades: desempenho/destreza na realização dos procedimentos 

especializados, nos de alta complexidade e até mesmo nos básicos. 

 

Nos três aspectos foi apontada a deficiência relacionada à indefinição da 

especificidade da sua categoria diante das ações do auxiliar de enfermagem. 

Cumpre salientarmos que algumas das deficiências citadas são atividades 

privativas de enfermeiros, de acordo com a legislação do Exercício Profissional de 

Enfermagem vigente e, portanto, não podem ser desenvolvidas por técnicos de 

enfermagem, como os procedimentos de alta complexidade e em unidades de 

Hemodiálise.  

Destaque-se que, à época da criação do curso técnico, em 1966, a legislação do 

exercício profissional de enfermagem (Lei nº 2.604/55(23) e Decreto nº 50.387/61(24)) 

não contemplava essa categoria, o que foi corrigido somente em 1986, com a 

legislação atualmente em vigor (Lei nº 7.498/86(13) e Decreto nº 94.406/87(25)), que 

recomenda, dentre outras atribuições, que os técnicos atuem assistindo aos 
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enfermeiros, na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado 

grave. 

Os primeiros cursos de técnico de enfermagem foram criados em 1966 pelo 

Conselho Nacional de Educação na cidade do Rio de Janeiro. Para tanto, foram 

emitidos o Parecer nº 171/66(26), que destinava-se a criar o Curso Técnico de 

Enfermagem na Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN) e o Parecer nº 

224/66(27), concedendo a mesma autorização para o curso na Escola de Enfermagem 

“Luiza de Marillac”.  

Para o presente estudo, optamos por fazer um levantamento na EEAN, por ter 

sido ali criado o primeiro curso técnico de enfermagem no país e, porque a 

instituição manteve sua documentação num acervo próprio, de forma a se tornar 

acessível aos interessados em desenvolver este tipo de estudo. 

Paralelamente, procuramos identificar o primeiro curso de formação de técnico 

de enfermagem no Estado de São Paulo. Optamos por estes dois Estados da região 

sudeste brasileira, pois costumam assumir a vanguarda dos eventos no campo da 

Enfermagem e da Saúde, em geral. 

Historicamente, o primeiro curso para a formação do técnico de enfermagem em 

São Paulo foi o do Colégio Técnico de Enfermagem “Maria Pia Matarazzo”. 

Provavelmente, pelo fato de ter funcionado por pouco tempo, de 1967 a 1972, e ter 

formado poucos profissionais, não é lembrada como a primeira escola a oferecer tal 

curso no Estado. Muitos imaginam que a primeira tenha sido a Escola Técnica 

Estadual Carlos de Campos, que continua em funcionamento, oferecendo o curso de 

formação de técnico de enfermagem até os dias de hoje. Pode ser considerada, 
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porém, a primeira a ter o Curso Técnico de Enfermagem na Rede Pública de Ensino 

do Estado de São Paulo. 

A entrada do novo se traduz em mudança de paradigma. Os primeiros cursos 

podem ser considerados emblemáticos, pois ao se tornarem realidade introduziram 

transformações, novos “personagens” na equipe de enfermagem e novas instituições 

– as escolas para formação de técnicos de enfermagem.  

A busca de antecedentes e de fatos que envolveram esses cursos poderá 

representar uma contribuição para a história do ensino de nível médio e para a 

própria Enfermagem Brasileira e, quem sabe, até mesmo influenciar na futura 

inclusão dessa categoria nos quadros e planos de carreiras nos serviços públicos e 

privados.  

Concordamos com Oguisso(28) quando afirma ser “necessário conhecer a 

História da Enfermagem Brasileira para compreender os meandros percorridos pelas 

pioneiras da profissão e entender as razões que motivaram as decisões tomadas, cujas 

conseqüências se refletem nos dias de hoje [...] Estudar o passado constitui ponto de 

partida para avaliar as dificuldades que devem ter cercado a promulgação de todos os 

diplomas legais de determinação do currículo mínimo de enfermagem, de 

regulamentação do exercício da profissão ou de controle da classe pela própria 

classe” (2002, p. 71). Esta autora refere ainda que todas as descobertas científicas e 

conquistas de grandes feitos, dos mais variados campos de atividades, sempre são 

precedidas de muito trabalho, dedicação, perseverança, sacrifício e lutas(29). 

No nosso entender, o presente estudo, de caráter histórico-social, ao retomar a 

trajetória do Curso Técnico de Enfermagem, representa uma contribuição à tão 

reduzida produção científica ao longo da história da Enfermagem acerca da formação 
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desse profissional. Descobrir e trazer à tona os meandros dos interesses políticos, 

sociais e econômicos que podem estar envolvidos na criação e na trajetória dos 

cursos de formação de técnico de enfermagem e na figura desses profissionais, 

também pode alertar para possíveis problemas de outros grupos, que impeçam o seu 

reconhecimento como categoria profissional.  

Tal pensamento nos remete a Amorim(30) quando diz “que todo grupo social, 

quando esquece seu passado, apaga sua memória, tornando-se presa fácil às 

atividades e aos interesses de outros grupos, penaliza seu presente e desorienta-se 

diante do futuro”(2003, p. 6).  

Neste sentido, Félix (31) afirma que “quem tiver memória e consciência histórica, 

com mais segurança, será dono do seu presente e do seu futuro”. 

A presente investigação abrangerá um quadro de reflexões específicas sobre a 

criação e o desenvolvimento do curso técnico de enfermagem, tornando acessível o 

conjunto da legislação que rege o exercício da profissão do técnico de enfermagem. 

Salientamos que tal acesso não está disponível de maneira sistematizada e que a 

legislação do exercício profissional baliza as propostas de formação. 

Nossa expectativa é de que este estudo possa representar uma contribuição para 

a história do ensino de nível médio de Enfermagem no Brasil. 
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1.3 Objetivos 

 

 

 Levantar e analisar os atos legais relacionados à formação e ao exercício 

profissional do técnico de enfermagem. 

 

 Resgatar as origens e os motivos para a criação do curso de formação do 

técnico de enfermagem no Brasil. 

 

 Descrever a trajetória histórica da implementação dos primeiros cursos 

técnicos de enfermagem no Rio de Janeiro e em São Paulo, sua organização e 

funcionamento.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO DE ANÁLISE 

 

 

As reflexões acerca das motivações que culminaram com a criação do Curso 

Técnico de Enfermagem levam forçosamente ao campo da legislação pertinente, que 

marcou formalmente o seu início. Além deste aspecto, estritamente legal, há também 

um referencial teórico que nos remete a filósofos e historiadores que muito podem 

nos ajudar a melhor compreender e analisar toda a trajetória percorrida pelo curso de 

formação do técnico de enfermagem. 

Bourdieu (32) afirma que só é possível compreender uma obra, seu valor ou a 

crença que lhe é dada, após conhecer a história do campo no qual tal obra foi 

produzida. Também, que um problema de um determinado campo (a Enfermagem, 

neste caso), para ser legítimo, deve ser reconhecido como tal por seus componentes, 

ou seja, todos os agentes em luta pelo poder no campo, o que no caso presente, não 

se restringe aos profissionais de enfermagem.  

Para Bourdieu (32), “campos são espaços estruturados de posições ou de postos 

(...) que se definem através dos objetos de disputas e dos interesses específicosii 

contidos nos próprios campos e que não são percebidos por quem não foi formado 

para entrar neste campo” (1993, p. 89). A lei, então, poderia surgir de um consenso 

gerado no próprio campo ou imposta por quem, naquele momento, tem o domínio do 

campo e daí ser formalizada para que todos os indivíduos a conheçam e a sigam.  

 

                                                 
ii Para Bourdieu, o interesse é o investimento específico nos processos de lutas, que é, ao mesmo 
tempo, a condição e o produto da vinculação a um campo(32).  
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Surge então a importância e a necessidade de estudarmos a legislação. Bourdieu(32) 

afirma, ainda, que em cada campo existe uma luta e que devemos procurar as formas 

específicas desta luta, que se dá entre o novo, que está entrando e tentando forçar seu 

direito de entrada, e o dominante, que tenta preservar seu monopólio e excluir a 

concorrência. Para haver esta luta, o jogo disputado, é necessário que, além dos 

objetos de disputas, existam pessoas prontas para disputá-lo, isto é, dotadas de 

habitus, que pressupõem o conhecimento e o reconhecimento das leis imanentes do 

jogo, dos objetos de disputa etc. Esta é uma condição para que o campo funcione 

como tal. Todas as pessoas engajadas em um campo têm alguns interesses 

fundamentais em comum, quais sejam, tudo o que está ligado à própria existência do 

campo, acarretando uma cumplicidade objetiva subjacente a todos os antagonismos, 

um acordo entre os antagonistas sobre o que deve ser disputado e contribuem para 

produzir a crença no valor do que deve ser disputado.  

Os agentes do campo ou instituições, são dotados de habitus, conhecem as 

regras da luta e nela estão engajados, por objetos de disputa ou por interesses 

específicos(32). Fazem parte de um campo na medida em que nele sofrem efeitos ou 

nele os produzem(33). 

Caverni e Oguisso(34), ao refletirem sobre o estudo da legislação sob a 

perspectiva histórica, afirmam que ao estudarmos a criação e a trajetória de um dos 

componentes do campo em estudo, a partir de sua legislação, há possibilidades de 

redescobrir a sua identidade, as suas práticas e a sua inserção no campo. Isto é do 

interesse dos componentes deste e até mesmo de outros campos que se relacionam 

com este. Além disso, conforme Bourdieu(32), cada vez que estudamos um novo 

campo, descobrimos propriedades específicas, próprias a esse campo particular e ao 
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mesmo tempo avançamos no conhecimento dos mecanismos universais dos campos 

que se especificam em função de variáveis secundárias. Exemplificando, “as 

variáveis nacionais fazem com que mecanismos genéricos, tais como a luta entre 

pretendentes e os dominantes assumam formas diferentes” (1993, p. 89).  

Para Bourdieu, profissão “é, sobretudo, uma construção social, produto de todo 

um trabalho social de construção de um grupo e de uma representação dos grupos 

que se insinuou docemente no mundo social” (1989, p. 40). Assim, ao examinar 

convergências no funcionamento dos campos, é possível depreender leis gerais sobre 

este funcionamento(32). 

Segundo Moreira(35), utilizando-se o conceito de campo de Bourdieu, podemos 

posicionar as questões que envolvem a agregação, as diferenças e as distinções entre 

esses grupos no espaço social onde são construídas as profissões. 

Para Bourdieu, o Habitus 

sistema de disposições adquiridas pela aprendizagem implícita ou 
explícita, que funciona como um sistema de esquemas geradores, é 
gerador de estratégias que podem ser objetivamente afins aos interesses 
objetivos de seus autores, sem terem sido expressamente concebidas para 
este fim (1993, p.94). 

 

Complementando suas idéias sobre habitus, afirma ser este um conhecimento 

adquirido e também um haver, um capital... uma disposição incorporada(32). O 

habitus se apresenta como um conjunto de princípios geradores de práticas distintas e 

distintivas, ao mesmo tempo em que são esquemas classificatórios, princípios de 

classificação, de visão e divisão, e gostos diferentes. Estabelecem diferenças entre: o 

que é bom e mau, o bem e o mal, o que é distinto e o que é vulgar. Estas diferenças, 

porém, não são as mesmas: o mesmo bem ou comportamento pode parecer distinto 

para um, pretensioso ou ostentatório para outro e vulgar para um terceiro. E, ainda, 
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que basta deixar o habitus trabalhar para render-se à necessidade imanente do campo 

e cumprir as exigências inscritas(36).  

Com relação à estrutura do campo, Bourdieu a define como “um estado da 

relação de força entre os agentes sociais ou as instituições engajadas na luta, ou 

ainda, da distribuição do capital específicoiii que, acumulado no decorrer das lutas 

anteriores, orienta as estratégias ulteriores”. Esta estrutura também está sempre em 

jogo, em luta, para conservar ou subverter a estrutura da distribuição do capital 

específico, especialmente o econômico, composto de riqueza econômica, e o cultural, 

de cultura acumulada, na forma de conhecimentos, diplomas, características 

lingüísticas, códigos culturais e outros(32). Além destes, consideramos importante 

citar o capital social (relacionamentos e redes sociais), o simbólico (reconhecimento, 

prestígio, reputação, símbolos de poder) e o político(33). 

Os trunfos do jogo, portanto, são os capitais. Os agentes pertencentes ao campo 

estarão tão mais próximos quanto mais similar for a quantidade e o tipo de capital 

que possuírem.  

Bourdieu(37) explica que o capital cultural pode existir sob três formas: 

No estado incorporado, isto é, sob a forma de disposições duráveis do 
organismo; no estado objetivado, sob a forma de bens culturais, obras de 
arte, livros, dicionários, instrumentos, máquinas, que são a marca ou a 
realização de teorias ou de críticas dessas teorias, de problemáticas, etc; e 
por fim no estado institucionalizado, forma de objetivação que é 
necessário colocar a parte porque, como acontece com o diploma escolar, 
ela é considerada capital cultural embora garanta propriedades 
perfeitamente originais (1979, p. 3).  

 

                                                 
iii O capital específico é “fundamento do poder ou da autoridade específica característica de um campo 
e só vale dentro dos limites deste determinado campo. Pode ser de diversas naturezas: cultural, 
econômico, artístico, político e outros” (1993, p.94).  
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O diploma pode ser reconhecido como capital incorporado, pois é visível e 

assumido por quem o tem, e também como institucionalizado, pois é reconhecido e 

referendado socialmente. 

O poder simbólico é um outro conceito do autor, que acreditamos, merece ser 

citado. É todo poder capaz “de constituir o dado pela enunciação, de fazer ver e fazer 

crer, de confirmar ou de transformar a visão do mundo e, deste modo, a ação sobre o 

mundo, portanto o mundo”. Ele o entende como poder invisível e quase mágico, pois 

certamente só pode ser exercido se existir cumplicidade, tanto daqueles que não 

querem saber que a ele estão submetidos, como daqueles que o exercem, e porque 

“permite obter o equivalente daquilo que é obtido pela força (física ou econômica), 

graças ao efeito específico de mobilização. Só se o exerce se for reconhecido, quer 

dizer, ignorado como arbitrário”.  

Para Bourdieu, todas as diferentes espécies de capital podem se transmutar em 

capital simbólico, pois que o poder simbólico é uma forma transformada, 

irreconhecível, transfigurada e legitimada das outras formas de poder(33). O autor 

considera que o poder exercido no Sistema de Ensino é o poder simbólico. 

Contrapondo-se a esta visão dinâmica do precário equilíbrio de forças do 

campo, está a interpretação da lei como algo permanente e duradouro. A palavra lei é 

usada na linguagem corrente e científica com um sentido muito amplo: o de um 

princípio que determina não só as ações humanas, como também os acontecimentos 

naturais. Nesta acepção ampla, o conceito de lei dimana da idéia de ordem, isto é, a 

disposição de seres em função de um objetivo que lhes dá unidade (38).  

Há uma outra possibilidade de se analisar a lei. É possível, pois, falar em lei 

natural e lei positiva, lei divina e lei humana, lei física, lei ética e jurídica, entre 
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outras tantas denominações. Todas essas expressões têm em comum a idéia de que 

algo ocorre em conseqüência de um princípio, como expressão de relações entre 

seres da natureza ou como expressão da vontade dos homens.  

Já em sentido jurídico (38), lei assume especial significado no universo do 

Direito, quando indica uma de suas formas de expressão, a mais importante fonte de 

Direito na civilização ocidental. Lei é, então, o Direito conscientemente elaborado 

por uma autoridade, mediante um ato de vontade, o qual se denomina legislação, ou 

seja, o ato de elaborar leis, e consiste numa declaração jurídica revestida de forma 

escrita e incorporada num documento. Entretanto, acreditamos que deva ser a lei 

referendada politicamente pela maioria dos indivíduos ou pelos que assim são 

considerados. 

A organização política de uma sociedade está baseada, segundo Oguisso e 

Schmidt (39), na ordem jurídica instituída pela lei, como um meio de manter o 

equilíbrio entre as relações do homem na sociedade, no tocante a seus direitos e 

deveres.  

Também podemos definir lei como a norma jurídica, escrita e obrigatória, por 

mais restrito que seja o campo de sua aplicação; emanada de quem – poder ou pessoa 

investida de autoridade – possa garantir ou assegurar essa obrigatoriedade; com 

vigência por determinado espaço de tempo numa certa coletividade ou grupo social 

(38), que pode ser, em nosso caso, a Enfermagem, como categoria ou grupo social.  

Voltamos a Bourdieu(33) para mostrar suas idéias acerca do Direito. Ele 

considera a autoridade jurídica “forma por excelência da violência simbólica 

legítima, cujo monopólio pertence ao Estado...”. Já o Direito é a forma por 

excelência do discurso atuante, que por sua própria força é capaz de produzir efeitos; 
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o direito faz o mundo social e é feito por este. Com relação ao texto jurídico, o autor 

atesta que nele “estão em jogo lutas, pois a leitura é uma maneira de apropriação da 

força simbólica que nele se encontra em estado potencial” (1989, p. 213).  

Sobre a relação entre o campo do direito e o campo do poder, o autor explica: 

É certo que a prática dos agentes encarregados de produzir o direito ou de 
o aplicar deve muito às afinidades que unem os detentores por excelência 
da forma do poder simbólico aos detentores do poder temporal, político 
ou econômico, e isto não obstante os conflitos de competência que os 
podem opor (1989, p. 241-2). 

 

E, ainda, que o Direito ratifica a ordem estabelecida ao confirmar a visão desta 

ordem como uma visão do Estado, garantida pelo Estado, que atribui e garante, aos 

agentes, um estado civil, poderes ou capacidades socialmente reconhecidos e, 

portanto, produtivos, por meio da distribuição dos direitos de utilizar esses poderes e 

títulos (escolares, profissionais e outros), certificados (de aptidão, de doença e 

outros) e ratifica os processos ligados à aquisição, ao aumento, à transferência ou à 

retirada desses poderes. O Direito distribui volumes diferentes, de capitais diferentes, 

aos diferentes agentes ou instituições, pondo, assim, um limite à luta, à troca, à 

negociação acerca das qualidades das pessoas ou dos grupos, acerca da pertença das 

pessoas aos grupos(33). Por conseguinte, 

o direito é, sem dúvida, a forma por excelência do poder simbólico de 
nomeação, que cria as coisas nomeadas e, em particular, os grupos; ele 
confere a estas realidades surgidas das suas operações de classificação 
toda a permanência, a das coisas, que uma instituição histórica é capaz de 
conferir a instituições históricas (1989, p. 237). 

 

Podemos depreender, a partir de todas as considerações e definições 

apresentadas, que a legislação do ensino e do exercício profissional de enfermagem é 

um conjunto de normas que expressa a contribuição de forças do campo da 
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Enfermagem. As suas práticas dão forma ao campo. A legislação legitima quem está 

ganhando o jogo. 

Os atos legais, reunidos e explicados à luz do contexto em que foram aprovados, 

podem ser de grande interesse e utilidade para os profissionais que atuam nessa área, 

pois lhes permitirá identificar quais são os agentes, quais as forças presentes no 

campo e qual o estado de equilíbrio em que ele se encontra(34).  

Além do levantamento da legislação pertinente, buscamos também estudar a 

trajetória histórica de como ocorreu a implementação do primeiro curso técnico de 

enfermagem no Rio de Janeiro e em São Paulo, sua organização e funcionamento. 

Linaugh(40) considera que ao tentarmos 

criar uma linha contínua para conectar eventos passados ao presente, 
encontramos faces familiares, valores e práticas e buscamos similaridades 
com o nosso tempo. E o historiador precisa voltar ao passado e tentar 
compreender eventos, comportamentos e crenças em seu próprio tempo e 
contexto, porque a história não é como um ato teatral onde as mudanças 
no palco ocorrem rápida e ordenadamente, como num simples baixar de 
cortinas (Linaugh, Reverby, 1987, p. 13).  

 

Nesta perspectiva, privilegiar o estudo dos pioneiros, como os primeiros cursos 

técnicos de enfermagem, faz sentido, pois eles são a demonstração cabal do 

rompimento de paradigmas. 

Até bem recentemente, muitos historiadores consideravam irrelevantes certos 

estudos, como o estudo sobre as mulheres ou sobre perdedores. Esse é o mérito da 

chamada História Nova, que surgiu na França em 1929, e que abriu essa nova 

perspectiva para os estudos da história, valorizando-se os costumes dos povos e 

dando voz a todos, sem distinção: vencedores ou vencidos, ricos e pobres, fortes ou 

fracos, opressores e oprimidos, o que possibilitou uma diferente versão dos fatos 
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ocorridos, que passaram a ser vistos por outro prisma e que ampliaram o campo de 

observação do historiador. 

Esse método, iniciado com a criação da revista “Annales d’histoire économique 

et sociale”, lançada em Estrasburgo, por Lucien Febvre e Marc Bloch, tomou grande 

impulso através de escritos de seus seguidores, entre os quais, destacam- se Pierre 

Bourdieu e Jacques Le Goff (41).  

Entendendo-se, pois, que o grupo do técnico de enfermagem foi e é, ainda, um 

grupo que aparece como de perdedores ou fracos, pretendemos trazer luz para a sua 

situação, uma vez que não há, até o momento, uma discussão sobre a inserção 

política desses sujeitos no campo de lutas da Enfermagem, do Ensino e da Saúde, 

para que possam ser vistos por outro prisma, e quiçá, possibilitar-lhes fazer parte da 

luta por seu lugar na equipe de enfermagem. 

Le Goff (42) apresenta a idéia de que o historiador tem como dever principal a 

crítica do documento, qualquer que ele seja, enquanto monumento. Afirma o autor: 

O documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é um 
produto da sociedade que o fabricou segundo as relações de forças que aí 
detinham o poder. Só a análise do documento, enquanto documento, 
permite à memória coletiva recuperá-lo e ao historiador usá-lo 
cientificamente, isto é, com pleno conhecimento de causa (Le Goff, 1984, 
p. 102). 

  

Neste sentido, nos colocamos frente aos documentos, com uma postura crítica e 

interrogativa, a partir do conjunto de interesses deste estudo e do referencial teórico 

para ele escolhido. 

Para ilustrar as possibilidades que a História Nova nos oferece, Le Goff(42) cita 

Lucien Febvre, que afirma: 
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A história se faz com documentos escritos, sem dúvida quando estes 
existem. Mas pode fazer-se, deve fazer-se sem documentos escritos, 
quando não existem. Com tudo o que a habilidade do historiador lhe 
permite utilizar para fabricar o seu mel, na falta de flores habituais... Com 
tudo o que pertencendo ao homem, demonstre a presença, a atividade, os 
gostos e as maneiras de ser do homem (Febvre apud Le Goff, 1984, p. 
98).  

 

No nosso caso, utilizamos e analisamos documentos, porque os temos: a 

legislação e os registros referentes aos cursos.  
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

3.1 Tipo de estudo 

 

 

Estudo descritivo de natureza histórico-social sobre a legislação pertinente e 

sobre o funcionamento dos dois primeiros cursos técnicos de enfermagem no Brasil, 

criados nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo.  

A motivação para o estudo foi decorrente do interesse em conhecer como 

ocorreu a implementação das normas legais que os criaram e como funcionaram. 

Portanto, com o foco centrado no curso técnico de enfermagem, pretende-se analisá-

lo e descrevê-lo frente a três eixos: a sua criação e a sua trajetória histórica, a 

trajetória histórica do primeiro curso do Brasil e a do primeiro de São Paulo e a 

análise de atos legais relacionados à formação e ao exercício profissional dos 

técnicos de enfermagem no país, com a finalidade de compreender seu 

“aparecimento” e sua lenta inserção na equipe.  

O presente estudo insere-se numa abordagem de metodologia qualitativa 

histórica, que pode ser “realizada para responder a indagações sobre as causas, 

efeitos ou tendências, referentes a acontecimentos passados, que podem esclarecer 

comportamentos ou práticas atuais”(43)(1995, p. 126). 

Richardson e colaboradores(44) afirmam que a pesquisa histórica apresenta dois 

objetivos básicos, que são: produzir um registro fiel do passado, coletando-se a 

informação e descrevendo-se o problema em um dado momento (estudo de corte 
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transversal) ou descrevendo-se o desenvolvimento através do tempo (estudo 

longitudinal), e contribuir para a solução de problemas atuais através do exame de 

acontecimentos passados. Para esses mesmos autores, os acontecimentos atuais só 

têm significado, se relacionados ao contexto dos fatos passados, dos quais surgiram. 

Contudo, existem outras abordagens sobre a teoria da história, que indicam ser 

possível apenas a elaboração de versões e interpretações, e é nesta perspectiva que o 

presente trabalho é desenvolvido. 

Vieira, Peixoto e Khoury (45) referem que: 

Os homens vivem sua experiência integralmente como idéias, 
necessidades, aspirações, emoções, sentimentos, razão e desejos, como 
sujeitos sociais que improvisam e forjam saídas resistindo, submetendo-
se, vivendo enfim numa relação contraditória, o que nos faz considerar 
essa experiência como experiência de luta e de luta política... luta de 
interesses e de valores (1995, p. 7).  

 

Então, se nos propomos a produzir conhecimento histórico de como os homens 

vivem as suas experiências, vamos investigar qual foi o seu agir, como os grupos 

atuaram e tomaram certos caminhos, e não outros, para chegar a um determinado 

consenso, e não outro. Desvendar este “contexto” constitui um exercício com uma 

vasta gama de possibilidades que a história nos oferece. E aqui podemos identificar 

um dos porquês do estudo da legislação do curso técnico no contexto histórico. 

A necessidade de resposta às questões relacionadas à criação e à trajetória dos 

primeiros cursos técnicos e à demora da inserção do técnico de enfermagem na 

equipe de enfermagem, nos levou a adotar o pensamento do filósofo, antropólogo e 

sociólogo Pierre Bourdieu, em especial, sua teoria dos campos.  

Para a execução do estudo, utilizamos a análise documental e o método 

histórico. Segundo Richardson et al(44), a análise documental consiste em uma série 

de operações que visam a estudar e a analisar um ou vários documentos, para 
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descobrir as circunstâncias sociais e econômicas relacionadas e, o método histórico, 

utiliza-se do estudo dos documentos para investigar os fatos sociais e suas relações 

com o tempo sócio-cultural-cronológico. 

Lüdke e André(46) consideram a análise documental uma técnica valiosa de 

abordagem de dados qualitativos, porque permite complementar informações obtidas 

através de outras técnicas e revelar aspectos novos de um tema ou problema, além de 

“buscar identificar informações factuais nos documentos a partir de questões ou 

hipóteses de interesse”. De acordo com estas autoras, os documentos “não são apenas 

uma fonte de informação contextualizada, mas surgem num determinado contexto e 

fornecem informações sobre esse mesmo contexto” e a sua escolha não deve ser 

aleatória e sim guiada por propósitos e hipóteses (1986, p. 39). 

No nosso caso, não há hipótese teórica formulada, dado que, é a primeira 

aproximação do objeto de estudo nessa perspectiva. 

 

 

3.2 Coleta de dados 

 

 

A coleta de dados deu-se por meio do levantamento da legislação federal 

referente aos cursos técnicos de enfermagem, desde antes de sua criação no Brasil até 

os dias atuais, assim como daquela relativa ao exercício profissional do técnico, 

amparada por pareceres e resoluções, que culminaram com a legislação em vigor, 

aprovada na década de 1980. 
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O recorte temporal determinado para a pesquisa é de 1948 a 1973. Iniciamos em 

1948 pelo fato de que neste ano encontramos os primeiros registros sobre a intenção 

de se inserir um novo integrante na equipe, que viria a ser o técnico de enfermagem. 

O ano de 1973 foi escolhido como limite cronológico final do estudo, pois nele se 

encerrou a última turma do Curso Técnico de Enfermagem na Escola Anna Nery. 

O universo estudado também é composto pela documentação relativa à criação e 

ao desenvolvimento dos primeiros cursos técnicos de enfermagem das cidades do 

Rio de Janeiro e de São Paulo. Pela legislação existente, identifica-se a cidade do Rio 

de Janeiro como a pioneira na implementação do Curso Técnico de Enfermagem no 

país. Daí nosso interesse em incluí-la neste trabalho, além do curso em São Paulo, 

pelos motivos já citados. 

  

 

3.2.1 Aspectos éticos da pesquisa 

 

Respeitando-se os padrões éticos em pesquisa com seres humanos, o projeto 

desta investigação foi submetido à análise do Comitê de Ética em Pesquisa da Escola 

de Enfermagem da Universidade de São Paulo, que considerou não existirem óbices 

éticos para a realização do estudo, uma vez que seriam apenas utilizados documentos 

públicos para o seu desenvolvimento. 
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3.2.2 Procedimento - Locais pesquisados 

 

A coleta de dados relativa aos primeiros cursos ocorreu nos meses de junho, 

julho e agosto de 2004, após a solicitação, por meio de carta, de autorização para 

exame da referida documentação.  

O próprio pesquisador visitou o Centro de Documentação da Escola de 

Enfermagem Anna Nery (EEAN), no Rio de Janeiro, em duas ocasiões (dias 14 e 15 

de junho e 26 de julho de 2004), onde coletou dados sobre o primeiro curso técnico 

do Brasil e, foi autorizado a fazer cópias de documentos pertencentes ao seu acervo. 

Foram necessários esclarecimentos a dúvidas que surgiram no exame da 

documentação, que foram prestados pelas Profa. Dra. Vilma de Carvalho e Profa. 

Dra. Vivina Lanzarini de Carvalho, enfermeiras, que haviam sido professoras do 

Curso Técnico de Enfermagem da EEAN, e que foram imediatamente anotados nos 

documentos.  

Parte das informações sobre o primeiro curso do Estado de São Paulo foram 

encontradas na Diretoria de Ensino Centro Sul, da Secretaria de Educação do Estado 

de São Paulo, após solicitação à sua dirigente. A complementação das informações 

contidas na documentação ali levantada foi obtida com os esclarecimentos dados por 

duas das ex-diretoras do curso, as Irmãs Cleamaria Simões e Fúlvia Perin, no dia 9 

de setembro de 2004, em São Paulo, tendo-se feito igualmente anotações nos 

documentos. 

Além disso, foi realizado o levantamento bibliográfico, manualmente e por meio 

eletrônico, sobre os temas explorados no estudo, conforme as necessidades surgidas 

durante o seu desenvolvimento, como por exemplo, a legislação pertinente, nas 
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bibliotecas da Escola de Enfermagem, da Faculdade de Educação, da Faculdade de 

Direito, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, todas da 

Universidade de São Paulo e, também, na Biblioteca Virtual de Saúde - BIREME – 

OPAS - OMS. 

 

 

3.2.3 Fontes de pesquisa 

 

1) Enfermagem, Legislação e Assuntos Correlatos. São três volumes, publicados 

em 1974 (3ª edição), pelo Ministério da Saúde e pela Fundação Serviços de 

Saúde Pública. Reúnem a legislação de Enfermagem no Brasil, desde 1832 

até 1973.  

2) Associação Brasileira de Enfermagem (1926–1976). Trata-se de 

Documentário que retrata a história da Associação no período, assinado pela 

Profª Drª Anayde Corrêa de Carvalho, docente da Escola de Enfermagem da 

Universidade de São Paulo. Foi publicado em 1976 pela Associação 

Brasileira de Enfermagem. 

3) Relatório Final do Levantamento de Recursos e Necessidades de 

Enfermagem no Brasil – 1956 a 1958. Pesquisa realizada e publicada pela 

Associação Brasileira de Enfermagem para investigar o quantitativo do 

pessoal de enfermagem e identificar as necessidades para o cuidado dos 

pacientes no período. 

4) Estrutura e Funcionamento dos Cursos Supletivos de Qualificação 

Profissional na Área da Enfermagem. Obra publicada em 1979 pela 
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Secretaria de estado da Educação de São Paulo, da autoria da então 

conselheira Maria Bernadete Leme Monteiro (Irmã Maria da Imaculada). 

Apresenta a legislação do ensino supletivo, com enfoque para os cursos de 

Qualificação Profissional, em especial aquela da Enfermagem. 

5) Parecer nº 171/66, C.E.P.M. Autoriza o funcionamento do Curso Técnico de 

Enfermagem da Escola de Enfermagem Anna Nery. Acervo do Centro de 

Documentação da Escola de Enfermagem Anna Nery. 

6) Regimento Interno do Curso Técnico de Enfermagem da Escola de 

Enfermagem Ana Néri da U.F.R.J. Acervo do Centro de Documentação da 

Escola de Enfermagem Anna Nery. 

7) Curso Técnico de Enfermagem - Quadro Geral de Movimentação de Alunos. 

Acervo do Centro de Documentação da Escola de Enfermagem Anna Nery. 

8) Escola de Enfermagem Ana Néri – U.F.R.J. Curso Técnico de Enfermagem – 

Grupo I. Ano 1968. Documento composto por: Elemento I - Plano Curricular 

e Carga Horária, Elemento II - Relação dos Docentes, Elemento III – Relação 

das Alunas Matriculadas, Elemento IV- Prova de Seleção, Sistema de 

Apuração do Rendimento Escolar e Critério para Avaliação do Estágio 

Supervisionado, e Elemento V - Dados Estatísticos. Acervo do Centro de 

Documentação da Escola de Enfermagem Anna Nery. 

9) Técnico em Enfermagem: Atividades Legais, Atividades Típicas, Conteúdo 

Curricular e Ementário das Matérias Profissionalizantes. Documento que se 

tornou a base da Publicação “Normas para Planejamento de habilitações no 

Ensino de 2º Grau. Acervo do Centro de Documentação da Escola de 

Enfermagem Anna Nery. 
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10) Quadro Curricular Básico – Habilitação: Técnico em Enfermagem. Acervo 

do Centro de Documentação da Escola de Enfermagem Anna Nery. 

11) Parecer nº 871/69, C.E.P.M., aprovado em 7-novembro-1969. (Proc. 721/69-

C.F.E.). Ato autorizativo do Curso Técnico de Enfermagem “Maria Pia 

Matarazzo”. 

12) Colégio Técnico de Enfermagem “Maria Pia Matarazzo” - Curso Técnico de 

Enfermagem: Regimento Interno – 1969 e Anexos do Regimento – 

Currículos. Acervo da Diretoria de Ensino Centro Sul (setor Escolas 

Extintas), da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. 

13) Colégio Técnico de Enfermagem “Maria Pia Matarazzo” - Quadro de 

Aproveitamento e Freqüência do Curso Técnico, 3ª Turma, Ano Letivo: 

1971. Acervo da Diretoria de Ensino Centro Sul (setor Escolas Extintas), da 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. 

14) Colégio Técnico de Enfermagem “Maria Pia Matarazzo”. Histórico Escolar 

da aluna Antonieta Maria Giglio, datado de 16 de dezembro de 1970. 

15) Colégio Técnico de Enfermagem “Maria Pia Matarazzo”. Diploma da aluna 

Antonieta Maria Giglio, datado de 01 de junho de 1970. 

 

 

3.2.4 Análise dos dados 

  

O método utilizado para a análise dos documentos foi inicialmente o da leitura 

compreensiva seguida do ordenamento por data e do agrupamento por convergência 

temática.  
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A seguir, reorganizamos este material em disposições variadas, até 

encontrarmos a composição por similaridade, cuja pertinência e estabilidade 

amparassem a estrutura do estudo.  

Os documentos traduziram as falas dos agentes, que evidenciaram, além das 

concordâncias de opiniões e pensamentos, as contradições e as divergências, que 

tivemos o cuidado de expor, pois por meio destas foi possível verificar e 

compreender melhor a luta travada no campo.  
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4  OS ACHADOS  

 

 

4.1  Legislação do ensino do técnico de enfermagem  

 

 

4.1.1  Histórico da educação profissional no Brasil 

 

Antes de abordarmos o objeto de estudo, é necessário fazermos uma 

retrospectiva histórica da educação profissional brasileira, retornando aos tempos da 

colonização portuguesa no país, verificamos que o “ensino de ofíciosiv” era destinado 

aos indivíduos pertencentes às escalas inferiores da sociedade (porque ofício era 

considerado todo o trabalho feito com as mãos), como registrou Fonseca(49): 

Quando nos primeiros tempos, os colonizadores portugueses ensinaram 
aos índios e, depois aos escravos, o manejo das ferramentas e a melhor 
maneira de, com elas, atender às necessidades de ordem material que o 
meio impunha, não o fizeram com o espírito de difundir a instrução, mas 
com a única idéia de passar a eles os encargos pesados que a vida rude 
daquela época obrigava (Fonseca apud Silva, 1997, p.18 ).  

 

Os jesuítas não os incluíam em seu plano de ensino, que era destinado aos filhos 

de portugueses e tinha como foco principal os conteúdos literário, humanista e 

acadêmico(50,51). Esses antecedentes fizeram com que o ensino de ofícios fosse 

desvalorizado desde o seu início.  

                                                 
iv O termo ofício, como definido hoje, pode significar trabalho, cargo oficial, função, tarefa, 
incumbência, missão ou mister(47). O significado da palavra ofício é, entre outros, qualquer arte 
manual ou mecânica e, de acordo com a Constituição Brasileira, os termos profissão, ocupação ou 
ofício podem ser utilizados sem denotar hierarquia ou distinção de superioridade de uma pessoa com 
as demais, pois no seu art. 5º item XIII afirma que “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 
profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer”(48). 
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No século XIX, a desvalorização continuou existindo e o ensino de ofícios 

passou a ser destinado também aos órfãos, pobres e desvalidos da sorte, tendo sido 

iniciado com a fundação e posterior ampliação do Seminário dos Órfãos de Salvador, 

no Estado da Bahia (50). Foram construídas, a partir da década de 1840, dez “Casas de 

Educandos e Artífices” e, por Decreto Imperial de 1854, os chamados Asilos da 

Infância dos Meninos Desvalidos, com o intuito primeiro de atender menores 

abandonados e assim diminuir a criminalidade e a vagabundagem(51). 

Em 1858 foi criado o Liceuv de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro, que inicia 

uma mudança para o ensino de ofícios, que passa a poder ser cursado por todas as 

classes sociais. Os Liceus apareceram em outras províncias como Salvador (1872), 

Recife (1880), São Paulo (1882), Maceió (1884) e Ouro Preto (1886), e tinham por 

princípio unir “a arte ao ofício, aliando a beleza à técnica” (50, 51).  

                                                

Outros fatores que colaboraram para a referida mudança foram: a revolução 

industrial, com a necessidade de produção em massa e trabalhadores especializados, 

a abolição da mão de obra escrava com o uso de homens livres para o trabalho e, 

ainda, a proclamação da República (50).  

No início do século XX continuam a acontecer algumas mudanças, pois se 

iniciou um esforço público para a organização da formação profissional, com o 

Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio assumindo em 1906 a 

responsabilidade pelo ensino profissional. Foram então criadas escolas comerciais  

 

 
v Liceu, conforme o dicionário Houaiss(47), é o estabelecimento no qual é ministrado o ensino de nível 
médio ou o profissionalizante. Em Atenas, chamava-se liceu um dos seus principais ginásios, situado 
próximo a um templo que era consagrado a Apolo e onde Aristóteles ensinava Filosofia(52). A partir 
dessa época deu-se este nome a vários estabelecimentos de ensino(53).  
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em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outras cidades. Em 1910 foram instaladas as 

“Escolas de Aprendizes e Artífices”, que eram destinadas aos “pobres e humildes”, 

em várias Unidades da Federação e voltadas para o ensino industrial e, neste mesmo 

ano, foi reorganizado o ensino agrícola, tendo como objetivo a formação de “chefes 

de cultura, administradores e capatazes”. As escolas-oficina para a formação de 

ferroviários, que tiveram papel importante na história da educação profissional 

brasileira, também surgiram nesta mesma década (51). 

Na década de 1920, a Câmara dos Deputados propôs a expansão do ensino 

profissional para todos, pobres e ricos, e não apenas aos “desafortunados”. Para tal 

mudança foi criada uma comissão que concluiu seu trabalho na década de 1930, 

quando foram criados dois Ministérios: o da Educação e Saúde Pública e o do 

Trabalho, Indústria e Comércio (51). 

A partir da década de 1930 desencadeou-se o processo de urbanização e 

industrialização, que demandou profissionais especializados para a indústria, o 

comércio e os serviços (54). Em 1931, o então Ministro da Educação e Saúde, 

Francisco Campos empreendeu reforma que ficou conhecida pelo seu nome, na qual 

deve-se destacar a regulamentação da organização do ensino secundário e do 

profissional comercial e, a regulamentação da profissão de contador. Deve-se 

evidenciar a sua importância por ter sido o primeiro instrumento legal que 

estruturava cursos com a idéia de itinerários de profissionalização (51). 

O texto da Constituição de 1937 (art. 129) tratou, pela primeira vez, das “escolas 

vocacionais e pré-vocacionais” como “um dever do Estado para com as classes 

menos favorecidas”. O Estado deveria ter a colaboração das indústrias e dos 
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sindicatos econômicos, os quais criariam escolas de aprendizes destinadas aos filhos 

de seus operários ou associados (51). 

Em face disto, a partir de 1942, foram baixadas as Leis Orgânicas da Educação 

Nacional: 

 Leis Orgânicas do Ensino Secundário (Decreto-Lei nº 4.244/42) e do Ensino 

Industrial (Decreto-Lei nº 4.073/42); 

 Lei Orgânica do Ensino Comercial (Decreto-Lei nº 6.141/43); 

 Leis Orgânicas do Ensino Primário (Decreto-Lei nº 8.529/46), do Ensino 

Normal (Decreto-Lei nº8.530/46) e do Ensino Agrícola (Decreto-Lei nº 

9.613/46) (51). 

 

A Constituição de 1937, além de possibilitar a formulação das Leis Orgânicas 

citadas, favoreceu também a criação de entidades especializadas como o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), em 1942, o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (SENAC), em 1946, e a transformação das antigas escolas 

de aprendizes artífices em escolas técnicas federais(51,54). 

As Leis Orgânicas da Educação Nacional traçavam como objetivo para o ensino 

secundário e normal a “formação de elites condutoras do país... dos homens que 

deverão assumir as responsabilidades maiores dentro da sociedade e da nação...” e 

para o ensino profissional a “formação adequada aos filhos dos operários, aos 

desvalidos da sorte e aos menos afortunados, aqueles que necessitam ingressar 

precocemente na força de trabalho” (51). Como podemos ver, existia uma divisão 

entre o acadêmico e o profissional, tendo este último um caráter assistencialista e não 

educacional como o primeiro, conferindo a tais leis uma marca elitista e 
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conservadora, que separava a classe dominante das classes populares e fazia cumprir 

a ideologia autoritária do Estado Novo e seu projeto de desenvolvimento de um 

capitalismo industrial. 

Essa ideologia ia contra os ideais de democratização do ensino, defendida pelos 

ideários da Escola Nova, que preconizavam a organização de uma escola 

democrática, com oportunidades iguais para todos (51). O que podemos perceber, de 

um modo geral, é que o ensino secundário acadêmico prevalecia sobre o 

profissionalizante. Um motivo desta prevalência era o fato do ensino 

profissionalizante não possibilitar o acesso ao ensino superior.  

Somente na década de 1950 iniciaram-se tentativas para equiparar os estudos 

acadêmicos aos profissionalizantes. A Lei Federal nº 1.076, de março de 1950, 

assegurou aos concluintes do primeiro ciclo dos cursos técnicos a possibilidade de 

seguir os estudos acadêmicos nos níveis superiores (curso clássico ou científico), 

desde que prestassem exames das disciplinas não cursadas. A Lei nº 1.821 de 1953 

possibilitava a qualquer egresso dos cursos técnicos o direito de ingressar no curso 

superior, porém continuava a exigência de exames para a adaptação (51). 

A real equivalência entre os cursos secundário e técnico somente aconteceu a 

partir da promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), a Lei nº 4.024/61(55). Esta lei determinou uma nova estrutura para a educação 

profissional, organizando-a segundo os setores industrial, agrícola e comercial, e 

dividindo-a em dois ciclos secundários: o ginasial, com duração de quatro anos, 

sendo correspondente hoje aos quatro últimos anos do ensino fundamental, e o 

colegial, com duração de três anos, correspondente hoje ao ensino de nível médio, 

direcionado para a formação específica na área profissional, com certificação que 
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permitia a continuidade de estudos no nível superior. Portanto, o ensino profissional 

foi equiparado ao ensino acadêmico, tanto do ponto de vista da equivalência quanto 

da continuidade de estudos, somente nos últimos 40 anos do século XX.  

Segundo Almeida (54), a implementação da indústria de base, a partir da segunda 

metade da década de 50 do século XX, acarretou a criação de uma diversidade de 

novos empregos, o que originou uma demanda efetiva por educação, isto é, formação 

de recursos humanos compatíveis com o sistema econômico. Até 1968 não havia 

sido dada uma solução para tal necessidade. A LDB/61(55) criara uma estrutura para a 

demanda requerida, porém o sistema educacional não conseguia atender às 

exigências do sistema econômico em expansão e nem mesmo às demandas da 

educação básica. 

Após a implementação do regime militar em 1964 e de sua política de 

recuperação econômica houve aumento da demanda social pela educação, 

colaborando assim com o agravamento da crise do sistema educacional. De 1964 a 

1968, tal crise se acentuou com contestações ao sistema educacional nos grandes 

centros urbanos, pelo grande número anual de excedentes, aprovados nos 

vestibulares, sem vagas suficientes nos cursos superiores (52). Para a resolução desses 

problemas, Romanelli (56) cita que foram adotadas, pelo governo, medidas práticas, 

como o aumento de vagas no ensino superior e medidas amplas caracterizadas pela 

reforma geral do ensino, na qual se insere a Lei Federal nº 5.692/71, de Diretrizes e 

Bases para o Ensino de 1º e 2º graus(5). 

Esta lei instituiu a reforma do ensino de 1º e 2º graus e tornou obrigatória a 

profissionalização no 2º grau. A partir dela, a educação profissional deixou de ser 

limitada às instituições especializadas e passou a ser oferecida também nos sistemas 
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de ensino público estaduais. A qualidade de ensino das instituições especializadas 

não sofreu com tais modificações, porém os sistemas públicos de ensino não 

puderam oferecer uma educação de qualidade porque não receberam o apoio 

necessário para essa missão (51). 

Essas situações foram atenuadas somente em 1982, com o surgimento da Lei 

Federal nº 7.044/82, que tornava facultativa a profissionalização no ensino de 2ºgrau 

e eliminava a dicotomia entre educação geral e formação especial (51). 

A Lei Federal nº 9.394/96(57), LDB atualmente em vigor, altera a denominação 

de ensino de 1º e 2º graus para ensino fundamental e ensino médio, respectivamente. 

Define o último como uma etapa de consolidação da educação básica, complementar 

ao Ensino Fundamental, com duração mínima de três anos e que tem por finalidade a 

formação geral do educando. Não é mais obrigatória a profissionalização nesse nível 

de ensino. O ensino médio deve oferecer uma educação geral mais sólida, que venha 

a servir de base para a preparação profissional, quer no ensino técnico profissional no 

nível médio, quer no ensino profissional no nível superior. Seu Capítulo III, 

específico “da Educação Profissional”, compõe-se dos Artigos 39 a 42.  

 

 

4.1.2 As origens e a necessidade de um nível intermediário na equipe de 

enfermagem 

 

O primeiro momento em que foi cogitada a possibilidade da existência de um 

novo integrante na equipe de enfermagem aconteceu no ano de 1948. Em 

Carvalho(58), levantamos informações que mostram que, nesse ano, foi apresentado 

  



Os achados  
  
 

53

um estudo no II Congresso Nacional de Enfermagem por Frances Helen Ziegler, 

diretora da Escola de Vanderbilt, nos Estados Unidos, e consultora de Enfermagem 

do Instituto de Assuntos Interamericanos (IAIA)vi, que aconselhou, especificamente 

para o Brasil, dois cursos com duração de três anos, mas com requisitos de ingresso 

diferentes. Um deles teria como exigência para ingresso o curso colegial e levaria ao 

grau de bacharel em Enfermagem. O outro, correspondendo ao curso técnico de 

enfermagem, requeria que o ingressante possuísse somente o diploma do curso 

ginasial.  

Antes de continuarmos com a história do curso técnico de enfermagem, faz-se 

mister retornarmos no tempo para focalizar alguns acontecimentos relevantes da 

história da educação brasileira e da enfermagem. 

No que se refere à história da educação brasileira e às várias reformas sofridas 

pela mesma, devemos ressaltar que as mudanças ocorreram de forma mais relevante 

a partir da década de 1930. 

Fausto(60) (2002, p. 336-7) assinala que os dirigentes políticos dessa década 

preocuparam-se desde cedo com o problema da educação. Seu objetivo 
principal era o de formar uma elite mais ampla, intelectualmente mais 
bem preparada. As tentativas de reforma do ensino vinham da década de 
1920, caracterizando-se nesse período por iniciativas no nível dos 
Estados, o que correspondia ao figurino da República Federativa. 

E que, 

a partir de 1930, as medidas tendentes a criar um sistema educativo e 
promover a educação tomaram outro sentido, partindo principalmente do 
centro para a periferia. Em resumo, a educação entrou no compasso da 
visão geral centralizadora. Um marco inicial desse propósito foi a criação 
do Ministério da Educação e Saúde, em novembro de 1930. 

                                                 
vi O IAIA era o órgão de execução da política externa americana para a América Latina. Prestou 
assessoria ao superintendente do Serviço Especial de Saúde Pública (Sesp), permanentemente, por 
meio de uma equipe americana multiprofissional. Em 1942, o IAIA enviou ao Brasília enfermeira 
Clara Louise Kieninger, que havia sido a primeira diretora da EEAN, com dupla missão: participar da 
implementação do Sesp na Amazônia e no Vale do Rio Doce, para tornar viável o acesso a materiais 
estratégicos à indústria bélica, e desenvolver atividades de cooperação técnica e financeira com 
escolas de enfermagem, de modo a reassumir a liderança e contribuir para legitimar a presença 
americana no interior do aparelho de Estado(59).  
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É nosso entendimento que a Enfermagem não fugiu aos moldes de ser 

conduzida por um grupo de líderes, constituído por Edith de Magalhães Fraenkel, 

Maria Rosa Sousa Pinheiro, Glete de Alcântara, Laís Netto dos Reys, entre outras, 

todas pertencentes à elite social e cultural da época.  

Lembremos que Getúlio Vargas, eleito por voto indireto em 1930, permaneceu 

no poder como ditador, chefe de um governo provisório, até ser deposto em 1945. 

Durante o seu governo o Estado, no que diz respeito à sua atuação no setor 

educativo, estabeleceu relações íntimas com movimentos na sociedade, envolvendo 

educadores e a elite cultural. Resultantes daí, havia duas correntes básicas opostas: a 

dos reformadores liberais e a dos pensadores católicos. A primeira ratificava o papel 

primeiro do ensino público e gratuito, sem distinção de sexo e sugeria o corte de 

subvenção do Estado às escolas religiosas, além da restrição do ensino religioso nas 

entidades privadas. Inversamente, a segunda corrente destacava o papel da escola 

privada, diferenciado segundo o sexo e pleiteava em favor do ensino religioso na 

escola privada e na pública(60).  

O governo Vargas não assumiu completa ou explicitamente as idéias de 

nenhuma dessas correntes, porém inclinou-se pela católica. Teve na Igreja Católica 

Romana um importante suporte, representado pelo apoio da grande massa de 

população da mesma ao seu governo(60). 

Não podemos deixar de assinalar aqui a luta simbólica travada por aqueles que 

detinham o poder, em forma de capital simbólico (cultural e social): os reformadores 

liberais e os pensadores católicos. 
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A influência da Igreja Católica Romana no Brasil foi sentida no campo da 

Enfermagem desde os tempos coloniais, em que ela detinha uma posição dominante 

no campo hospitalar(59). 

Voltemos nossa atenção à Missão Técnica de Cooperação para o 

Desenvolvimento da Enfermagem no Brasil, chamada Missão Parsons, composta por 

um grupo de enfermeiras norte-americanas, lideradas por Ethel O. Parsons (que 

detinha o cargo de Superintendente Geral do Serviço de Enfermeiras do 

Departamento Nacional de Saúde Pública). Tal grupo, que tinha uma visão de mundo 

de acordo com a ética protestante, veio ao Brasil com um plano para “laicização e 

profissionalização da enfermagem brasileira”, o que levou à implementação de uma 

escola de alto padrão em 1923, a atual Escola de Enfermagem Anna Nery(59).  

O plano de tal Missão, evidentemente, não agradou à Igreja Católica Romana, 

que tomou as seguintes medidas, após a instituição do Padrão Anna Neryvii: “buscar 

amparo legal para as religiosas que trabalhavam nos hospitais das irmandades e 

preparar-se para os novos tempos, encaminhando religiosas para obter o diploma de 

enfermeira” (Barreira, Sauthier e Baptista, 2001, p. 159).  

No sentido de facilitar a formação de religiosas enfermeiras, em 1933 foi criada 

a Escola de Enfermagem Carlos Chagas em Belo Horizonte, a primeira escola 

governamental de orientação católica e também a primeira a ser equiparada à Escola 

Anna Nery, e que foi fundamental às ordens religiosas para a criação de suas próprias 

escolas (59). 

                                                 
vii Por meio do Decreto nº 20.109(61), a EEAN foi instituída como o padrão oficial para criação e 
reconhecimento de outras escolas de enfermagem no Brasil. No entanto, o referido decreto não trouxe 
referências ao profissional de nível médio. 
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A primeira diretora da Escola de Enfermagem Carlos Chagas foi Laís Netto dos 

Reys. Ela foi também a diretora da Escola de Enfermagem Anna Nery, de 1938 até 

1950. Barreira, Sauthier e Baptista(59), citando Gadotti, referem que sua nomeação 

para esse cargo “indicou a força de uma aliança com a Igreja Católica Romana, que 

servia como uma das bases de sustentação do governo Vargas, sob a alegação de que 

as reformas por ele empreendidas eram inspiradas na doutrina social da Igreja” 

(2001, p. 160). Ainda segundo estas autoras(59), ela era “católica fervorosa, defensora 

ativa das diretrizes da Igreja e nacionalista declarada” (2001, p. 169).  

Edith de Magalhães Fraenkel foi a segunda e última a ocupar o cargo de 

Superintendente Geral do Serviço de Enfermeiras do Departamento Nacional de 

Saúde Pública ao substituir Ethel O. Parsons, de 1931 a 1940. Antes, havia concluído 

o Curso de Enfermagem nos Estados Unidos, com auxílio da Fundação Rockefeller, 

na Escola do Hospital Geral de Filadélfia e fora a primeira instrutora brasileira da 

Escola de Enfermagem Anna Nery. Foi também a primeira diretora da Escola de 

Enfermagem da Universidade de São Paulo, desde o planejamento até a sua 

consolidação, ou seja, do início dos anos de 1940, até 1951(58). Segundo Barreira, 

Sauthier e Baptista(59), ela era “positivista, feminista e americanista” (2001, p. 169). 

Essas duas enfermeiras, líderes incontestes da Enfermagem, eram, portanto, 

pessoas de características totalmente opostas, de acordo com a autora.  

Em artigo que discute o processo de organização das enfermeiras diplomadas 

brasileiras em grupos concorrentes e suas lutas simbólicas, pela imposição de certas 

visões de mundo às diretrizes da vida associativa (da ABEn) e para impor suas 

concepções do que deveria ser a enfermeira e a enfermagem neste país, Barreira, 

Sauthier e Baptista(59) consideram:  
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 “em seus primórdios, as referências oficiais da Escola Anna Nery foram as da 

enfermagem americana”, conseqüentemente, também o foram as da 

associação, criada e mantida na escola por cerca de vinte anos;  

 “a partir de 1938, no contexto da passagem da última diretora americana para 

a primeira diplomada pela Escola Anna Nery, esta muda radicalmente de 

posição, devido a uma forte aliança com a Igreja Católica e com o governo”;  

 na década de 1940, a presença de enfermeiras americanas no Brasil, “agentes 

do Iaia/Sesp, acirraram os antagonismos no campo da enfermagem, que se 

dividiu em grupos rivais: escolas de ordens religiosas ou de orientação 

católica, lideradas pela Escola Anna Nery da Universidade do Brasil; e 

escolas de enfermagem e serviços federais de saúde que concentravam 

recursos e facilidades, financiadas pelas agências americanas, lideradas pela 

EEUSP, que se constituíram desde logo em um padrão concorrente ao padrão 

Anna Nery”; e 

 “as diferenças doutrinárias existentes entre” Laís Netto dos Reys e Edith de 

Magalhães Fraenkel, “colocaram-nas em posições antagônicas no campo da 

Enfermagem. Não obstante, sua articulação... em torno de objetivos 

profissionais comuns, permitiu avanços...” para a Enfermagem.  

  

Podemos depreender desses fatos o estabelecimento de lutas simbólicas no 

campo da Enfermagem entre a Igreja Católica Romana e a Enfermagem instituída 

nos moldes anglo-americanos, dos Estados Unidos e, por conseqüência, entre 

Enfermagem dos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo.  
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Tão bem ilustra tal contenda, o fato ocorrido durante uma conferência realizada 

em novembro de 1943, para a qual Laís Netto dos Reys, na qualidade de presidente 

do Conselho de Enfermagem do Ministério de Educação e Saúde, convocou as 

diretoras de escolas de enfermagem para o estudo dos problemas nacionais de 

enfermagem, no Brasil, da qual, segundo Barreira, Sauthier e Baptista(59), nenhuma 

enfermeira estrangeira participou.  

O vasto programa deveria ser apresentado por dezesseis expositoras, das 
quais pelo menos catorze se caracterizavam por sua orientação católica. 
Lays Netto dos Reis estabeleceu como diretriz central para a discussão as 
necessidades nacionais de enfermagem e como conceito para nortear os 
trabalhos, o de que: Enfermagem é a função de assistir ao doente, 
defender a saúde e a vida. Declarou ela também ser finalidade do 
Congresso apoiar o renascimento da Associação Católica de Enfermeiras, 
criada em 1929.  

Durante o desenvolvimento dos trabalhos, madre Domineuc defendeu 
uma concepção de escola de enfermagem no interior da qual se formaria 
um habitus profissional de enfermeira “com jeito de freira” (Grossi, 
1989). O programa mínimo para as Escolas de Enfermagem, apresentado 
por madre Domineuc, foi rejeitado por Edith de Magalhães Fraenkel, que 
opinou exigir o assunto discussão ponto por ponto e, referindo-se às 
escolas norte-americanas, foi de parecer de que não se deveria desprezar 
80 anos de experiência de um país com 240 mil enfermeiras.(2001, p.163) 

 

Se transportarmos estas questões para o campo do ensino de nível médio de 

enfermagem, vamos notar que as duas primeiras escolas a implantarem o curso 

técnico de enfermagem no Rio de Janeiro e a primeira a fazê-lo em São Paulo, eram 

dirigidas pela Igreja Católica Romana. Daí o fato de termos feito a escolha, para o 

presente estudo, de duas escolas, uma do Rio de Janeiro e uma de São Paulo, que se 

tornaram emblemáticas, não só da luta de poder (econômico, social e cultural) 

existente nesse eixo, como também da disputa entre o pensamento daqueles que 

adotavam as diretrizes da Igreja de cunho nacionalista e o grupo favorável a uma 

estreita cooperação Brasil-Estados Unidos, que buscava a laicização da enfermagem. 
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Fazemos aqui um parêntesis, para comentar que a ABEn vem sendo e será 

largamente citada neste estudo, dada a sua relevante e constante participação na 

História da Enfermagem e, também, porque principalmente nela podemos visualizar 

as lutas próprias do campo, da teoria de Bourdieu. De fato, segundo Barreira, 

Sauthier e Baptista(59), a Associação “se constituiu no locus primordial onde se 

definiram as posições e as disposições nesse campo profissional, ou seja, onde se 

deram as lutas pela enunciação do discurso autorizado sobre a enfermagem 

brasileira” (2001, p. 158).  

A Lei n° 775(62), de 06 de agosto de 1949, dispunha sobre o ensino de 

Enfermagem no país. Foi originada do Projeto de Lei n° 92-A/48, considerado pelas 

enfermeiras educadoras de grande importância, porém possuidor de pontos falhos. 

Este projeto recebeu muita atenção da Divisão de Educação da ABEn, na época 

chamada Associação Brasileira de Enfermeiras Diplomadas (ABED), que o analisou, 

propôs emendas consideradas necessárias e estudou o currículo mínimo e o regime 

escolar dos cursos previstos, o de Enfermagem e o de Auxiliar de Enfermagem(58).  

Para tanto, a Divisão de Educação compôs a denominada “Comissão de 

Currículo” com Laís Netto dos Reys - diretora da Escola de Enfermagem Anna Nery 

(presidente), Irmã Matilde Nina - diretora da Escola de Enfermagem Luíza de 

Marillac, Aurora A. Costa e Zaíra Cintra Vidal - docentes da Escola de Enfermagem 

Anna Nery e Maria Rosa S. Pinheiro – diretora do Sesp. Eram assessoradas por Ella 

Hasenjaeger – representante do Iaia - e contavam também com Edith de Magalhães 

Fraenkel - presidente da ABED e diretora da Escola de Enfermagem da Universidade 

de São Paulo - e Irmã Helena Maria Villac - presidente da Divisão de Educação da 

ABED. A partir desta Comissão foram formadas subcomissões, cujas presidentes 
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indicadas pertenciam aos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo e às 

quais foi designada a determinação da carga horária da teoria e do estágio de cada 

disciplina e do conteúdo das unidades do programa(58). 

As conclusões destes estudos foram apresentadas em abril de 1949 à Divisão de 

Educação da ABED. O Projeto foi aceito, excetuando-se o Art. 20, que versava sobre 

a obrigatoriedade do funcionamento de cursos de Auxiliar de Enfermagem em todo 

centro universitário ou na sede de faculdades de Medicina. A Lei 775/49(62) 

preservou este artigo em sua forma original(58). O Decreto regulamentador dessa Lei 

é o de n° 27.426(63), de 14 de novembro de 1949. 

A Lei dispunha que o ensino de enfermagem compreendia dois cursos: o curso 

de enfermagem, de 36 meses, e o de auxiliar de enfermagem, de 18 meses. Para o 

ingresso no curso de enfermagem requeria-se a conclusão de curso secundário, e para 

o de auxiliar bastava o certificado de conclusão do curso primário que, na época, 

durava quatro anos.  

Havia um espaço entre o curso de graduação em enfermagem e o de formação 

do auxiliar de enfermagem, pois um se encontrava em nível superior e o outro no 

nível primário. Nesse espaço intermediário caberia o nível médio, referido como 

curso de grau médio ou técnico, por Resende (64), ou o “técnico de grau médio”, 

conforme a LDB/61(55).  

A Lei nº 775/49(62) determinava que em cada centro universitário ou faculdade 

de medicina deveria haver uma escola de enfermagem, com os dois cursos (art. 20) e 

que as escolas oficiais de enfermagem seriam autorizadas a manter os cursos de 

formação dos enfermeiros e dos auxiliares de enfermagem (art.16, §12). 
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Conforme Carvalho(58), o curso de auxiliar de enfermagem era aceito pelos 

enfermeiros, que reconheciam a sua necessidade. A Lei nº 775/49(62) deu amparo 

legal para o ensino de Enfermagem em nível de 1° Grau, já existente desde o ano de 

1941, determinando os requisitos mínimos para a organização e o funcionamento dos 

cursos de Auxiliar de Enfermagem, objetivando o preparo de pessoal para auxiliar os 

enfermeiros, em âmbito hospitalar. Nas palavras da autora: 

Era uma aspiração da classe que reconhecia a valiosa contribuição que os 
elementos auxiliares vinham prestando, a necessidade imprescindível de 
sua utilização e a importância de um preparo bem planejado para o 
atendimento da população necessitada de assistência. 

  

Carvalho(58) afirmou que essa Lei não constituía, para o ensino de Enfermagem, 

a meta final desejada pela ABED e que a sua regulamentação certamente exigiria 

alteração nos programas elaborados e, conseqüentemente, levariam a Divisão de 

Educação e a Comissão de Legislação a trabalharem em busca de soluções mais 

adequadas e coerentes “com os interesses de uma classe que, tendo escolhido como 

paradigma a enfermagem norte americana, que se encontrava cinqüenta anos à sua 

frente, desejava evoluir com alguma pressa (1976, p. 129) .” 

De acordo com Barreira, Sauthier e Baptista(59), porém, a Lei 775(62) agradou às 

Escolas de Enfermagem inseridas nas universidades, pois determinou: 

a cessação da exigência de equiparação das escolas ao ‘modelo ana neri’, 
passando a autorização e a avaliação das novas escolas a ser atribuído ao 
Ministério da Educação e Saúde e o reconhecimento afeto à Presidência 
da República (2001, p. 167) 

 

Alcântara(65) referiu que apesar desta Lei determinar a exigência de conclusão do 

curso secundário para a admissão nas escolas de graduação em enfermagem, 

permitiu a matrícula de candidatos somente com certificado de conclusão do curso 

ginasial por mais sete anos, portanto, até 1956. A autora relatou a pressão exercida 
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por grande número de escolas, o que levou a nova prorrogação do prazo até 1961, 

pois “temia seu colapso diante da impossibilidade de recrutamento de candidatas que 

preenchessem as novas exigências educacionais” (1963, p. 97). 

Pinheiro(66) também comenta essa dilatação de prazo, afirmando que tal fato 

agradou a maior parte das diretoras de escolas “receosas de uma diminuição da 

procura pelo curso” (1962, p. 439)  

Como podemos verificar, quando do advento da Lei nº 775/49(62), essa exigência 

não estava ainda sendo cumprida, assim como não se a satisfazia no início da década 

de 1960, quando o curso técnico de enfermagem estava na iminência de ser 

implantado, pelo advento da LDB nº 4024/61(55). Alcântara(65) relata que algumas 

escolas universitárias elevaram seus requisitos para a matrícula ao nível dos demais 

estabelecimentos de ensino superior. A autora cita a Escola de Enfermagem da 

Bahia, que o fez em 1957 e a da Universidade de São Paulo, em 1958 (1963, p. 97). 

Cabe aqui lembrarmos que o ensino da “Enfermagem Moderna” no Brasil foi 

estabelecido nos termos de uma carreira de nível universitário, nos moldes daquele 

ensinado nos Estados Unidos, com a criação da Escola de Enfermeiras do 

Departamento Nacional de Saúde Pública, atual Escola de Enfermagem Anna Nery, 

em 1923. Daí, a exigência do Curso Normal ou equivalente para o ingresso nessa 

escola, além daquela de duração dos cursos de dois anos e quatro meses e da de 

opção por cursos eletivos(67).  

De acordo com Alcântara(65), estas exigências derivam do Relatório Goldmark, 

que influenciou a educação da enfermagem nos Estados Unidos e nos países por eles 

influenciados. Quanto ao Brasil, a autora refere que “a orientação que as enfermeiras 

norte-americanas imprimiram à Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de 
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Saúde Pública indicou claramente a influência exercida pelo Relatório Goldmark” 

(1963, p. 23). 

O referido relatório é um estudo sobre a educação de enfermagem norte-

americana, iniciado em 1919 e publicado em 1923, cujo objetivo foi a avaliação da 

enfermagem. Gerou recomendações destinadas à uniformização do ensino nas 

escolas americanas. 

Carvalho(58) faz outras citações em seu Documentário sobre a ABEn, relevantes 

ao nosso estudo. Uma delas é o estudo “Funcionamento, duração e currículo do curso 

de Auxiliar de Enfermagem”, realizado por Haydée Guanaes Dourado, em 

colaboração com Izaura Barbosa Lima, em 1950, apresentado no IV Congresso 

Nacional de Enfermagem e, posteriormente, em janeiro de 1951, publicado na 

Revista Anais de Enfermagem, no qual foi estudada a possibilidade de articulação de 

cursos, permitida por lei e recomendada pelo Ministério da Educação e Saúde. A 

autora desse artigo, Haydée Guanaes Dourado, era de opinião que a melhor solução 

para a Enfermagem poderia ser o ensino em três níveis. É citado, ainda, o editorial 

dessa mesma revista, de julho de 1952, assinado por Dourado, em que a mesma 

sugeriu à ABED, que aquele era o momento oportuno para se realizar um estudo 

detalhado sobre a opinião dos enfermeiros a respeito do ensino de enfermagem, pois 

se sabia que, no Congresso Nacional, os legisladores haviam iniciado discussões 

acerca das Diretrizes e Bases da Educação Nacional desde 1949, em obediência à 

Constituição Federal de 18 de setembro de 1946, que determinava que uma das 

competências da União era legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional. 

O projeto de tais diretrizes estabelecia três níveis de ensino: o auxiliar, para aqueles 

que possuíam o curso primário, o técnico, para os possuidores do primeiro ciclo do 
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curso secundário (ou quatro anos de ginásio) e o superior, para aqueles que já haviam 

cursado o curso secundário completo. 

Na década de 1950 o governo promoveu várias medidas destinadas ao estímulo 

do desenvolvimento econômico, com destaque para a industrialização(60). Em 

conseqüência, houve ampliação do parque industrial, que acrescida do crescimento 

da população urbana e previdenciária e da perda da importância das políticas 

públicas de Saúde Pública, levou ao fortalecimento da atenção médica 

individualizada, voltada agora para o corpo do trabalhador, visando à manutenção e 

restauração de sua capacidade produtiva. Por efeito desses acontecimentos, sobreveio 

a proliferação da rede hospitalar com maior número de trabalhadores, que deveriam 

ter preparo específico para o exercício da profissão, a qual proporcionou novo espaço 

para a atuação da Enfermagem(3).  

O governo de Juscelino Kubtschek, de 1956 a 1960, promoveu amplo incentivo 

à atividade do Estado no setor de infra-estrutura e na industrialização, ao mesmo 

tempo em que adotou abertamente a necessidade de atrair capitais estrangeiros, 

concedendo-lhes amplas facilidades(58). Conseqüentemente, na década de 1960, 

ocasionado pela evolução do complexo médico-industrial, houve o aumento do 

consumo de bens e de serviços de saúde. Estes fatos, associados à legislação 

educacional desta década e da seguinte, levaram à criação dos cursos técnicos de 

enfermagem. 

Continuamos retratando a história da enfermagem, com outra contribuição 

relevante de Carvalho(58): a citação da carta de Dourado a Marina de Andrade 

Resende, datada de dezembro de 1952, onde se lia: 
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Tive a impressão, pelas opiniões de Maria Rosa S. Pinheiro, Waleska 
Paixão e Glete de Alcântara, que é cedo para trazermos os três níveis. 
Maria Rosa argumenta que mesmo nos Estados Unidos, Esther L. Brown 
não está convicta da necessidade desse nível abaixo do universitário e 
acima do auxiliar. Waleska e Glete acham que o nível técnico (três anos 
depois do ginásio) devia esperar mais um pouco; três níveis podem 
confundir o público. 

Acho que poderemos continuar a dar o melhor de nossos esforços para 
preparar pessoal de grau médio; acho que é mais certo ficarmos uma 
década mais formando o auxiliar (com curso de dois anos, ou com curso 
básico de auxiliar de enfermagem de quatro anos). Desenvolver todos os 
nossos esforços para o curso superior ficar, de fato, superior. Depois desta 
cristalização, aí tentaremos legislar sobre o técnico (1976, p. 180). 

 

O Conselho Internacional de Enfermeiras solicitou contribuição da ABEn para a 

IX Assembléia Mundial de Saúde, que se realizaria em 1956, relacionada ao tema 

“Enfermeiras, seu preparo e seu papel nos programas de saúde”, que tinha, entre seus 

tópicos, um que questionava sobre as condições e atitudes que deveriam ser 

modificadas para que os enfermeiros pudessem desempenhar seu papel no futuro. 

Dentre as várias propostas de solução apresentadas pelo grupo designado para a 

discussão do tema, estava a de criação de curso de Enfermagem de outro nível, 

diferente dos previstos na Lei 775/49, o curso de nível médio de Enfermagem(58).  

A Assembléia Geral da ABEn, que hoje corresponderia à Assembléia Nacional 

de Delegados da Associação, realizada no VIII Congresso Nacional de Enfermagem 

em 1955, aprovou a recomendação número 4, para que a ABEn estudasse a 

conveniência, em lei, de outro nível de curso de enfermagem, além dos dispostos na 

Lei n° 775/49. Tal assembléia considerava que o cumprimento do artigo 5° viii 

poderia levar à diminuição do número de candidatas às escolas de Enfermagem. A 

Comissão de Educação da ABEn, seguindo tal recomendação, realizou reuniões, no 

 

                                                 
viii Art. 5° Para a matrícula no curso de enfermagem era exigido, além dos documentos relacionados 
no art. 4°, o certificado de conclusão do curso secundário. 
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ano de 1956, que resultaram na formulação do substitutivo apresentado ao Projeto de 

Lei n° 2991/53, o qual estenderia por mais sete anos o prazo para a exigência de 

curso secundário aos ingressantes do curso de Enfermagem. A Lei n° 2995/56, 

porém, prorrogou por apenas mais cinco anos tal exigência(58). 

O Projeto de Lei n° 3082/57 seguia diretriz que se baseava em oferecer aos 

jovens a profissionalização em enfermagem com diferentes níveis de escolaridade. O 

curso técnico de enfermagem, definido no Projeto, seria de nível médio, 

correspondente ao ciclo colegial ou segundo ciclo secundário, teria como exigência 

para ingresso o curso ginasial ou equivalente, com três anos de duração e conferiria o 

título de assistente de enfermagem(58).  

Na perspectiva de avaliar o impacto que o ensino de tal natureza poderia trazer, 

o Relatório Final do Levantamento de Recursos e Necessidades de Enfermagem no 

Brasil – 1956/1958(68), realizado pela Associação Brasileira de Enfermeiras 

Diplomadas, para atender à aspiração da classe de enfermeiros, traduzida como 

resolução do VII Congresso Brasileiro de Enfermagem, realizado em São Paulo, em 

agosto de 1954, teve como objetivo central colher dados que permitissem à ABED 

planejar e melhorar os serviços de enfermagem prestados ao público do país.  

Para Secaf e Sanna(69) este documento “é um valioso testemunho dos valores e 

práticas de pesquisa da Enfermagem brasileira da época [...] provavelmente com o 

objetivo de favorecer o desenvolvimento da Enfermagem e controlar o exercício da 

profissão, entre outros motivos...” (2003, p. 315). Concordamos com as autoras, que 

evidenciam ter havido “forte influência de trabalhos de mesma natureza, realizados 

nos Estados Unidos” (2003, p. 315). Além de influenciar na sua realização, este país 
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também participou, por meio das fundações W. K. Kellogg e Rockfeller, com parte 

do financiamento para o referido estudo.  

O Relatório Final foi publicado em inglês pelas entidades financiadoras e 

divulgado em português em cópias mimeografadas, em número reduzido, e 

distribuídas para as líderes da Enfermagem, sendo efetivamente publicada em 

português somente em 1980(69).  

O Levantamento realizou uma pesquisa quantitativa do pessoal de enfermagem 

e identificou as necessidades para o cuidado dos pacientes e verificou que havia um 

grande déficit de profissionais nos estabelecimentos hospitalares, tanto quantitativo 

quanto qualitativo. O déficit numérico era de cerca de 4500 enfermeiros e 74500 

membros auxiliares. O pessoal que trabalhava em enfermagem nos hospitais 

brasileiros estava assim constituído: 7,5% enfermeiros, 12,7% práticos de 

enfermagem, 5,4% auxiliares de enfermagem, 2,4% parteiras e enfermeiras 

obstétricas, 1,2% parteiras práticas e 70,8% atendentes de enfermagem. A média 

anual de diplomação total das escolas brasileiras era de 319 enfermeiros, portanto, 

muito aquém da necessidade estimada, além de demonstrar pequena procura pela 

profissão(68).  

No Relatório Final foram feitas várias recomendações a diversos órgãos ligados 

à Educação e à Saúde e, dentre elas, esta para o Ministério da Educação e Cultura: 

que continue a dar diretrizes para que o ensino de enfermagem seja 
estabelecido em três níveis, superior, médio e auxiliar, visando o preparo 
de pessoal de enfermagem para funções que se distribuem em escala 
decrescente de complexidade (1980, p. 45). 

 

Dentre as recomendações feitas à própria ABEn, citamos as de números:  

39. que, levando em consideração a escala decrescente de 
responsabilidade do pessoal de enfermagem, faça um estudo sobre o 
currículo dos três níveis de curso, superior, médio e auxiliar, no qual 
sejam incluídas cadeiras e disciplinas de cultura geral e profissional com 
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especial atenção às ciências sociais, sua correlação e seriação, a inclusão 
dos aspectos sanitários e sociais nas disciplinas, os estágios necessários 
para efeito de reconhecimento da escola e a sua duração aproximada, e os 
requisitos mínimos dos campos de estágio; 

40. que promova um estudo sobre as áreas que necessitam e comportam 
curso médio de enfermagem ou de auxiliar de enfermagem e elabore 
plano de execução gradativa para a instalação desses cursos (1980, p. 50). 

 

Face ao exposto, podemos depreender que a Associação, àquela época, percebia 

a necessidade de um estudo mais aprofundado e completo sobre um profissional que 

viria a ocupar o espaço entre o enfermeiro e o auxiliar de enfermagem: o técnico de 

enfermagem.  

Em Carvalho(58) constatamos que as discussões da ABEn a respeito da formação 

diversificada do pessoal de enfermagem em três níveis continuaram 1963. Havia 

enfermeiras educadoras com opiniões a favor e contrárias à formação de enfermagem 

nesse nível. As favoráveis temiam que outra área de conhecimento se apossasse da 

vaga deixada pela Enfermagem nessa faixa de ensino. As desfavoráveis tinham 

dúvida quanto à necessidade de um novo membro na equipe de enfermagem, para o 

qual não havia previsão definida de atuação.  

Em outubro de 1960, Marina de Andrade Resende(64), presidente da ABEn (1958 

- 1962), apresentou um documento básico sobre o ensino da Enfermagem, em 

encontro de educadores promovido pela Confederação Nacional da Indústria, SESI e 

SENAI. Nele, discutiu a necessidade de criação de cursos de grau médio ou técnico e 

afirmou que o curso de auxiliar de enfermagem poderia vir a ocupar a metade 

superior do curso de nível ginasial (que correspondia ao que é atualmente o ensino 

fundamental) e que o enfermeiro ocuparia o nível superior, compondo assim dois 

níveis de ensino para a Enfermagem. Carvalho(58) apresenta as palavras de Resende, 

que ao citar o Projeto de Lei n° 3082/57, questionou a sua real necessidade: 
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Estaria ele correspondendo a uma verdadeira necessidade ou estaria 
contribuindo para a permanência de uma tradição de aproveitamento de 
um corpo docente que não progrediu e não se capacitou para arcar com a 
responsabilidade de um ensino superior? (1976, p. 182) 

 

Após a discussão do documento básico apresentado, a maioria das educadoras 

de Enfermagem presente manifestou-se contrária ao estabelecimento de um outro 

nível de ensino para a Enfermagem(58). 

Em março de 1961, a Comissão de Educação da ABEn realizou reunião com as 

27 diretoras de escolas de Enfermagem do país, para discutirem um substitutivo ao 

Projeto de Lei n° 2684/60, que propunha uma nova prorrogação do prazo para as 

escolas receberem candidatos apenas com o curso ginasial, excetuando-se aquelas 

integrantes ou agregadas a universidades oficiais. Dezessete delas votaram pela 

retirada do Projeto. Na reunião, foi também discutida a adoção dos três níveis de 

ensino na Enfermagem, proposta no Projeto de Lei n° 3082/57 e ainda em discussão. 

As 27 diretoras presentes votaram pelo nível superior, 20 delas pelo curso superior e 

o de auxiliar de enfermagem, 6 pelos três níveis e uma pelos níveis superior e 

técnico(58). Destaque-se que somente seis diretoras votaram pelos três níveis.  

Em dezembro de 1961 foi publicada a Lei n°. 4024(55), de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, que considerava a formação técnica de suma importância para o 

desenvolvimento do país. Esta Lei teve papel decisivo na criação do curso técnico de 

enfermagem, no ano de 1966, pois definiu, de maneira inequívoca, três níveis de 

ensino para a educação nacional: primário, médio e superior. Seu Artigo 34 

determinava que o ensino médio seria ministrado em dois ciclos: o ginasial e o 

colegial, e abrangeria, entre outros, os cursos secundários, técnicos e de formação de 

professores para o ensino primário e pré-primário. 
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A ABEn participou ativamente na definição do parágrafo único do Artigo 47 

dessa lei, por meio do trabalho de um grupo de enfermeiras educadoras liderado por 

suas presidentes, Maria Rosa Sousa Pinheiro (nos anos 1954 a 1958) e Marina 

Andrade Resende (de 1958 a 1962), pela presidente da Comissão de Legislação, 

Haidée Guanaes Dourado e pela presidente da Comissão de Educação, Glete de 

Alcântara. O artigo estabelecia que o ensino técnico de grau médio abrangia os 

cursos das áreas industrial, comercial e agrícola, nas quais não podia ser incluída a 

Enfermagem. O parágrafo único veio para corrigir esta falta, pois determinou que 

“Os cursos técnicos de nível médio, não especificados nessa lei, seriam 

regulamentados nos diferentes sistemas de ensino”, que eram constituídos pelas 

Secretarias Estaduais de Educação (para conseguir a oportunidade de colocar nas 

mãos dos deputados a sugestão da ABEn correspondente ao parágrafo único, as 

enfermeiras permaneceram presentes no expediente da Comissão de Educação e 

Cultura da Câmara dos Deputados por dez dias, num total de cinqüenta horas. O 

Deputado Lauro Cruz foi quem aceitou tal sugestão e lhe deu a redação final) (58,70).  

Com a Lei nº 4.024/61(57) em início de vigência e, portanto, ainda em fase de 

adaptação, havia um grupo de enfermeiras que debatia a conveniência de haver os 

três níveis de ensino na enfermagem (prosseguimento da discussão do Projeto de Lei 

n.° 3.082/57). O grupo era composto, em sua maioria, por enfermeiras de postos de 

administração e direção e, aquelas que se manifestavam a favor entendiam que os 

cursos técnicos de enfermagem seriam implantados de qualquer maneira, pelos 

seguintes motivos: 

o fato do projeto ter-se originado de mensagem do presidente da 
República; os serviços de Enfermagem necessitavam de maior número de 
profissionais, incluindo o pessoal de nível técnico; as pressões do auxiliar 
de enfermagem que aspirava a ocupar a faixa dos cursos de segundo 
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ciclo, e as diretrizes da política educacional do Governo (Carvalho, 1976, 
p. 183). 

 

O Parecer n° 279(71) do Conselho Federal de Educação, de 16 de novembro de 

1962, e a Portaria Ministerial, de 4 de dezembro de 1962ix, estavam relacionados ao 

último motivo, as diretrizes governamentais. 

O Parecer nº 279/66(71) acenou para a criação do curso técnico de enfermagem, 

sem ainda lhe dar esta denominação e, sim, Escolas Médias de Enfermagem, como 

podemos verificar nas palavras de seu relator, o Conselheiro Clovis Salgado: 

Escolas de Enfermagem acessíveis a portadores de curso ginasial, tal 
como se vinha fazendo nas Escolas de Enfermagem até 1960. Não 
existem no momento, mas podem ser organizadas, criadas, autorizadas e 
fiscalizadas pelos Estados e Distrito Federal, dentro da competência do 
art.16 da Lei de Diretrizes e Bases, e sob a inspiração do art. 34 da Lei. 
Deverão chamar-se Escolas Médias de Enfermagem. Permito-me dizer 
que isso será conveniente, para substituir gradativamente os cursos de 
Auxiliares de Enfermagem. 

 

A Portaria Ministerial, em seu Art. 3°, estabeleceu:  

A carreira da Enfermagem constituirá objeto de estudo do Conselho 
Federal de Educação, estabelecendo a correspondência entre os cursos 
técnicos de nível ginasial, colegial e superior e as prerrogativas de 
auxiliar e enfermeiro.  
 

E o parágrafo único do seu Art. 4° garantiu: 

Os estudos, referidos nos artigos 3° e 4° ora expressamente solicitados ao 
Conselho Federal de Educação, serão em forma de anteprojetos, a serem 
encaminhados ao Governo e ao Congresso. 

 

Conta-nos Carvalho(58) que, em fevereiro de 1963, a Presidente da Comissão de 

Legislação, Haydée Guanaes Dourado, encaminhou à Diretoria de Ensino Superior e 

à Chefia da Seção de Ensino e Organização, parte de trabalho denominado 

“Observações sobre o ensino da enfermagem auxiliar no país”, que tratava de 

                                                 
ix Homologou o currículo mínimo de vários cursos superiores, dentre eles o de Enfermagem. 
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substitutivo ao Projeto de Lei n.° 3.082/57, aprovado pela Assembléia Geral da 

ABEn, em 1963. Versava sobre as “Providências para a criação de profissionais de 

enfermagem de nível colegial” e trazia sugestões para os cursos técnicos de 

enfermagem: 

Secundando o esforço do Ministério da Educação e Cultura a fim de 
introduzir um profissional de enfermagem de nível colegial, o qual consta 
do Projeto de Lei n.° 3.082/57, do Poder Executivo, a ABEn elaborou a 
22 de janeiro de 1963 e remeteu à Comissão de Educação e Cultura, da 
Câmara dos Deputados, um estudo solicitando que fosse emendado o 
projeto, a fim de satisfazer às necessidades dos campos de trabalho 
respectivos e às aspirações de progresso dos profissionais médios de 
enfermagem. Deseja a ABEn três níveis de curso: manutenção dos atuais, 
o nível superior e o de auxiliar de enfermagem; e a criação de curso 
intermediário, possivelmente de três anos letivos, para formar 
possivelmente em dois anos, o técnico para a enfermagem hospitalar e um 
terceiro ano adicional, o da enfermagem obstétrica e de saúde pública. A 
duração e o currículo mínimo é desejável que sejam inicialmente 
aprovados por órgão nacional garantindo-se a validade do título de 
Técnico de Enfermagem em todo o país [...] (1976, p. 184). 

 

Dourado(68) afirma no ano de 1965 que, em 1950, quando o esquema de três 

níveis para a formação do pessoal de enfermagem foi apresentado no congresso 

anual da ABED, não havia, no país, condições sociais que o favorecessem, como em 

1965, tais como: 

 não havia dispositivo legal que incluísse o enfermeiro na categoria dos 

profissionais liberais e técnico-científicos embora, à época, a profissão de 

enfermeiro estivesse confirmada legalmente, de uma vez por todas, no nível 

universitário; 

 em 1950 não havia carência tão aguda de técnicos quanto em 1965, dado o 

ritmo de desenvolvimento do país; 

 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961, constituía-se em 

imperativo legal para o desenvolvimento dos cursos de formação de pessoal 

médio de enfermagem;  
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 em 1965, uma das tendências das sociedades industriais urbanizadas era a 

regulamentação, com critérios objetivos, dos direitos e deveres de todas as 

ocupações, da divisão de trabalho e comparação de regalias - níveis de 

salário, esquemas de curso, segundo a LDB, e “a distribuição eqüitativa” que 

estava fazendo falta à Enfermagem. 

  

A reunião da Diretoria da ABEn em março de 1965 foi marcada por intensas 

discussões causadas pela aprovação dos Pareceres n° 85/65 e n° 30/64, dos 

Conselhos Estaduais de Educação do Estado da Guanabara e de Pernambuco, 

respectivamente, que tratavam da criação de cursos de Enfermagem em nível 

colegial. Os membros da Diretoria tinham opiniões muito divergentes. Aqueles que 

argumentavam contra a criação do Curso Colegial de Enfermagem, o faziam com 

fundamentos no conhecido ensino carente oferecido por algumas escolas de níveis 

superior e médio de primeiro ciclo, devido à insuficiência de recursos financeiros 

com que contavam. Entendiam que as novas escolas criadas, provavelmente, 

estariam nessa mesma condição. Os favoráveis viam a questão como fechada: “os 

conselhos Estaduais de Educação têm o direito de estruturar esses cursos e não há 

dúvida de que eles vão aparecer; logo, é melhor que a ABEn estude uma forma de 

estruturá-los de uma maneira menos prejudicial”. A presidente Circe de Melo 

Ribeiro (1964-1968), sugeriu que a Associação se declarasse “contra o 

estabelecimento do ensino neste nível, pelo menos no momento”, e era da opinião de 

que o assunto deveria ser estudado pelas Comissões de Educação e de Documentação 

e Estudos. Foi então formada comissão especial para estudar o assunto, composta por 

Amália Corrêa de Carvalho – docente da Escola de Enfermagem da USP, Clarice 
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Ferrarini – diretora da Sub-divisão de Enfermagem do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da USP e Irmã Maria Gabriela Nogueira – Vice-presidente 

da ABEn , sob a presidência de Glete de Alcântara – diretora da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto da USP (Carvalho, 1976, p. 185). 

Em julho de 1965, na Assembléia Geral da Associação, foram aprovadas duas 

recomendações: 

 ao Conselho Federal de Educação, para aprovar um currículo de curso 

colegial para a Enfermagem no sistema federal de ensino; 

 à ABEn, para apresentar sugestões sobre a criação e organização estrutural e 

didática desses cursos aos Conselhos Federal e Estaduais de Educação e 

Cultura(58). 

 

Em setembro, nova comissão foi constituída para estudar as questões 

relacionadas ao ensino do nível médio colegial de Enfermagem, tendo Glete de 

Alcântara como presidente e, como membros Irmã Maria Gabriela Nogueira e Zaíra 

Bittencourt – professora da Escola de Enfermagem da USP(58).  

A Associação, por recomendação do XVIII Congresso Brasileiro de 

Enfermagem, de 1965, solicitou ao CFE a aprovação do currículo mínimo do curso 

técnico (58). 

Nesse ano houve também as recomendações à ABEn, emanadas do II Congresso 

Brasileiro de Pedagogia e Didática aplicada à Enfermagem, para que solicitasse, 

urgentemente, ao Conselho Federal de Educação a regulamentação do curso colegial 

de Enfermagem no Sistema Federal de Ensino, para que orientasse suas seções 

estaduais para enviarem contribuições sobre o curso aos respectivos conselhos 

  



Os achados  
  
 

75

estaduais e para que fosse feita uma revisão da lei do exercício profissional, com o 

objetivo de definir as atribuições dos membros da equipe de Enfermagem. Houve, 

também, a recomendação às escolas de que as disciplinas específicas de Enfermagem 

fossem lecionadas somente por enfermeiros(58). 

A ABEn encaminhou solicitação de regulamentação do curso ao Conselho 

Federal de Educação, acrescida da justificativa, elaborada por sua Comissão de 

Educação, de que havia falhas graves nas resoluções dos Conselhos Estaduais, 

relacionadas à estruturação do currículo e à organização do corpo docente dos cursos 

colegiais de enfermagem. A resposta à referida solicitação foi o Parecer n° 357(72), da 

Câmara de Ensino Primário e Médio, de junho de 1966. Nele, o Conselho considerou 

já atendida a solicitação, através dos Pareceres nº 171/66(26) e 224/66(27), ambos da 

Câmara de Ensino Primário e Médio; o primeiro favorável à criação do Curso 

Técnico de Enfermagem da Escola Anna Nery, que veio a ser o primeiro do Sistema 

Federal de Ensino, e o segundo, que instituiu o Curso Técnico de Enfermagem da 

Escola Luiza de Marillac, ambos na cidade do Rio de Janeiro.  

Além destes cursos, outros foram autorizados pelos Conselhos Estaduais: o 

Curso Técnico da Escola de Enfermagem São Vicente de Paula, em Goiás e o Curso 

Experimental Técnico da Escola Técnica de Enfermagem “Catarina Labouré”, no 

Paraná. 

Com isto encerramos a descrição e a análise do percurso da legislação 

concernente o ensino do curso técnico de enfermagem até a instalação do primeiro 

deles. 
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4.1.3 Desdobramentos posteriores 

 

Os enfermeiros haviam, após a instalação definitiva dos cursos técnicos de 

enfermagem, voltado seus esforços para a definição das atribuições do novo 

profissional e, no XVIII Congresso Brasileiro de Enfermagem, foi aprovada a 

recomendação para que a ABEn formasse comissão especial para estudar as suas 

funções. 

A despeito desses fatos, a Assembléia de Delegados, de 1968, recomendou à 

Diretoria da ABEn que se manifestasse contrária à existência dos cursos técnicos de 

Enfermagem junto aos órgãos competentes e às escolas técnicas de Enfermagem. 

Naquele ano, havia seis cursos em andamento no país, dos quais, quatro formariam 

suas primeiras turmas em dezembro de 1968(58).  

Amália Corrêa de Carvalho, que acabara de ser eleita presidente da ABEn, 

encaminhou a recomendação da Assembléia de Delegados, porém, considerando que 

havia seis cursos em andamento no país, dos quais, quatro, formariam suas primeiras 

turmas em dezembro daquele ano, manifestou a posição contrária da Diretoria a tal 

recomendação(58). 

Nos anos seguintes, 1969 a 1972, a Associação continuou suas ações no sentido 

de definir as atribuições e a função do técnico de enfermagem, de tomar as iniciativas 

para integrá-lo na ABEn e de divulgar este novo profissional. Com a criação dos 

Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, em 1973, passa a eles a 

responsabilidade de definir as atribuições do profissional(58). 

Por meio dos fatos aqui relatados, podemos reconhecer plenamente as lutas 

interiores ao campo da enfermagem: os seus agentes, enfermeiros líderes ou não, da 
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área do ensino ou dos serviços, dotados de habitus, desenvolvendo estratégias, a 

partir de seus interesses e da posse de seus capitais (cultural, político e social), com o 

intuito de adquirir ou manter seus capitais. 

Dantas e Aguillar(3) afirmaram que a partir da década de 1960 houve “um 

processo de intensa medicalização da sociedade, com a ampliação do consumo de 

bens e serviços de saúde, resultado do avanço do complexo médico industrial 

incentivado pela política sócio econômica adotada no país” (1999, p. 28), levando à 

especialização do conhecimento médico e de enfermagem, à criação de unidades de 

atendimento hospitalar mais complexas e solicitando profissionais também mais 

especializados para estas novas áreas.  

A Lei nº 5.692/71(5), que fixou as Diretrizes e Bases da Educação, reformulou a 

Lei nº 4.024/61(55) no tocante ao então ensino primário e ginasial para o ensino de 1º 

grau. Denominou de 2º grau os antigos cursos científico e clássico, assim como o de 

formação de professores primários e outros profissionalizantes, como o de 

secretariado e o de contabilidade, o que foi marcante para a educação profissional, 

pois universalizou a profissionalização no âmbito do ensino médio, propiciando a 

expansão dos cursos técnicos profissionalizantes. Segundo Almeida(54), o aluno 

concluinte do 2º grau estaria capacitado para entrar no mercado de trabalho por meio 

das 130 habilitações existentes.  

O técnico de enfermagem, portanto, teve sua posição definida como habilitação 

do 2º grau. A tônica constante desta lei, para o ensino de 2º grau, foi a 

profissionalização, isto é, a formação para o trabalho no seu sentido de 

terminalidade, e o preparo para o ensino superior, no sentido de continuidade (8). 
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O Parecer nº 45(73), aprovado em 12 de janeiro de 1972, pelo Conselho Federal 

de Educação, determinou uma carga horária total de 2490 horas para o curso técnico, 

sendo destinadas 1020 horas para educação geral, 1200 horas para a formação 

especial e 270 horas para educação física. O Anexo C mostra o “Catálogo de 

Habilitações”, entre as quais está contemplada a Enfermagem. 

No ano de 1976, foi aprovado o Parecer nº 3.814(74), do Conselho Federal de 

Educação, que teve como relatora a Conselheira Esther de Figueiredo Ferraz. 

Referia-se às habilitações profissionais na área da Saúde, setor Enfermagem (técnico 

de enfermagem e auxiliar de enfermagem). Fixou a carga horária total mínima do 

curso técnico de enfermagem em 2.760 horas, distribuídas em três anos letivos, de 

acordo com o modelo de currículo oferecido pela Escola de Enfermagem “Ana 

Neri”, anexado ao Parecer. Para educação geral foram destinadas 890 horas, para 

educação física, 270 horas e para a formação especial, 1590 horas. Destas últimas, 

780 horas eram para o estágio supervisionado(8). A relatora alegou que a formação do 

técnico de enfermagem “não poderia ficar reduzida a um mero aprendizado técnico, 

impondo-se, ao contrário, uma sólida base de formação geral, condição sine qua non 

da formação humana do profissional”. A relatora, ao discorrer sobre os perfis 

ocupacionais do enfermeiro, do técnico e do auxiliar de enfermagem, destaca entre 

os “numerosos trabalhos especializados” esboçados sobre o assunto, o apresentado 

por Amália Corrêa de Carvalho, da Associação Brasileira de Enfermagem, em 1969, 

no Seminário Regional de Enfermagem (Região Sul), sob o título “Subsídios para a 

Discussão sobre as Atribuições do Técnico de Enfermagem”. Podemos depreender, 

mais uma vez, a contribuição da ABEn para as decisões dos legisladores, no tocante 

à Enfermagem.  
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A Resolução nº 7, de 18 de abril de 1977(9), do Conselho Federal de Educação, 

que instituía a habilitação de técnico de enfermagem e de auxiliar de enfermagem no 

nível do ensino de 2º grau, alterou a distribuição da carga horária total mínima, 

porém a manteve em 2760 horas. A educação geral aumentou para 1100 horas e a 

formação especial aumentou para 1660 horas, incluindo apenas 600 horas para o 

estágio supervisionado. O curso técnico era denominado Habilitação Plena, e o de 

auxiliar, Habilitação Parcial. Esta resolução, nos artigos 8º e 9º, teve o cuidado de 

definir as atividades do técnico e do auxiliar de enfermagem, já que estes dois cursos 

estavam no mesmo nível e, portanto, poderia haver conflito nas suas atribuições(8).  

A partir deste ano não surgiram atos legais para o ensino técnico de nível médio 

de enfermagem, a não ser alguns complementares e outros que dispunham sobre 

estágios supervisionados dos cursos técnicos.  

Somente em 1996, com a Lei nº 9.394 (57) é que viemos a ter novamente 

modificações significativas neste tipo de ensino. 

A Lei nº 9.394(57), a terceira de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

foi regulamentada posteriormente pelo Decreto nº 2.208/97(75), nos Artigos nº 39 a 41 

sobre a Educação Profissional. Veio alterar a denominação de ensino de 1º e 2º graus 

para ensino fundamental e ensino de nível médio. Também, por ela foram criados 

três níveis para a educação profissional, o básico, o técnico e o tecnológico, e foram 

desvinculados os cursos técnicos profissionalizantes do ensino de nível médio, 

levando a modificações importantes em suas estruturas e finalidades.  

Esta LDB determina a separação entre a educação profissional e o ensino médio, 

mas recomenda a rearticulação curricular entre o ensino médio e a educação 

profissional, para devolver ao primeiro a missão e a carga horária mínima da 
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educação geral, que inclui a preparação básica para o trabalho, e direcionar o 

segundo para a formação profissional em uma sociedade em constante mutação(51)  

Os vários cursos para Habilitação Profissional do Técnico de Nível Médio têm 

normatização própria: as diretrizes curriculares dos cursos de educação profissional 

são regulamentadas pelo Parecer nº 16/99(51) e pela Resolução CNE/CEB nº 4/99(76). 

São, no Estado de São Paulo, regulamentadas ainda pela Indicação nº 8/2000(77). Já 

para a formulação de propostas curriculares da Educação Profissional em 

Enfermagem, há os “Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Profissional 

de Nível Técnico” elaborados pela Secretaria de Educação Média e Tecnológica do 

Ministério da Educação e Cultura (78). 

O Decreto nº 2.208/97(75) foi revogado pelo Decreto nº 5. 154(79), de 23 de julho 

de 2004, que definiu novas orientações para a organização da Educação Profissional. 

Foi aprovado em 08 de dezembro de 2004 o Parecer nº 39, relatado pelo conselheiro 

Francisco Aparecido Cordão, que orienta a aplicação do Decreto nº 5. 154. 

Este mesmo conselheiro foi relator de outro Parecer, o de nº 40/2004, que define 

as normas da avaliação, do reconhecimento e da certificação de estudos previstos no 

Artigo 41 da LDB.  

O técnico de enfermagem nasceu e se manteve no nível definido, atualmente, 

como ensino médio.  
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4.2 Legislação do exercício profissional do técnico de enfermagem 
 

 

4.2.1 O exercício profissional de Enfermagem no Brasil 

 

A prática da Enfermagem acompanha a humanidade desde os seus primórdios. 

Segundo Oguisso(80), o marco da história dos cuidados coincidiu com o da 

história das espécies vivas, caminhou com o aparecimento da linhagem Homo e 

continuou com o Homo sapiens, quando os homens e as mulheres basicamente 

despendiam todas as suas forças para garantir a continuidade da vida. A autora 

prossegue, expondo: 

A ação de proteção, no início reflexa e instintiva, tornou-se objeto do 
xamã ou feiticeiro, depois do sacerdote e, mais tarde do médico. Por 
conseguinte, diante da questão da sobrevivência, ou das leis da vida e da 
morte, ‘cuidar’ tornou-se tratar a doença. O paciente, objeto dos cuidados, 
foi isolado, reduzido a parcelas e excluído das dimensões sociais e 
coletivas. Surgiram os diversos especialistas que, sozinhos, não 
conseguiam tratar os doentes; com isso necessitava-se de outras pessoas 
que assumissem as numerosas atividades paralelas ao trabalho de 
investigação e de tratamento das doenças (2005, p. 10). 

  

No Brasil, o ensino sistematizado da prática do cuidar somente surgiu em 1890. 

Antes disso, o “cuidar” era praticado mediante a solidariedade humana, o misticismo, 

o senso comum e as crendices, com surgimento do aspecto profissional através da 

prestação de cuidados, por mães e escravos nos próprios domicílios(81).  

Além da formação de parteiras, que já existia no século XIX(82), o primeiro ato 

legal específico sobre o ensino de Enfermagem foi o Decreto nº 791, de 27 de 

setembro de 1890(83), que criou a Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras, 

no Hospício Nacional de Alienados, para preparar profissionais para atuarem nos 
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hospícios e hospitais civis e militares. Atualmente, chama-se Escola de Enfermagem 

Alfredo Pinto, da Universidade do Rio de Janeiro - UNIRIO. 

No Decreto nº 15.230(84), de 31 de dezembro de 1921, foi aprovado o 

regulamento para o Serviço de Saúde do Exército em tempo de paz. Nele, os 

enfermeiros foram inseridos como parte do pessoal subalterno deste Serviço e tinham 

suas atividades discriminadas. 

A aprovação do regulamento do Hospital Geral de Assistência do Departamento 

Nacional de Saúde Pública se deu por meio do Decreto nº 15. 799(85), de 10 de 

novembro de 1922. O art. 3º referia-se ao funcionamento de uma Escola de 

Enfermeiras anexa ao dito Hospital. No ano seguinte, o Decreto nº 16.300(86), 

aprovou o regulamento do Departamento Nacional de Saúde Pública e a fiscalização 

do exercício profissional dos médicos, farmacêuticos, dentistas, parteiras, 

massagistas, enfermeiros e optometristas, juntamente com a criação de uma escola 

“para instruir e diplomar enfermeiras”, que é hoje a Escola de Enfermagem Anna 

Nery, da Universidade Federal do Rio de Janeiro.  

O Decreto nº 20.109(61), de 15 de junho de 1931, propunha-se a regular o 

exercício da Enfermagem no Brasil e a fixar as condições para a equiparação das 

escolas de enfermagem, embora somente se referisse ao exercício da Enfermagem no 

art. 1º, que tratava do uso do título de enfermeiro diplomado ou as iniciais 

correspondentes a estas palavras. Todos os seus outros artigos referiam-se ao ensino. 

Este Decreto fixou condições para a equiparação das escolas de enfermagem à 

Escola Anna Nery, instituída escola oficial padrão do ensino de enfermagem. 

O Decreto nº 20.931(87), de 11 de janeiro de 1932, foi um pouco mais além. 

Dispunha sobre a regulamentação e a fiscalização do “exercício da medicina, da 
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odontologia, da medicina veterinária, e das profissões de farmacêutico, parteira e 

enfermeira” e estabelecia penalidades. Não foi definida atribuição alguma à 

“enfermeira”, exceto à obstétrica, mas foi-lhe vedada a instalação de consultórios 

para o atendimento de clientes.  

No ano de 1945, o Decreto nº 8.345(88) permitia: 

o exercício das profissões de protéticos, massagistas, óticos práticos, 
práticos de farmácia, práticos de enfermagem, parteiras práticas e 
profissões similares, em todo o território nacional, a quem estiver 
habilitado e inscrito no Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e 
nos respectivos serviços sanitários, nos Estados.  

  

As carreiras de enfermeiro dos quadros Permanente e Especial, do Ministério da 

Educação e Saúde foram alteradas e passou a ser “indispensável à apresentação do 

diploma de enfermeiro, conferido pela Escola de Enfermeiras Ana Neri, ou por 

estabelecimento a ela equiparado”, através do Decreto nº 8.772(89), de 22 de janeiro 

de 1946, que também criou a carreira de Auxiliar de Enfermagem no quadro 

Permanente deste Ministério.  

A Lei nº 775, de 06 de agosto de 1949(62), dispunha sobre o ensino de 

enfermagem no País e dava outras providências. Entretanto, prescrevia também sobre 

o exercício profissional no art. 21, dispondo que “As instituições hospitalares, 

públicas ou privadas, decorridos sete anos após a publicação desta lei, não poderão 

contratar, para a direção dos seus serviços de enfermagem, senão enfermeiros 

diplomados”.  

A Lei que tratou, pela primeira vez, especificamente do Exercício Profissional 

de Enfermagem foi a de nº 2.604, de 17 de setembro de 1955(23). Definiu as 

categorias autorizadas para exercer a Enfermagem no País e anulou dispositivos que 

autorizavam outras categorias, que seriam extintas posteriormente, porém existiram 
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por muito tempo como grupos residuais da Enfermagem: os enfermeiros práticos, os 

práticos de enfermagem, os enfermeiros assistentes, assistentes de enfermagem, 

enfermeiro militar e atendentes, entre outras inúmeras denominações(29). Dentre as 

categorias dos profissionais de nível médio autorizadas estavam os auxiliares de 

enfermagem. Todas estas categorias deveriam atuar sob a supervisão de enfermeiros 

ou médicos. Segundo Alcântara, essa legislação não correspondia à realidade, dada a 

carência de enfermeiros existente à época da sua promulgação(90).  

O Decreto nº 50.387, de 28 de março de 1961(24), regulamentou a Lei 

2.604/55(23). No seu art. 2º determinava que o exercício da enfermagem e de suas 

funções auxiliares no território nacional compreendia a execução de atos que, nos 

seus respectivos campos profissionais, visariam à: 

a) observação, cuidado e educação sanitária do doente, da gestante ou do 
acidentado; b) administração de medicamentos e tratamentos prescritos 
por médico; c) educação sanitária do indivíduo, da família e outros 
grupos sociais para a conservação e recuperação da saúde e prevenção das 
doenças; d) aplicação de medidas destinadas à prevenção de doenças. 

 

Essa foi a primeira vez que se tentou definir o exercício da enfermagem. 

Entretanto, concordamos com Oguisso quando considerou essa definição restrita 

apenas às atividades acima descritas, além de haver indefinição de funções entre 

todas as categorias de enfermagem existentes(29). 

Os enfermeiros foram distinguidos dos demais por quatro funções, pois além do 

exercício da Enfermagem, lhes foram atribuídos: 

a) administração dos serviços de enfermagem, nos estabelecimentos 
hospitalares, para-hospitalares e de saúde pública, conforme o art. 21 da 
Lei 775/49; 
b) participação no ensino, escolas de enfermagem e de auxiliar de 
enfermagem e treinamento de pessoal em serviço;  
c) direção e inspeção de enfermagem e de auxiliar de enfermagem; d) 
participação nas bancas examinadoras de práticos de enfermagem e de 
concurso para seleção e provimento de cargos de enfermeiro e de auxiliar 
de enfermagem. 
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Consideramos importante registrar que, desde o ano de 1951, a ABED envidou 

todos os seus esforços, especialmente através das atividades de sua Comissão de 

Legislação, no sentido de conseguir aprovar legislação que regulamentasse o 

exercício da enfermagem profissional.  

A Lei 2.604/55(23) e o Decreto 50387/61(24) nada dispunham sobre as atribuições 

do técnico de enfermagem, visto que surgiu no ano de 1966, como já citado, e 

permaneceu por vinte anos sem função legal definida, até que fosse promulgada a 

Lei do Exercício Profissional em 1986.  

 

 

4.2.2 Desdobramentos posteriores 

 

Os Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem (COFEN e COREN), 

responsáveis pela outrora Inspetoria Sanitária, foram criados em 1973, através da Lei 

nº 5.905(91), com a função de disciplinarem o exercício da profissão de enfermeiro e 

das demais profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem. No Estado de 

São Paulo, o COREN incluiu o técnico de enfermagem como categoria profissional, 

pertencendo ao Quadro II de profissionais, por meio da Circular COREN-SP nº 

2/76(92). 

O Ministério da Educação e Cultura tentava minimizar o problema, incluindo 

também em seus pareceres e resoluções sobre o ensino, as funções que este 

profissional deveria desempenhar. 

Desses atos legais, destacamos o Parecer nº 3.814/76(74), comentado no próximo 

item deste estudo, e a Resolução nº 7/77(9). 
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Esta Resolução, como já citamos, definiu as atividades do técnico e do auxiliar 

de enfermagem, posto que ambos situavam-se no mesmo nível. No Artigo 8º, listou 

as seguintes competências para os técnicos de enfermagem: 

 participar no planejamento e prestar cuidados integrais de enfermagem 
ao indivíduo na saúde e na doença;  

 participar da equipe de saúde;  

 chefiar unidades de enfermagem que não sejam centros de ensino, sob 
supervisão do enfermeiro;  

 prosseguir no seu desenvolvimento integral como pessoa humana. 
 

A regulamentação deste profissional somente ocorreu vinte anos após a criação 

do primeiro curso de técnico de enfermagem, com a promulgação da Lei nº 

7.498/86(13) e do Decreto nº 94.406/87(25). Porém, é importante citar o Parecer nº 

3.814/76(74), de grande valor histórico, pois definiu as funções do técnico de 

enfermagem na época em que o texto da legislação do exercício profissional era 

ainda um projeto em estudo e inexistiam normas legais para aferir essa habilitação. 

Este Parecer listava as seguintes atividades para o técnico de enfermagem, que 

deveriam ser exercidas sob a orientação do enfermeiro: 

 na prestação da assistência de enfermagem, realiza cuidados de 
conforto e higiene a pacientes; observa e registra sinais e sintomas; 
aplica e faz leitura de teste para subsídios diagnósticos; executa 
tratamentos, tais como: verifica sinais vitais; colhe e encaminha 
exames de laboratório; aplica medicamentos; executa curativos; 
instrumenta em intervenções cirúrgicas; presta orientação pós-
consulta; presta assistência domiciliar; aplica imunizantes; executa 
atividades de apoio; registra as atividades realizadas; 

 na elaboração do plano de assistência de enfermagem, contribui com 
suas observações e os informes colhidos junto aos pacientes e seus 
familiares, colaborando com o enfermeiro para o efetivo cumprimento 
de sua tarefa; 

 na orientação de pessoal auxiliar em unidade de enfermagem, 
transmite instruções, presta assistência técnica e acompanha a 
execução de tarefas; 

 no ensino de pessoal auxiliar e na educação de grupos da comunidade, 
colabora no desenvolvimento dos programas educativos, quando 
devidamente habilitado. 
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Na última atividade listada, o “devidamente habilitado” refere-se à questão que, 

àquela época, inexistiam normas para aferir tal habilitação. 

O Decreto nº 94.406/87(25), Art. 10, determina: 

O Técnico de Enfermagem exerce as atividades auxiliares, de nível médio 
técnico, atribuídas à equipe de Enfermagem, cabendo-lhe: 
I – assistir ao enfermeiro: 
a) no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades 
de assistência de Enfermagem; 
b) na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado 
grave; 
c) na prevenção e controle das doenças transmissíveis, em geral, e em 
programas de vigilância epidemiológica; 
d)na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar; 
e) na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser 
causados a pacientes durante a assistência de saúde; 
f) na execução dos programas referidos nas letras “i”x e “o”xi do item II 
do Art. 8º; 
II – executar atividades de assistência de enfermagem, excetuadas as 
privativas do enfermeiro e as referidas no Art. 9º deste Decretoxii; 
III – integrar a equipe de saúde. 

  

Não podemos deixar de comentar a Resolução COFEN nº 276(93), de 16 de 

junho de 2003, que estabeleceu o prazo máximo de cinco anos, a partir de sua 

publicação, para a concessão de inscrição provisória ao auxiliar de enfermagem. Isto 

significa dizer que este profissional não mais recebe o registro definitivo para atuar 

como auxiliar de enfermagem. A concessão é oferecida em cinco etapas de doze 

meses, sendo que a quinta e última somente será efetivada, pelo COREN, se o 

profissional comprovar que está dando continuidade aos estudos, para a conclusão da 

habilitação em Técnico de Enfermagem ou cursando a Graduação em Enfermagem. 

                                                 
x Programas de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente 
daqueles prioritários e de alto risco. 
xi Programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças 
profissionais e do trabalho. 
xii Atividades das profissionais titulares de diplomas ou certificados Obstetriz ou Enfermeira 
Obstétrica. 
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O Conselho toma esta decisão considerando a atual Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional e sua legislação complementar e a Lei do Exercício Profissional 

de Enfermagem. A legislação que rege a Educação Profissional de Nível Técnico 

permite a emissão de Certificado de Auxiliar de Enfermagem como Qualificação 

Profissional. A Lei do Exercício de Enfermagem, nº 7.498/86(13), e o seu Decreto 

Regulamentador, nº 94.406/87(25), somente viabilizam o Registro Profissional a 

quem for habilitado.  

Faz-se mister examinarmos o significado de habilitação profissional à época em 

que foi aprovada a Lei do Exercício Profissional de Enfermagem. Vigorava a LDB nº 

5.692/71(5), que situava a formação profissional apenas a partir do 2º grau, e os atos 

complementares a ela, dentre os quais destacamos os Pareceres nº 45/72(73) e nº 

3.814/76(74) e a Resolução nº 7/77(9), do Conselho Federal de Educação e o Parecer 

nº 2.713/74(94), da Câmara de Ensino de 1º e 2º Graus. 

O Parecer nº 45/72, apresentou, em glossário anexo, a seguinte definição de 

habilitação profissional: 

Condição resultante de um processo por meio do qual uma pessoa se 
capacita para o exercício de uma profissão ou ocupação técnica, cujo 
desempenho exija, além de outros requisitos, escolaridade completa ao 
nível de 2º grau ou superior. 

 

Relatado pelo Conselheiro Padre José Vieira de Vasconcelos, o Parecer dispôs, 

em sua redação inicial, que a formação profissional na área de enfermagem deveria 

situar-se no 2º grau, assim como todas as habilitações correspondentes: técnico de 

enfermagem, auxiliar de enfermagem e outras. Entretanto, durante a discussão do 

Parecer em Plenário, a de auxiliar de enfermagem foi retirada da lista de habilitações, 

após consideração do Conselheiro Clóvis Salgado de que a realidade nacional 

poderia não comportá-la em nível de 2º grau. 
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A conclusão da Relatora Esther de Figueiredo Ferraz, no Parecer nº 2.713/74, 

foi que “a formação regular do Auxiliar de Enfermagem deverá se processar [...] ao 

nível de 2º grau, e a respectiva habilitação constituirá uma das habilitações 

parciais ou menores ligadas à área de Enfermagem”. 

Ao relatar o Parecer nº 3.814/76, esta mesma Conselheira continua referindo-se 

à habilitação do auxiliar de enfermagem. 

A Resolução nº 7/77, no Artigo 1º, determinava que as habilitações de técnico e 

de auxiliar de enfermagem, ao nível de 2º grau, “passavam a fazer parte integrante da 

relação constante do Anexo nº 2 do Parecer nº 45/72”.  

Acreditamos ser possível depreender destas citações que, à época da 

promulgação da Lei do Exercício Profissional, a formação do auxiliar de 

enfermagem era considerada como uma habilitação profissional e esta Lei se baseou 

na definição de habilitação dada no Parecer nº 45/72, para incluir o auxiliar de 

enfermagem como habilitado em seu texto.  

De acordo com o exposto, parece-nos que a Resolução COFEN nº 276/03 está 

em desacordo com o texto da Constituição Federal, que assegura direitos adquiridos, 

em seguida com a Lei do Exercício Profissional, que reconhece o auxiliar de 

enfermagem e, finalmente, com a própria LDB em vigor, cabendo este raciocínio, se 

tanto, para os auxiliares de enfermagem que ingressaram nos cursos de formação 

depois de 1996. O assunto merece, portanto, estudos mais aprofundados.  
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4.3 As experiências pioneiras de formação do técnico de enfermagem 

 

 

4.3.1 O Curso Técnico de Enfermagem da Escola de Enfermagem Anna Nery 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 

Neste e no próximo capítulo, nos propomos a descrever a trajetória histórica da 

implementação dos primeiros cursos de técnico de enfermagem no Rio de Janeiro e 

em São Paulo. Cabe ressaltar que eles se constituíram nos cursos de vanguarda no 

país, além de serem emblemáticos no que diz respeito à luta de poder – político, 

econômico e cultural – que existiu em torno da questão sob análise. 

O Curso Técnico de Enfermagem da Escola de Enfermagem Anna Nery 

(EEAN) foi autorizado pelo Parecer nº 171 de 11 de março de 1966 (26), da Câmara 

de Ensino Primário e Médio (CEPM) do Conselho Federal de Educação. Era mantido 

pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e suas aulas se iniciaram em 

abril de 1966. 

José Borges dos Santos, Vice-Presidente da Câmara de Ensino Primário e Médio 

e Relator do Parecer 171/66, autorizou o curso em resposta à proposta apresentada 

pela EEAN a CEPM, na qual propunha “a alteração do art. 2º do seu regimento com 

o intuito de incluir, entre as suas finalidades, a manutenção do Curso Técnico de 

Enfermagem”. 

Conta Dourado(70), que o Relator recebeu, também, um estudo da Professora 

Nair Fortes Abu-Mery, que contribuiu para a providência imediata de criação do 

curso colegial de enfermagem, em 1964. Ela era educadora, sócia honorária da ABEn 

  



Os achados  
  
 

91

e dirigente da Diretoria de Ensino Superior do MEC, como orientadora das diretrizes 

do ensino da Enfermagem nos dezesseis anos precedentes. Para o estudo, 

fundamentou-se em um documento da ABEn, de 1963, que trazia em seu bojo o 

pensamento da Associação.  

O Parecer n° 171/66 que, como já citamos, autorizou o funcionamento do Curso 

Técnico de Enfermagem (CTE), situou-o como sendo “de nível médio e ciclo 

colegial, de acordo com a distribuição do ensino de Enfermagem proposta no Parecer 

n° 279/62(71), em três escalões”. Neste último, o nome proposto para o curso técnico 

era “Escolas Médias de Enfermagem”, porém o relator aceitou o nome de Curso 

Técnico de Enfermagem e até o considerou vantajoso porque 

permite fazer bem a distinção não só entre os Cursos, mas igualmente 
entre os diplomados, estabelecendo, desde já, a graduação em três níveis 
profissionais que, segundo parece, convém muito à situação desigual das 
diferentes regiões do País e também às exigências hospitalares para 
melhor distribuição de serviço (32). 
 

O currículo proposto e aceito no Parecer nº 171/66 incluía as seguintes 

disciplinas: 

 de Cultura Geral: Português, História Geral e do Brasil, Ciências 
Físicas e Biológicas, Filosofia (incluindo Ética Geral e Profissional) e 
Inglês (optativa da escola). 

 Específicas: Fundamentos de Enfermagem (Anatomia e Fisiologia, 
Microbiologia, Parasitologia, Nutrição e Dietética), Higiene e 
Profilaxia, História da Enfermagem, Enfermagem Médica (incluindo 
Enfermagem em Doenças Infecciosas e Parasitárias), Enfermagem 
Cirúrgica (incluindo Enfermagem em Centro Cirúrgico), Enfermagem 
Ortopédica e Traumatológica, Enfermagem em Otorrinolaringologia e 
Oftalmologia, Enfermagem Materno-Infantil, Enfermagem em Saúde 
Pública, Administração de Unidades de Enfermagem e Enfermagem 
Psiquiátrica.  

 

Incluía também os estágios de Enfermagem Médica, Cirúrgica, Obstétrica, 

Pediátrica, Psiquiátrica, em Saúde Pública e de Dietética.  
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A principal razão citada para a implementação do curso técnico na EEAN foi a 

necessidade de um Colégio de Aplicação para o Curso de Licenciatura em 

Enfermagem, o qual foi iniciado em 1970. Neste sentido, consideramos importante 

salientar que, à época, já existia o curso de auxiliar de enfermagem nesta escola, que 

também poderia ser utilizado para tal finalidade.  

Porém, coerentemente com a citação, o Regimento Interno do Curso Técnico 

de Enfermagem da EEAN da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Anexo 

B), ao expor os objetivos do curso, apontava primeiramente esta finalidade, como 

vemos a seguir: 

 funcionar como Colégio de Aplicação para a Prática de Ensino 
do Curso de Graduação de Enfermagem e do Curso de Pedagogia e 
Didática de Enfermagem para Graduados; 

 prover um programa educacional para formar pessoal de 
enfermagem em nível médio (2º ciclo), capaz de prestar cuidados 
diretos de enfermagem nos hospitais, nos lares, torná-lo apto a 
funcionar como membro participante da equipe de Saúde Pública 
e viver efetivamente como membro de uma comunidade; 

 colaborar com o esforço nacional de educação na formação de 
técnicos, como parte do sistema de ensino da Enfermagem, a fim 
de proporcionar variedade de pessoal habilitado e assegurar uma 
melhor coordenação e utilização dos recursos para o 
desenvolvimento do país; 

 concorrer para proporcionar oportunidades de uma educação 
geral na área geográfica onde atua a Escola, provendo meios de 
melhoria dos recursos humanos locais. 

 

O curso funcionava no prédio da EEAN, localizado à Rua Afonso Cavalcante, 

no número 275, no bairro de Cidade Nova, na Guanabara, no Estado do Rio de 

Janeiro. 

A primeira diretora do curso foi Elvira De Felice Souza, cuja assinatura figura 

no documento referente ao “Quadro Geral de Movimentos de Alunos” (Anexo D).  

No Regimento Interno do curso (Anexo B) foram encontrados os dados 

comentados a seguir. 
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Os alunos seriam recrutados por meio de edital, publicado em Diário Oficial. 

Este edital deveria anteceder por trinta dias as provas de seleção, estabelecer o local e 

horário destas e informar sobre o número de vagas do curso. 

Para se inscreverem para a seleção, os candidatos apresentariam os documentos: 

recibo de pagamento das taxas estabelecidas pela Escola, carteira de identidade 

fornecida pela autoridade competente e três fotografias. 

O exame de seleção seria constituído de provas de Português e Conhecimentos 

Gerais, cujo conteúdo relacionava-se aos programas do 1º ciclo do Nível Médio. 

Poderia, ainda, ser precedido de entrevistas, de provas psicológicas de personalidade 

e específicas de aptidão para a Enfermagem. Seria organizado e realizado por uma 

comissão constituída por um professor como presidente e mais dois membros que 

exerciam funções didáticas, todos da Escola.  

O candidato selecionado deveria apresentar os seguintes documentos para 

matricular-se na primeira série do curso: 

 certidão de nascimento; 

 documento de identidade fornecido pela repartição competente; 

 certificado de conclusão do ciclo ginasial ou equivalente; 

 prova de idoneidade moral; 

 prova de sanidade física e mental; 

 atestado de vacinação antivariólica e antitetânica; 

 recibo de pagamento de taxa estabelecida pela Escola; 

 resultado de abreugrafia, acrescido de prova tuberculínea (PPD), com data 

não inferior a 12 meses. 
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Para matricular-se nas séries seguintes, o candidato deveria: 

 ser aprovado em todas as disciplinas da série anterior; 

 pagar taxa regulamentar; 

 apresentar aprovação em exame de saúde feito sob a indicação da 

coordenação do curso. 

 

Esta última condição poderia ocorrer quando a coordenação mandaria o 

candidato ou aluno ser submetido a testes que comprovassem a sua adaptação às 

exigências do curso. 

Os docentes eram selecionados por indicação da coordenação do curso e 

aprovados pelos respectivos departamentos, com a homologação da Congregação da 

Escola. Os requisitos para atuar como docente eram: ser graduado em Enfermagem e 

licenciado para o Nível Médio. 

A duração do curso era de três anos letivos, cada um deles compreendendo um 

mínimo de 180 dias de trabalho escolar efetivo. Funcionava em regime de período 

integral e os alunos não residiam na escola. Sua estrutura curricular era composta de 

disciplinas de cultura geral, lecionadas por professores de Nível Médio legalmente 

habilitados, e de formação profissional, lecionadas pelos enfermeiros. 

No Título II; cap. I; Art. 3º do Regimento Interno do curso, a carga horária total 

indicada é de 2788 horas, sendo assim distribuída: 

 Disciplinas de Cultura Geral: 940 horas; 

 Disciplinas Específicas de Enfermagem: 620 horas; 

 Ensino e Atividades Clínicas: 1228 horas. 
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A primeira turma do CTE da EEAN teve seu início em 11.04.1966, com 27 

alunos matriculados e freqüentadores da primeira série. Este número caiu para 12 na 

segunda série e assim se manteve na terceira série. 

No “Quadro Geral de Movimentos de Alunos” (Anexo C), o motivo registrado 

para a perda desses quinze alunos foi desistência, porém, em “Dados Estatísticos”, 

que acompanha o “Plano Curricular e Carga Horária” foi apresentado como 

reprovação.  

O curso encerrou-se com 12 concluintes em 15.12.1968 e, portanto, com a 

duração de três anos, como proposto no Regimento. Este dado foi levantado no 

“Livro de Registro de alunos inscritos nos cursos de Auxiliar e Técnico de 

Enfermagem da EEAN”, também encontrado no Centro de Documentação da Escola. 

Junto ao quadro de movimentação de alunos, acima citado, foram encontrados 

os documentos: Elemento I, correspondente a “Plano Curricular e Carga Horária” dos 

três anos do curso (1966, 1967 e 1968), Elemento II, que mostra a relação de 

professores com as respectivas disciplinas ministradas, Elemento III, com a “Relação 

das Alunas Matriculadas” nas três séries, Elemento IV, que traz as regras para a 

“Prova de Seleção” e o “Sistema de Apuração do Rendimento Escolar” e, Elemento 

V, com os dados estatísticos sobre a movimentação de alunos nos três anos de 

duração do curso: número de matrículas iniciais e canceladas, promoções na 1ª e 2ª 

época e transferências recebidas e expedidas (Anexo D). 

A carga horária registrada no Elemento I para as aulas teóricas era de 618 horas 

no 1º ano, de 404 horas no 2º ano e de 325 horas no 3º ano. Para ensino clínico e 

estágios era um total de 1772 horas, sendo 256 horas do 1º ano, 788 horas do 2º ano e 
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728 horas do 3º ano. A carga horária total do curso, contando as disciplinas de 

cultura geral e as específicas da enfermagem, era, portanto, de 3119 horas.  

A carga horária desenvolvida pela primeira turma excedeu em 331 horas aquela 

determinada pelo Regimento Interno do curso. Esse excedente era permitido, já que a 

carga horária mínima definida era de 2788 horas.  

Na Escola Anna Nery houve seis turmas matriculadas, que desenvolveram 

totalmente o curso, com início nos anos de 1966 a 1971. Os anos de conclusão 

foram, respectivamente de 1968 a 1973. Estes dados estão registrados no “Livro de 

Registro de alunos inscritos nos cursos de Auxiliar e de Técnico de Enfermagem da 

EEAN”. 

Os registros a seguir são derivados de esclarecimentos a questionamentos 

provindos da análise da documentação, prestados por duas professoras do curso 

técnico desta escola.  

Além das seis turmas, houve outras que não desenvolveram o curso todo na 

escola, pois aconteceram na vigência de convênios feitos entre a EEAN e algumas 

instituições, tendo como elo a Secretaria da Educação. 

Dois fatores contribuíram para isto. Um deles foi a Reforma Universitária, que 

ocorreu no final da década de 1960 e início da de 1970, quando houve pressão da 

UFRJ para que o CTE não mais funcionasse na EEAN e sim no Colégio de 

Aplicação. Outro fator determinante foi a implementação do Curso de Mestrado na 

EEAN, ocorrida em 1972. 

Em 1968, a EEAN firmou convênio com o Colégio Capitão Lemos Cunha, 

instituição particular, localizada na Ilha do Governador. Após a Lei 5.692/71(5) e a 

Resolução 45/72(73), o Colégio Capitão Lemos Cunha sofreu alterações em sua 
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estrutura, o que levou a EEAN a firmar convênio entre o Curso Técnico e o Liceu de 

Artes e Ofícios do Rio de Janeiro, localizado próximo ao pavilhão de aulas da escola, 

no bairro Cidade Nova. 

A partir de 1975, a EEAN passou a desenvolver as atividades práticas do Curso 

Técnico de Enfermagem no Hospital de Ipanema, ligado à Previdência Social.  

Após o advento da Resolução 07/77(9), que definiu o currículo mínimo para as 

matérias profissionalizantes e as de formação especial do curso técnico, foram 

abertos outros destes cursos na Cidade do Rio de Janeiro. Neste período, a Escola 

Anna Nery deixou de oferecer o curso técnico. A Prática de Ensino exigida dos 

estudantes do Curso de Licenciatura em Enfermagem da EEAN, até então 

desenvolvida junto ao CTE da escola, passou a ser realizada no Curso Técnico de 

Enfermagem do Colégio Santo Inácio.  

Através das informações coletadas sobre o CTE da EEAN, consideramos que a 

missão da escola, além de atender à legislação, foi criar, instalar e tornar realidade o 

curso técnico de enfermagem, com a intenção de servir de modelo às outras escolas, 

de assegurar campo de estágio para o curso de licenciatura, sem se submeter a órgão 

externo à EEAN, porém interno à Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Pudemos verificar o desenvolvimento de uma carga horária hipertrofiada (3119 

horas) pela primeira turma. E também, que o número de ingressantes e de formados 

nos anos em que o curso permaneceu somente na escola era pequeno, menor do que 

aquele de quando era desenvolvido em convênio com outras instituições. Neste 

último caso, houve aumento da oferta, diminuição da desistência nos primeiros anos 

e maior quantitativo de alunos concluintes. 
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4.3.2 O Curso Técnico de Enfermagem “Maria Pia Matarazzo” 

 

O Curso Técnico de Enfermagem “Maria Pia Matarazzo” teve seu início com 

uma aula inaugural, em 17 de abril de 1967, na Escola de Auxiliar de Enfermagem 

“Maria Pia Matarazzo” (95).  

Para que isso ocorresse, foram realizadas algumas reuniões do Conselho 

Técnico Administrativo da Escola de Auxiliar de Enfermagem “Maria Pia 

Matarazzo”, quando foi estudada e decidida a implementação do curso técnico pela 

entidade. A Escola de Auxiliar de Enfermagem “Maria Pia Matarazzo” já existia 

desde 1956 e havia formado 207 profissionais até o ano de 1967. Ambos os cursos 

funcionaram junto ao Hospital Matarazzo, situado à Alameda Rio Claro, número 

190, no bairro da Bela Vista. Eram mantidos pela Sociedade de Beneficência 

Hospital Matarazzo e Casas de Saúde Matarazzo(96).  

Cabe aqui esclarecer que o artigo de Irmã Trindade está sendo citado e utilizado 

como fonte de informações, pelo fato de ter sido uma das diretoras do Colégio 

Técnico “Maria Pia Matarazzo”. 

Em 16 de janeiro de 1967, o conselho, em reunião ordinária, discutindo assuntos 

referentes à melhoria da entidade, considerou pela primeira vez, a possibilidade da 

criação do curso técnico na instituição(96). O curso técnico já existia em alguns 

estados brasileiros, mas seria o primeiro no Estado de São Paulo.  

O curso técnico seria um meio de aproveitar os muitos alunos e candidatos que 

vinham se matriculando nas últimas turmas do curso de auxiliar de enfermagem e 

que já eram portadores do certificado de conclusão do curso ginasial (atual Ensino 

Fundamental). Além disso, ele representaria um esforço para atrair maior número de 
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candidatos à profissão e, também, uma tentativa de suprir a grande lacuna de pessoal 

devidamente habilitado para as funções específicas de enfermagem(96).  

Em reunião extraordinária do conselho, realizada em 1º de fevereiro de 1967, foi 

decidida a criação do curso e tomadas as providências necessárias para o seu 

funcionamento(96).  

O relatório do Inspetor Federal, Prof. Sebastião Delfim Machado, recomendava 

o funcionamento do curso e informava sobre as condições da entidade. Dizia que a 

escola possuía algumas pequenas falhas nas suas instalações, mas tinha condições de 

oferecer aos alunos formação profissional, moral e científica à altura das exigências 

do curso, graças ao seu entrosamento com o Hospital Matarazzo e da utilização deste 

como campo de estágio e, também, do uso de alguns campos no Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo(95, 96).  

A autorização de funcionamento do curso foi dada pela Diretoria do Ensino 

Secundário, órgão do Conselho Estadual de Educação, por meio do Processo nº 

302.806(97), em 29 de março de 1967. A seguir, foram abertas as matrículas para as 

trinta vagas oferecidas, que foram preenchidas em pequeno espaço de tempo(96).  

As bases legais para o planejamento do curso foram a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional nº 4.024/61 e o Parecer nº 279/62(71). Entretanto, as bases 

legais para seu funcionamento foram, além destes, a Resolução nº 45/66(98), de 05 de 

dezembro de 1966, do Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo, que 

instituiu o Curso Técnico de Enfermagem no sistema de ensino deste Estado, de 

nível médio, 2º ciclo, com duração mínima de três anos e idade mínima de 16 anos 

para o ingresso. O ato autorizativo do curso foi obtido somente no ano de 1969, com 

o Parecer n° 871/69 (Anexo G) (99). 
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O curso objetivava a formação do profissional, o técnico de enfermagem, capaz 

de: 

 participar no planejamento e executar cuidados integrais de 
enfermagem aos indivíduos enfermos; 

 executar programas de Saúde Pública; 

 orientar o atendimento em ambulatórios; 

 chefiar unidades de enfermagem hospitalares que não sejam centro de 
ensino; 

 colaborar nos programas de educação em serviço para atendentes 
(Roche, 1968, p. 70). 

  

Excluía de suas funções a coordenação e a chefia de serviço de enfermagem, o 

ensino e a supervisão de alunos dos cursos de graduação, de técnico e de auxiliar de 

enfermagem (96).  

O Regimento Interno do curso, datado de 20 de novembro de 1969 (Anexo H), 

foi encontrado na Diretoria de Ensino Centro Sul, da Secretaria Estadual de 

Educação, na seção “Escolas Extintas”, a qual é responsável pela guarda e 

fornecimento da documentação do curso. As informações mostradas a seguir são 

parte deste documento.  

No seu Artigo 1º lê-se que a Escola de Auxiliar de Enfermagem “Maria Pia 

Matarazzo” teve seu nome mudado para Colégio Técnico de Enfermagem “Maria Pia 

Matarazzo” e que o curso de auxiliar de enfermagem, apesar de ser ministrado na 

mesma escola, possuía um regimento diferente.  

A finalidade do Colégio era formar técnicos de enfermagem “capazes de 

administrar unidades de enfermagem, auxiliar médicos e enfermeiros em suas 

funções de assistência curativa e preventiva”. O curso funcionava sob o regime de 

externato e era desenvolvido em período integral. Era destinado primeiramente aos 

atendentes e auxiliares de enfermagem, de ambos os sexos, funcionários do Hospital 
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Matarazzo. As matrículas seriam abertas à comunidade externa se os funcionários 

habilitados não preenchessem o número de vagas existentes. O aluno da comunidade 

externa pagava mensalidade, que correspondia exatamente ao custo de um aluno/mês 

para o Colégio.  

A seleção dos candidatos era feita por meio do “Exame de Habilitação”, cujos 

objetivos eram: verificar o conhecimento da Língua Portuguesa, avaliar as 

características psicológicas e as tendências vocacionais destes, para freqüentar um 

Curso Colegial Técnico. Para tanto, constava de um Psicoteste, de um Exame de 

Conhecimentos da Língua Portuguesa e de um Exame de Matemática. Não há 

informações sobre quem elaborava, aplicava ou os corrigia. 

Para inscrever-se o candidato deveria apresentar os documentos: 

 histórico escolar e certificado de conclusão do 1º ciclo; 

 certidão de nascimento; 

 carteira de identidade; 

 título de eleitor; 

 certificado de reservista; 

 atestado de idoneidade moral; 

 folha corridaxiii; 

 fotografias 3X4. 

 

O candidato deveria ter dezoito anos completos ou completá-los no primeiro 

semestre do curso para inscrever-se no processo seletivo. Havia também um limite 

máximo de idade, de quarenta e dois anos. Para matricular-se, além dos documentos 

                                                 
xiii A folha corrida corresponde ao atual Atestado de Bons Antecedentes.  
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apresentados na ocasião da seleção, preenchia um requerimento de matrícula e 

providenciava os atestados de: exame odontológico, sanidade física e mental, 

vacinação antivariólica e abreugrafia. 

O curso tinha a duração de três anos, com período letivo mínimo de cento e 

oitenta dias de trabalho escolar efetivo. A carga horária semanal não poderia 

ultrapassar quarenta e quatro horas. Os períodos matutino e vespertino eram 

destinados aos blocos teóricos e aos estágios práticos. O período noturno poderia ser 

utilizado, mas somente para alguns dos estágios práticos. Essa distribuição era 

determinada segundo as necessidades do ensino. 

O elenco de disciplinas do curso era composto de: 

 gerais: Português, Matemática, Ciências Físicas e Biológicas (Física, Química 

e Biologia) e, Educação Moral e Cívica, específicas e seus correspondentes 

estágios; 

 específicas e os estágios correspondentes: Fundamentos de Enfermagem, 

Enfermagem Médico-Cirúrgica, Enfermagem Psiquiátrica, Enfermagem 

Materno-Infantil, Enfermagem de Saúde Pública, Administração de 

Unidades, Cozinha Geral e Dietética; 

 complementares: Filosofia (compreendendo Psicologia, Sociologia e Ética) e 

Inglês; 

 optativas: História Geral, do Brasil e da Enfermagem; 

 práticas educativas: Cultura Religiosa, Educação Vocacional e Educação 

Física (esta última, obrigatória).  
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A carga horária total destinada às disciplinas específicas era de 

aproximadamente 2000 horas. 

Os alunos do sexo masculino poderiam ser dispensados do estágio da disciplina 

de Enfermagem Materno-Infantil, a critério da Diretoria do Colégio. Esta também 

poderia autorizar o aluno que apresentasse a documentação de conclusão do 2º ciclo 

a cursar somente as disciplinas específicas. 

A citada dispensa ao estágio era prerrogativa do Parágrafo 6º da Resolução nº 

45/66, que também permitia às alunas serem dispensadas do estágio em Enfermagem 

Urológica.  

As aulas de todas as disciplinas do curso tinham a duração de cinqüenta minutos 

e a freqüência mínima obrigatória era de 75%. O aluno era promovido ou aprovado 

ao obter média final igual ou superior a cinco em todas as disciplinas e atividades 

práticas. 

Os campos utilizados para os estágios eram, como já citado, no Hospital 

Matarazzo e no Hospital das Clínicas da USP. Neste último eram realizados os 

estágios de Enfermagem em Pronto Socorro e em Psiquiatria. 

A administração da escola era subordinada à diretoria da Sociedade 

Mantenedora, que nomeava ou demitia pessoal, fixava o regime de trabalho e a 

remuneração salarial, estabelecia o número de vagas para cada ano letivo, 

determinava as contribuições escolares e a modalidade de seu recebimento. Além 

destes encargos, a Sociedade Mantenedora encarregava-se da Tesouraria e da 

Contabilidade do Colégio Técnico.  

A composição do colégio era a seguinte: Diretoria, Secretaria, Corpo Docente e 

Discente e Grêmio Estudantil. A Direção era composta pelo Diretor e o Vice-Diretor, 
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que representavam o colégio perante as autoridades de ensino. Deveriam ser 

enfermeiros. 

Os professores deveriam ser registrados ou autorizados pelos órgãos 

competentes do Ministério da Educação e Cultura ou possuir a autorização da 

Inspetoria Seccional de São Paulo, para lecionar a título provisório. As disciplinas 

específicas da profissão eram dadas por enfermeiros, de preferência com curso de 

pós-graduação. Segundo Trindade(96), havia dificuldade para serem encontrados 

“elementos capazes e preparados para o ensino de enfermagem”, pois havia grande 

deficiência de enfermeiros para a área assistencial. Na área de ensino o problema se 

agravava, em face do número restrito de pessoas devidamente preparadas para este 

fim.  

Quanto aos professores das disciplinas de cultura geral, deveriam ser licenciados 

por faculdade de Filosofia. Não havia dificuldade para consegui-los, pois a 

instituição estabelecia, à época, um grande intercâmbio com o Colégio Dante 

Alighieri e contava com a participação de seus professores para lecionar as 

disciplinas de cultura geral (96).  

O Grêmio Estudantil era responsável pela programação e coordenação das 

atividades extracurriculares. Possuía uma diretoria eleita anualmente pelos alunos, 

que era orientada e fiscalizada pela direção da escola. 

Os capítulos que tratam dos corpos docente e discente faziam referência, apenas, 

às atividades que lhes eram dever e que lhes eram vedadas, sem apontar direitos.  

Como já citado, a primeira turma deste curso iniciou-se em abril de 1967 e teve 

duração de três anos. Seu encerramento deu-se, portanto, no final do ano letivo de 

1969. A turma possuía inicialmente trinta alunos. No ano de 1968 passou a ter 
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apenas dezoito. O motivo desta perda não está registrado em nenhum dos 

documentos utilizados como fonte da nossa pesquisa. O número de formandos 

possivelmente foi nove, que aparecem na fotografia “Formandos da primeira 

Turma”, encontrada no livro “Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus” (95). 

As Irmãs Cleamaria Simões e Fúlvia Perin, que foram diretoras do Colégio, 

forneceram alguns esclarecimentos, apresentados a seguir, complementando os dados 

colhidos. 

Irmã Cleamaria foi a diretora no primeiro ano de funcionamento do curso. Sua 

sucessora foi Irmã Maria Trindade, que dirigiu o curso de 1969 a 1972. Ainda em 

1972, esta última foi substituída por Irmã Fúlvia Perin. Ela dirigiu a escola neste, que 

foi o último ano em que funcionou o curso técnico. É interessante notar que na 

documentação encontrada na Secretaria de Educação, assina como diretora Celina 

Castagnari. 

Irmã Fúlvia foi chamada pela administração da Mantenedora, representada à 

época por Dr. Pierpaolo Giambrini, para dirigir também o Curso Técnico de 

Enfermagem, sendo que, além destas, já assumia outras atribuições na instituição.  

A sua resposta foi de que não poderia assumir os dois cursos, pois, além de 

representar um acúmulo de funções, ela não possuía experiência com cursos técnicos 

profissionalizantes e, portanto, aceitava continuar a dirigir somente o curso de 

auxiliar de enfermagem. Este fato, aliado ao gasto excessivo para a manutenção do 

CTE, alegado por Dr. Pierpaolo Giambrini, foi o motivo de seu encerramento. 

O curso formou quatro turmas de iniciantes nos anos de 1967 a 1970 e, como 

tinha a duração de três anos, os de término foram 1969 a 1972.  
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Em documento encontrado na Diretoria de Ensino Centro Sul, que contém os 

registros de “Aproveitamento e Freqüência – Resultado Final” (Anexo I) dos alunos 

da terceira turma da Escola, estão descritas menções e freqüências dos alunos da 

turma formada em 1971. 

Nossas considerações sobre o Curso Técnico de Enfermagem “Maria Pia 

Matarazzo” são que, diferentemente daquele do Rio de Janeiro, não foi implantado 

para servir de modelo a outras escolas, mas para qualificar o pessoal interno do 

hospital, onde funcionava. A iniciativa de proposição do curso partiu de enfermeiras 

docentes e do hospital. 

O Hospital Matarazzo era de atividade predominantemente cirúrgica e de cunho 

particular, o que nos faz deduzir que requeria mão de obra especializada, como a do 

técnico de enfermagem.  

O curso não tinha dificuldades para suprir suas necessidades de 

desenvolvimento da prática, pois o Hospital Matarazzo era o seu principal campo de 

estágios. 

Consideramos que a separação dos regimentos dos cursos de auxiliar e de 

técnico de enfermagem era indicativo de que não havia efetiva intenção de manter os 

dois cursos. Ainda, quando Irmã Fúlvia Perin chamada a dirigir o curso técnico, em 

período em que era também diretora do curso de auxiliar, optou por este último, o 

que supomos ter contribuído para o encerramento do primeiro. 

Ao analisarmos os dados sobre os dois cursos em conjunto, inferimos que as 

enfermeiras do Rio de Janeiro eram simpatizantes da idéia de criação do curso 

técnico de enfermagem e intentaram sua implementação.  
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Em São Paulo o curso técnico foi uma iniciativa isolada, com clara intenção de 

diminuir custos com mão de obra, na medida em que propunha atividades do 

enfermeiro para serem desempenhadas pelo técnico de enfermagem, como chefiar 

unidades de enfermagem hospitalares que não fossem centro de ensino (96). 

A implementação do curso técnico no Rio de Janeiro foi realizada por 

enfermeiras possuidoras de representatividade política. O contrário ocorreu em São 

Paulo. 

Salientamos que no período em que funcionaram esses dois cursos, a presidente 

e vários membros da Diretoria da ABEn-Nacional eram de São Paulo. Participaram 

das discussões sobre o curso técnico e ocupavam cargos em instituições públicas de 

ensino superior (Escola de Enfermagem de São Paulo e de Ribeirão Preto da USP), 

inclusive com curso de licenciatura, que poderia se valer do curso técnico para sua 

prática de ensino. Entretanto, não o implantaram na citada escola, o que pode indicar 

que não eram favoráveis à criação deste curso. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A proposta central deste estudo é compreender as questões relacionadas à 

criação e à trajetória dos primeiros cursos de formação de técnicos de enfermagem, 

por meio do conhecimento do suporte legal para o ensino e o exercício da profissão 

de técnico de enfermagem. 

Ao levantarmos e analisarmos os atos legais ligados à formação e ao exercício 

profissional do técnico de enfermagem registramos a história dessa “lei”, que por sua 

vez, conta-nos a história do curso técnico de enfermagem. Esperamos que este 

modelo de análise possa ser uma contribuição à medida que possa ser utilizado na 

realização de outros estudos.  

As origens e os motivos para a criação do curso de formação do técnico de 

enfermagem no Brasil foram retomadas e analisadas, e com isso, foram trazidos à 

tona novos motivos, aparentemente adjacentes, que podemos considerar como 

causais em relação aos rumos tomados e às condições alcançadas pelo curso técnico 

e o profissional técnico de enfermagem. 

Na medida em que descrevemos a trajetória histórica da implementação, da 

organização e do funcionamento dos cursos técnicos de enfermagem pioneiros do 

Brasil no Rio de Janeiro e em São Paulo, acreditamos que pudemos demonstrar as 

transformações causadas pela mudança de paradigma que o “novo” traduz. O curso 

técnico de enfermagem tornou-se realidade e a transformou, uma vez que introduziu 

outros elementos no campo, novos agentes e novas instituições, como os técnicos, o 

corpo docente, os diretores de seus cursos de formação e seus empregadores. 
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Podemos dizer que o curso técnico de enfermagem não foi emblemático 

somente pela mudança de paradigma, como pelo fato de ter sido um instrumento da 

luta de poder travada no campo.  

Considerando o quadro de referência da teoria do campo social de Bourdieu, 

temos como constatação básica do presente trabalho que o poder dentro do campo da 

Enfermagem teve uma distribuição diluída entre a elite intelectual, forjada 

principalmente no modelo anglo-americano, que buscava a laicização da 

Enfermagem, e por religiosas de influência católica. Contudo, essa luta não coibiu a 

articulação em torno de um objetivo comum, que foi impedir a enfermagem de cair 

do nível universitário para o nível médio ou técnico. 

Inicialmente, as líderes acreditavam que deveriam desenvolver esforços para o 

curso superior ficar, de fato, superior e, após esta cristalização, tentariam legislar 

sobre o curso técnico. Posteriormente, a criação do curso técnico de enfermagem 

surge no bojo das transformações da legislação de ensino como fator estratégico 

impeditivo para esse rebaixamento.  

As enfermeiras do Rio de Janeiro, partidárias da criação do técnico de 

enfermagem, tomaram a iniciativa e tornaram isso uma realidade. Já as enfermeiras 

paulistas retardaram o quanto puderam a expansão do curso e , sendo na época, as 

dirigentes da associação de classe mais representativa, tiveram sucesso na 

prevalência de suas intenções. 

Quando se observa a legislação do exercício profissional, fica claro que o 

técnico só foi reconhecido quando foi possível mantê-lo sob o controle absoluto do 

enfermeiro.  
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A contribuição deste estudo, queremos acreditar, está no fato de poder vir ser 

um alicerce para outros sobre o técnico de enfermagem, pois, praticamente, não 

existem até o momento estudos desta natureza realizados sob esse prisma. 

Dentre as possibilidades para futuros trabalhos relacionados ao curso técnico, 

sugerimos: 

 Estudos comparativos cruzando o número de escolas, de técnicos formados 

e de postos de trabalho ao longo do tempo. 

 Pesquisas nas quais possa se dar voz aos técnicos de enfermagem e aos 

agentes da área do ensino (professores, coordenadores e diretores dos seus 

cursos de formação) e do seu mercado de trabalho (instituições de saúde em 

geral). 

 Estudos que tragam em seu bojo a proposta de cotejar o ensino com o 

exercício do trabalho do técnico de enfermagem.  

 

Nossa pesquisa não é um estudo acabado. É uma primeira abordagem em que se 

tentou começar a discutir o assunto, talvez um “tabu” para nós enfermeiros. Ela é o 

resultado de um esforço para a compreensão de fatos do passado do curso de 

formação do técnico de enfermagem e indica claramente a necessidade de 

repensarmos sobre a responsabilidade do enfermeiro, já que este é o líder da equipe 

de enfermagem, frente às questões aqui mostradas e que carecem de sua atenção.  
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Anexo A 

Parecer nº 171/66, C.E.P.M. Autoriza o funcionamento do Curso Técnico de 
Enfermagem da Escola de Enfermagem Anna Nery. Acervo do Centro de 
Documentação da Escola de Enfermagem Anna Nery. 
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Anexo B 

Regimento Interno do Curso Técnico de Enfermagem da Escola de Enfermagem Ana 
Néri da U.F.R.J. Acervo do Centro de Documentação da Escola de Enfermagem 
Anna Nery. 
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Anexo C 

Curso Técnico de Enfermagem - Quadro Geral de Movimentação de Alunos. Acervo 
do Centro de Documentação da Escola de Enfermagem Anna Nery. 
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Anexo D 

Escola de Enfermagem Ana Néri – U.F.R.J. Curso Técnico de Enfermagem – Grupo 
I. Ano 1968. Acervo do Centro de Documentação da Escola de Enfermagem Anna 
Nery. 
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Anexo E 

Técnico em Enfermagem: Atividades Legais, Atividades Típicas, Conteúdo 
Curricular e Ementário das Matérias Profissionalizantes. Documento que se tornou a 
base da Publicação “Normas para Planejamento de habilitações no Ensino de 2º 
Grau. Acervo do Centro de Documentação da Escola de Enfermagem Anna Nery. 
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Anexo F 

Quadro Curricular Básico – Habilitação: Técnico em Enfermagem. Acervo do Centro 
de Documentação da Escola de Enfermagem Anna Nery. 
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Anexo G 

Parecer nº 871/69, C.E.P.M., aprovado em 7-novembro-1969. (Proc. 721/69-C.F.E.). 
Ato autorizativo do Curso Técnico de Enfermagem “Maria Pia Matarazzo”. 
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Anexo H 

Colégio Técnico de Enfermagem “Maria Pia Matarazzo” - Curso Técnico de 
Enfermagem: Regimento Interno – 1969 e Anexos do Regimento – Currículos. 
Acervo da Diretoria de Ensino Centro Sul (setor Escolas Extintas), da Secretaria de 
Educação do Estado de São Paulo. 
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Anexo I 

Colégio Técnico de Enfermagem “Maria Pia Matarazzo” - Quadro de 
Aproveitamento e Freqüência do Curso Técnico, 3ª Turma, Ano Letivo: 1971. 
Acervo da Diretoria de Ensino Centro Sul (setor Escolas Extintas), da Secretaria de 
Educação do Estado de São Paulo. 
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Anexo J 

Colégio Técnico de Enfermagem “Maria Pia Matarazzo”. Histórico Escolar da aluna 
da primeira turma, Antonieta Maria Giglio, datado de 16 de dezembro de 1970. 
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Anexo K 

Colégio Técnico de Enfermagem “Maria Pia Matarazzo”. Diploma da aluna 
Antonieta Maria Giglio, datado de 01 de junho de 1970. 
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