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Ementa:

Cenário das práticas profissionais em Saúde e Enfermagem - dimensões históricas, sociológicas e
políticas. A formação em saúde e enfermagem. Políticas públicas de educação e da saúde. Ética e
bioética.

Objetivos:

1.Conhecer principais perspectivas teóricas para o estudo da educação e do trabalho em saúde e
enfermagem e seus desafios atuais no cenário brasileiro.
2.Desenvolver o debate teórico sobre o trabalho em saúde e enfermagem em seus elementos
constitutivos e no contexto das transformações históricas.
3. Conhecer as origens e o desenvolvimento das principais teorias e concepções pedagógicas que
orientam as práticas educativas em saúde e enfermagem.
4. Discutir as possibilidades de abordagem da enfermagem, como disciplina, profissão e trabalho
no contexto contemporâneo, destacando situação e desafios da força de trabalho em enfermagem
no Brasil.
5. Refletir acerca dos desafios atuais da relação educação e trabalho no cenário político brasileiro,
enfatizando as políticas de formação dos profissionais de saúde e de enfermagem.
6. Promover a discussão sobre as relações entre ética, subjetividade, trabalho e educação.

Conteúdo:

Tema 1:  Processo de trabalho e suas transformações na história
Tema 2: Teorias da educação e seus reflexos na educação em Enfermagem
Tema 3: Correntes pedagógicas
Tema 4: O processo de trabalho em saúde e na enfermagem
Tema 5: A enfermagem como disciplina, profissão e trabalho
Tema 6: Força de trabalho e condições de trabalho em enfermagem no contexto contemporâneo
Tema 7: Concepção freireana de educação
Tema 8: Formação profissional para o Sistema único de saúde (SUS), Diretrizes Curriculares
Nacionais (DCN), Projeto Político Pedagógico (PPP): aspectos teóricos e políticos.
Tema 09: Educação no trabalho- aspectos conceituais e políticos.
Tema 10: Ética, subjetividade, trabalho e educação
Tema 11: A formação em saúde e enfermagem – desafios atuais da relação educação e trabalho
no cenário político brasileiro.

Metodologia:

A disciplina será desenvolvida por meio de encontros presenciais e momentos de dispersão, com
desenvolvimento de atividades de estudo individuais e grupais. Serão promovidas metodologias
ativas, sendo alunos e docentes copartícipes do processo ensino-aprendizagem e coresponsáveis
pelo desenvolvimento da disciplina. Para a discussão dos temas todos os alunos farão leituras
prévias, sendo que alguns temas serão expostos/coordenados pelas professoras e outros por
subgrupos responsáveis. Os subgrupos definirão metodologias adequadas ao desenvolvimento do
tema e realizarão um trabalho de revisão narrativa para identificar o estado da arte do mesmo, em
bases de dados nacionais e internacionais dos últimos 5 anos, compondo um banco de dados. Esta
revisão poderá ser utilizada para a elaboração de um manuscrito, como trabalho final da disciplina.
A disciplina se organizará em 13 encontros (onze de 4 horas e dois de 2 horas, totalizando 48
horas) e 3 turnos destinados para atividades de dispersão (para estudos grupais e preparo de
seminários, somando 12 horas), o que totaliza 60 horas de atividades.

Cronograma/Atividades previstas:

Disciplina: NFR 510062 - Educação e Trabalho em saúde e enfermagem
Professores Responsáveis: Dra. Jussara Gue Martini, Dra. Dulcinéia Ghizoni Schneider
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DATA ATIVIDADE/CONTEUDO MÉTODO LEITURA
RECOMENDADA

05/03
14:00 - 16:00

Apresentação da Disciplina. Discussão do
Plano de Ensino / organização dos trabalhos da

Dinâmica de Acolhida.
Discussão do Plano de Ensino

Plano de ensino

12/03
14:00 - 18:00

Tema 1: Processo de trabalho e suas
transformações na história.

Exposição e discussão
fundamentada em leitura
prévia.Resp.: Profª Dulcinéia

6, 8,14 e 18

19/03
14:00 - 18:00

Tema 2: Teorias da educação e seus reflexos
na educação em enfermagem

Exposição e discussão. Quem
parte e reparte, fica com a
melhor parte. Definição e
orientação dos grupos.Resp.:
Profª Jussara Gue Martini

11 e 16

26/03
14:00 - 18:00

Tema 3: Correntes pedagógicas Exposição e discussão
fundamentada em leitura
prévia.Resp.: Profª Jussara

13 e 17

02/04
14:00 - 18:00

Tema 4: O processo de trabalho em saúde e na
enfermagem.

Exposição e discussão
fundamentada em leitura
prévia. Resp.: Profª Dulcinéia

1,12, 18 e 27

09/04
14:00 - 18:00

Teorização - dispersão Preparo dos seminários pelos
grupos- leituras e definição das
metodologias de ensino.

1 a 29.

16/04
14:00 - 18:00

Tema 5: A enfermagem como disciplina,
profissão e trabalho.

Seminário (coordenado pela
professora) + discussão
fundamentada em leitura
préviaResp.: Profª Flávia

2, 19, 20 e 18

23/04
14:00 - 18:00

Tema 6: Força de trabalho e condições de
trabalho em enfermagem no contexto

Seminário (toda a turma –
dividida em grupo por
subtemas) + discussão
fundamentada em leitura
prévia. Resp.: Profª Dulcineia

5,21 e 23

30/04
14:00 - 18:00

Tema 7: Concepção freireana de  educação. Exposição e discussão
fundamentada em leitura
prévia.Resp.: Profª Jussara

9 e 10

07/05
14:00 - 18:00

Teorização - dispersão - Preparo dos
seminários

Atividades dos grupos, com
supervisão docente para
preparo dos seminários.

1 a 29

14/05
14:00 - 18:00

Tema 8: Formação profissional para o Sistema
único de saúde (SUS), Diretrizes Curriculares
Nacionais (DCN), Projeto Político Pedagógico
(PPP): aspectos teóricos e políticos.

Seminário (coordenado pelo
grupo)discussão fundamentada
em leitura prévia.Resp.: Profª
Jussara Gue Martini

25 e 26.

21/05
14:00 - 18:00

Tema 09: Educação no trabalho - aspectos
conceituais e políticos.

Seminário (coordenado pelo
grupo) + discussão
fundamentada em leitura
prévia. Resp.: Profª Jussara

4, 15 e 24

28/05
14:00 - 18:00

Teorização - dispersão Preparo dos seminários e
definições metodológicas com
supervisão docente.

1 a 28

04/06
14:00 - 18:00

Tema 10: Ética, subjetividade, trabalho e
educação.

Seminário (coordenado pela
professora) + discussão
fundamentada em leitura
prévia. Resp.: Profª Dulcineia

3, 7, 18, 22 e 28

11/06
14:00 - 18:00

Tema 11: A formação em saúde e enfermagem
– desafios atuais da relação educação e
trabalho no cenário político brasileiro.

Exposição e discussão
fundamentada em leitura
prévia.Resp.: Profª Jussara
Gue Martini, Flavia Ramos e
Dulcinéia Schneider

1, 5 e 6
(Referências
complementares)

18/06
14:00 - 16:00

Síntese final da disciplina pelos discentes Estações de trabalho  e debate
- Resp.: Profª Jussara Gue
Martini e Dulcinéia Schneider

1 a 28

Avaliação:

A avaliação é considerada como parte do processo de aprendizagem e ocorrerá ao longo da
disciplina, de modo que os alunos serão avaliados pela participação e envolvimento nas atividades
propostas, pela preparação e apresentação de trabalho realizado em grupo (seminário), além da
entrega do manuscrito, de 10 a 12 páginas (espaço 1,5, fonte Times 12), elaborado por duplas e
versando sobre tema abordado na disciplina.  Ao final da disciplina as alunas e as professoras
serão avaliadas em espaço aberto para esta atividade, através de depoimentos e sugestões.
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Bibliografia Obrigatória:

1. ALMEIDA, MCPl de et al . Enfermagem enquanto disciplina: que campo de conhecimento
identifica a profissão? Rev. bras. enferm., Brasília , v. 62, n. 5, Oct. 2009 . Available from
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
71672009000500017&lng=en&nrm=iso>.

2. BELLAGUARDA, MLR, et al. Reflexão sobre a legitimidade da autonomia da enfermagem no
campo das profissões de saúde à luz das ideias de Eliot Freidson. Esc. Anna Nery, v.17. n. 2,
p. 369-374, 2013.

3. BOBROFF, MCC; MARTINS, JT. Assédio moral, ética e sofrimento no trabalho. Rev. bioét.
(Impr.), v. 21, n. 2, p. 251-258, 2013;

4. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na
Saúde/Departamento de Gestão da Educação em Saúde. Política Nacional de Educação
Permanente em saúde.2009. Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_educacao_permanente_saude.p

5. CASTRILLÓN, MC. Los estudios sobre fuerza de trabajo en enfermería en las Américas. Rev.
Min. Enf, v. 10, n. 4,p:325-337, out./dez., 2006.

6. CATTANI, AD. Trabalho e tecnologia: dicionário crítico. 2 ed. Petrópolis: Vozes, 1997. (p.61-
67; 268-274).

7. DEJOURS, C. Subjetividade, trabalho e ação. Revista Produção, v.14, n.3, p. 27-34,
set./dez. 2004.

8. ENGELS, F; OAXLEY, K. O papel do trabalho na transformação do macaco em homem/ O
Homem como ser que fabrica utensílios. 2 ed. São Paulo: Global Editora, 1984.

9. FREIRE P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 33ª ed. São
Paulo: Paz e Terra; 2008.

10. FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 45. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.

11. GUIRALDELLI Jr.. P. O que é pedagogia? São Paulo: Brasiliense, 2006.

12. LEOPARDI, MT; GELBCKE, F; RAMOS, FRS. Cuidado: objeto de trabalho ou objeto
epistemológico da enfermagem? Texto Contexto Enferm. Florianópolis, v.10, n. 1, p. 32-49.
2001.

13. LINO, MM, et al. Posturas pedagógicas adotadas no ensino de enfermagem e saúde na
região sul do Brasil. Rev Bras Enferm , Brasília, v. 64, n. 1, p. 152-159, jan – fev. 2011.

14. MARX, K. O Capital. Vol. I. São Paulo: Abril Cultural, 1983. (Capítulo V - Processo de
Trabalho e Processo de Produção de Mais valia).

15. MICCAS, FL; BATISTA, SHSS. Educação permanente em saúde: metassíntese. Revista de
Saúde Pública, v.48, n. 1, fevereiro 2014, p. 170-185.

16. MORALES, AP; DELAI, JM; OLIVEIRA, WG. A construção das concepções de homem nas
teorias pedagógicas de Dermeval Saviani Anais do 5º congresso internacional de Educação,
pesquisa e gestão. São Paulo, 2013.

17. PADOVANI, O; CORRÊA, AK. Currículo e formação do enfermeiro: desafios das
universidades na atualidade. Florianópolis. Saúde e Transformação Social, v.8, n. 2, maio-ago
2017, p.112-119.

18. PEREIRA IB; FRANÇA, JC. (Org.). Dicionário da Educação Profissional em Saúde. 2 ed.
Rio de Janeiro: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, 2008.

19. PIRES, DEP. A enfermagem enquanto disciplina profissão e trabalho. Rev. bras. enferm.,
vol.62, n.5, p. 739-744, 2009.

20. PIRES, DEP et al. Inovação tecnológica e cargas de trabalho dos profissionais de saúde: uma
relação ambígua. Rev. Gaúcha Enferm., v.33, n.1, p. 157-68, 2012.

21. PIRES, DEP. Transformações necessárias para o avanço da Enfermagem como ciência do
cuidar. Rev. bras. enferm, Brasília, v. 66, n. spe, Sept. 2013 .
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22. RAMOS, FRS, et al . Marco conceitual para o estudo do distresse moral em enfermeiros.

Texto contexto - enferm, Florianópolis , v. 25, n. 2, e4460015, 2016 .

23. SCHMOELLER, R, et al. Cargas de trabalho e condições de trabalho da enfermagem: revisão
integrativa. Rev Gaúcha Enferm, v.32, n.2, p. 368-77, 2011.

24. SILVA, Adriane das Neves; SANTOS, Ana Maria G. dos; CORTEZ, Elaine Antunes;
CORDEIRO, Benedito Carlos. Limites e possibilidades do ensino á distância (EaD) na
educação permanente em saúde: revisão integrativa. Ciência & Saúde Coletiva, v. 20, n. 4,
abr il 2015, p. 1099-1107.

25. SILVA, K et al. Expansão dos cursos de graduação em Enfermagem e mercado de trabalho:
reproduzindo desigualdades? Rev. Bras. Enferm. v.65, n. 3, p. 406-13, 2012.

26. SÓRIO, RER. Educação e trabalho em saúde: perspectivas de debate sob os marcos legais
da educação profissional. Texto de apoio elaborado especialmente para o Curso de
especialização em Desenvolvimento de Recursos Humanos em saúde - CADRHU (2011).

27. SOUZA, SS, et al. Reflexões de profissionais de saúde acerca do seu processo de trabalho.
Rev. Eletr. Enf. [Internet], v.12, n.3, p 449-55, 2010.

28. TRAESEL, ES; MERLO, ARC. Trabalho imaterial no contexto da enfermagem hospitalar:
vivências coletivas dos trabalhadores na perspectiva da Psicodinâmica do Trabalho. Rev.
bras. saúde ocup. [online]. v. 36, n.123, p. 40-55. 2011.

Bibliografia Complementar

BUSANELLO, J; LUNARDI FILHO, WD; KERBER, NPC. Produção da subjetividade do
enfermeiro e a tomada de decisão no processo de cuidar. Rev Gaúcha Enferm, v.34, n. 2,
2013, p. 140-147.
FONSECA, AF; STAUFFER, AB (orgs.). O processo histórico do trabalho em saúde. Rio de
Janeiro: EPSJV/Fiocruz, 2007.
PRESTES, F.C.; BECK, C.L.C.; MAGNAGO, T.S.B.S.; SILVA, M.R.; Indicadores de prazer e
sofrimento no trabalho da enfermagem em um serviço de hemodiálise. Rev. Esc. Enferm.
USP, v.49, n.3, 2015, p. 469-477.
PRESTES, FC; BECK, CLC.; MAGNAGO, TSBS; SILVA, MR. Indicadores de prazer e
sofrimento no trabalho da enfermagem em um serviço de hemodiálise. Rev Esc Enferm USP,
v. 49, n.3, p. 469-477. 2015

REIBNITZ, KS; PRADO, ML: Inovação e educação em Enfermagem. Florianópolis: Cidade
Futura, 2006.
REUS, LH; TITTON, J. A visibilidade do trabalho de enfermagem no centro cirúrgico por meio
da fotografia. Interface - Comunic., Saude, Educ, v.16, n.41, p.485-97, abr./jun. 2012.

SOUZA, MG; MANDU, ENT; ELIAS, AN. Percepções de enfermeiros sobre seu trabalho na
estratégia saúde da família. Texto Contexto Enferm, Florianópolis, v. 22, n. 3, p. 772-779,
Jul-Set 2013.
TROMBETTA, AP; RAMOS, FRS; VARGAS, MAO; MARQUES, AMB. Experiências da equipe
de centro de reabilitação - o real do trabalho como questão ética. Esc Anna Nery, v. 29, n. 2,
p. 446-453, 2015.

(outras poderão ser indicadas ao longo da disciplina):


