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49. O PAPEL DO DOCENTE NA FORMAÇÃO DE ALUNOS DO CURSO 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 
Fonseca MRA1; Rios MIM2 
 
¹Enfermeira Especialista. Docente do Colégio Técnico Novo Evolução, Campinas – SP. 
²Enfermeira Intensivista Neonatal do Hospital e Maternidade Celso Pierro, PUC-
Campinas. 
 
Esta pesquisa partiu de uma reflexão crítica sobre a formação de professores habilitados 
para o ensino técnico de enfermagem e sua classificação para a alfabetização de alunos 
com postura ética e humanizada nesta área da saúde. Percebemos que as rápidas e 
contínuas transformações no mundo do trabalho pressupõem superação das qualificações e 
polivalência na atuação do mercado. Para tanto, requerer-se-á uma nova forma de educação 
profissional centrada no desenvolvimento de competências e no compromisso com os 
resultados. Sendo assim, fica evidente que o papel do docente do curso técnico de 
enfermagem é o de desenvolver competências profissionais, buscando qualificação e 
desenvolvimento no processo de aprendizagem, pautando-se numa linha pedagógica que 
influencie o aluno na promoção da humanização do cuidado prestado. Objetivos: enfocar a 
problemática da formação de professores habilitados para o ensino no nível técnico de 
enfermagem a fim de influenciá-los na formação de profissionais com competências para a 
prestação de uma assistência humanizada ao próximo. Método: estudo de natureza 
bibliográfica pautado na qualificação do docente para a promoção de discentes com 
competências para o cuidado. Resultados: o estudo apontou que as ações para a construção 
de uma proposta de ensino através do desenvolvimento de competências vêm se tornando 
cada vez mais comum no campo da educação. Os docentes têm buscado suscitar nos 
alunos o desejo e o prazer na descoberta do conhecimento da enfermagem com vistas à 
humanização, pautando-se na construção de um cuidado singular, integral e, no respeito à 
vida. Essas percepções dos docentes evidenciam e valorizam atributos sábios da profissão. 
Conclusão: Consideramos que, o papel do docente do curso técnico de enfermagem na 
construção do ensino que promova o cuidado humano pelos alunos no ambiente hospitalar 
é de grande importância, pois, resgata a essência efetiva do papel da enfermagem que é 
cuidar com amor.  


