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Introdução: Na década de 60, houve a Reforma Universitária e a mudança na 

configuração do ensino em enfermagem que estabeleceu uma série de alterações 

estruturais nos cursos de enfermagem, como o curso de licenciatura tornar-se uma 

exigência do currículo mínimo de graduação em enfermagem, tais mudanças que 

remodelam radicalmente o perfil de professores e alunos das escolas de enfermagem 

alterando o enfoque da formação do enfermeiro, qual era o da competência técnica, 

começa a ter forte componente teórico. Já na década de 70, para dar continuidade a esse 

processo de mudança na formação superior de enfermagem, cria-se, o primeiro curso de 

mestrado do Brasil, na Escola de Enfermagem Anna Nery, mesma instituição que na 

década de 80 apresenta o primeiro curso de Doutorado. Já que nesta mesma década 

universidades privadas já ofereciam o curso de especialização em didática do ensino 

superior, para respaldar profissionais que, naquele momento, buscavam a carreira de 

docente no ensino superior e precisavam de preparo para esta inserção na licenciatura. 

Assim, em meio a esse novo contexto, na década de 90 inicia-se uma reorientação no 

ensino superior, dando às universidades maior autonomia didática, administrativa e 

financeira para desenvolver o ensino, extensão e pesquisa. Mesma década que se 

iniciam os Seminários Nacionais de Educação em Enfermagem (SENADENs), 

promovendo reflexão na formação dos profissionais de enfermagem e definindo 

parâmetros mínimos para essa formação. Objetivos: Discorrer sobre a trajetória da 

formação pedagógica de enfermagem nos cursos de graduação em enfermagem no 

Brasil. Métodos: Revisão narrativa da literatura, realizada nos meses de abril e maio de 

2018 a partir de publicações indexadas nas bases de dados LILACS, SciELO e 

MEDLINE entre 1960 a 2007, por meio dos descritores Educação em Enfermagem; 

História da Enfermagem; Educação. Para análise, totalizaram-se 15 estudos sendo 8 

artigos e 2 teses, além de 4 livros sobre a temática. Resultados e Discussão: A 

formação pedagógica do enfermeiro sempre foi defendida pela categoria, embora, 

atualmente com o movimento para a elaboração de novas propostas curriculares que 

extinguem a formação pedagógica do curso de graduação em Enfermagem. Apesar 

desses movimentos, a maioria dos estudos ressaltam a importância das disciplinas 

pedagógicas para o desenvolvimento das habilidades educacionais dos futuros 

profissionais e seu reflexo positivo na atuação como enfermeiros educadores na saúde e 

em saúde, estimulando o estudante a refletir sobre a realidade social, visto que as 

disciplinas pedagógicas podem contribuir na formação de um profissional que visa à 

reflexão e à conscientização necessária à educação como responsável do 

desenvolvimento social. Conclusão: Diante disso, é fundamental a discussão de um 

projeto pedagógico que contemple conteúdos e metodologias que coloque o estudante 

em conformidade com as políticas de educação e saúde, considerando o contexto 

sociopolítico-econômico no qual está inserido e a importância que a formação 

pedagógica assume no seu exercício profissional.  
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