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Resumo de Tese de Doutorado
Esta tese representa um esforço no sentido de contribuir para a produção científica em
relação à historização do movimento de construção da educação profissional no Brasil na
área da saúde, como também para o debate, reflexão e compreensão das forças sociais,
políticas, econômicas e culturais que marcaram a construção do exercício profissional do
técnico em enfermagem no país e em específico no município de Uberlândia, vinculados
ao percurso histórico da Escola Técnica de Saúde da Universidade Federal de Uberlândia,
instituição escolar voltada para a formação desse trabalhador, a partir de sua instalação, no
ano de 1973. Criada com o objetivo de atender ao município, ao Hospital de Clínicas dessa
Universidade e a cidades da região, diante da necessidade da ampliação dos serviços de
saúde oferecidos a uma população em pleno crescimento, a Escola Técnica tem
desempenhado importante papel na comunidade na qual está inserida, no que se refere à
formação de técnicos de nível médio em saúde e, principalmente, para o desenvolvimento
da enfermagem mediante sua efetiva participação na criação do curso de graduação nessa
área, ligado à Universidade Federal de Uberlândia.
Para tal, a presente investigação, aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal de Uberlândia, em 13 de junho de 2008, sob o Protocolo de Registro
nº. 079/08, por meio de uma concepção dialética da história, problematiza as relações entre
trabalho, educação e formação humana, tendo como fontes de estudos, dispositivos legais
do Ministério da Educação e Cultura, Ministério da Saúde, documentos impressos e
manuscritos existentes no Arquivo Público de Uberlândia, no Núcleo de Preservação da
Memória da Universidade Federal de Uberlândia, nos arquivos da Escola Técnica de
Saúde/UFU, no Departamento de Arquivo e Documentação da Casa de Oswaldo Cruz
(DAD/COC) e no Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do
Brasil da Fundação Getúlio Vargas (CPDOC/FGV).
Palavras-chave: História da Educação; Educação Profissional; Instituição Escolar.

Revista HISTEDBR On-line, Campinas, número especial, p.319-319,ago.2010 - ISSN: 1676-2584 319

