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IntroduÃ§Ã£o: A Enfermagem, ao longo do tempo, vem buscando se consolidar como campo de conhecimento
próprio. As diferentes demandas sociais, políticas e culturais em torno da profissão e da saúde no mundo têm
delineado novos espaços de construção deste saber, tornando-o mais científico. Ressaltam-se os avanços da
prática baseada em evidências, capacitações profissionais e a criação dos cursos de pós-graduação em
enfermagem, que têm corroborado para a notoriedade científica e status profissional.
Objetivos: analisar a literatura sobre o processo de historicização da pós-graduação em Enfermagem no mundo
tendo como referencial teórico a Sociologia das profissões de Eliot Freidson.
Metodologia: Revisão integrativa de literatura. A busca dos artigos foi realizada nos meses de julho e agosto de
2019 nas bases CINAHL e MedLine via Pubmed. Foram combinados os descritores: Education, nursing,
graduate, postgraduate, history. Adotou-se como critério de inclusão artigos publicados entre 2009 a 2018, nos
idiomas Português, Inglês e Espanhol. A pergunta de pesquisa foi â€œConsiderando a construção de um
conhecimento próprio para a Enfermagem, como ocorreu o processo histórico da qualificação dos enfermeiros no
mundo por meio da pós-graduação?â€•. 25 artigos compuseram a amostra, delineando três categorias temáticas.
Resultados: Primeira categoria - â€œPós-graduação para qualificaçãoâ€•, nos países: Brasil, Espanha, Turquia,
China, Estados Unidos, Suécia, Cuba, Coréia, Áustria, Holanda e Quênia. Observou-se a necessidade de
implementação da pós-graduação em Enfermagem para capacitar profissionais e formar corpo docente
qualificado, pois havia déficit de professores para lecionar no ensino superior. Segunda categoria â€“ â€œPadrão
curricularâ€•, mostrando que após a implementação da pós-graduação foi necessário padronizar os currículos de
graduação. Como exemplo, tem-se a Reforma Universitária no Brasil e o Tratado de Bolonha na União Europeia.
Terceira categoria â€“ â€œFomento para pesquisaâ€•, em razão da necessidade de financiamentos para
continuidade e qualidade dos cursos de pós-graduação, permitindo acesso a insumos e vínculo integral para
dedicação às pesquisas. As três categorias evidenciam que valorização social e poder profissional são
alcançados pela obtenção do conhecimento especializado, o que potencializa a autonomia. Assim, a
pós-graduação assumiu uma posição central nas universidades, fornecendo as credenciais para amparar a
inserção e notoriedade científica dos docentes.
ConclusÃµes: A historicização da trajetória da pós-graduação em Enfermagem no mundo demonstra a busca
por legitimação, consolidação e valorização da profissão. Observou-se a estreita relação da obtenção do
conhecimento especializado com os processos evolutivos da profissionalização em Enfermagem. Além, a
abordagem freidsoniana permitiu uma análise da Enfermagem como uma profissão que historicamente vem
buscando a sua qualificação, sobretudo em torno da produção de conhecimento próprio, e o reconhecimento
profissional por meio da institucionalização da pós-graduação.
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