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RESUMO 

 

 

Posto que o enfermeiro, em sua prática profissional, contribui de forma significativa na 

promoção e prevenção dos agravos a saúde do homem, como as doenças crônicas não 

transmissíveis, cabendo à universidade fornecer competências e habilidades aos graduandos de 

enfermagem, como preveem as Diretrizes Curriculares Nacionais. O objetivo deste estudo é 

compreender a percepção do estudante de graduação em enfermagem acerca da saúde do 

homem, em sua formação pedagógica, a partir da perspectiva fenomenológica de Merleau- 

Ponty; Descrever a percepção do estudante de graduação em enfermagem acerca da saúde do 

homem em sua formação pedagógica, a partir da perspectiva fenomenológica de Merleau-

Ponty; Desenvolver um projeto de extensão universitária no âmbito da saúde do homem 

contribuindo para a formação acadêmica e científica do graduando de enfermagem. Trata-se de 

um estudo fenomenológico, descritivo, com abordagem qualitativa, cujos dados foram 

coletados através de entrevista semiestruturada, e tratados pelo método de Georgio. Os sujeitos 

da pesquisa foram os graduandos de enfermagem do 10º período da Universidade Estácio de Sá 

(UNESA/RJ). Após a apreensão dos significados e interpretação do “mundo - da - vida” dos 

graduandos de enfermagem desvelou  que a saúde do homem é negligenciada em relação às 

demais disciplinas como saúde da mulher e da criança. Denotando como resultados deste 

estudo que é urgente e imediata a intervenção neste cenário  visando à formação do enfermeiro 

e viabilizando o acesso do graduando de enfermagem em relação à saúde do homem em seus 

diversos ciclos da vida. Assim sendo, proponho o desenvolvimento de um Programa de 

Extensão Acadêmica "Atuação do Graduando de Enfermagem no Acolhimento à Saúde do 

Homem'' com  atividades mediadas por ações pedagógicas como conferências, seminários 

palestras,cursos de caráter teórico e/ou teórico-prático, proporcionará maior valorização do 

conhecimento técnico-científico do graduando de enfermagem. 
 

 Palavras-chave: Fenomenologia. Saúde do Homem. Educação em Saúde. 

 



ABSTRACT 

 

 

The study in question brings the Phenomenology as a method of approximation of the universe 

of nursing, inserting a content that specifically will foster human health  providing opportunity 

to graduates to train nursing  contribute to the learning process and achieve changes in 

behaviour of future professionals in the handling of real situations.The harms to health of the 

male population are challenges to be faced by nurses therefore being paramount to 

implementation of educative actions on promoting the joint of, theoretical/practical content, the 

Academy of the society. Since the nurse in your professional practice contributes significantly 

to the promotion and prevention of diseases to human health such as chronic non-

communicable diseases, and the University provide skills and abilities to nursing graduates, as 

provided for in the National  Curriculum Guidelines. The aim of this study is to understand the 

perception of the graduate student in nursing, about men's health in your pedagogical training, 

from the phenomenological perspective of Merleau-Ponty. It is a phenomenological study, 

descriptive qualitative approach, developed with the nursing graduates of the 10th period of 

Estácio de Sá (UNESA/RJ). Data collection through the phenomenological interview, sought to 

answer the following question: what is your guiding perception about human health on your 

pedagogical training? After seizure of the meanings and interpretation of "world-of-life" of 

undergraduates of nursing uncovered unfavorable conditions that human health is neglected in 

relation to other disciplines such as women's health and children. The content issue of teaching 

nursing graduation about aspects of National Policy for Full Health Care of Man is still shy as 

well as being presented in fragmentary form in other disciplines such as adult and elderly 

Health. Denoting as a result of this study it's urgent and immediate intervention in this scenario 

aimed at the formation of the nurses and enabling the access of the nursing student in relation 

to human health, expanding the program of attention to men's health in its different cycles of 

life, providing better quality of life to men. Denoting as a result of this study it's urgent and 

immediate need to intervene in these processes of education providing the nursing student's 

access to health-related content, aimed at the formation of the nurse and enlarge the National 

Program of attention to men's health in its different cycles of life, providing better quality of 

life to men. Therefore I propose the development of an Academic outreach program under the 

theme with activities, mediated by pedagogical actions such as conferences, seminars, lectures, 

courses of theoretical character and/or theoretical-practical, had provided greater appreciation 

of technical and scientific knowledge of the nursing student. 

 

Keyword: Phenomenology. Men’s Health. Health Education. 

 

 



RESUMEN 

 

 

El estudio en cuestión trae la fenomenología como un método de aproximación del universo de 

la enfermeira, introducindo un contenido que fomenta la salud proporcionará la oportunidad de 

graduarse para formar enfermería y contribuir al proceso de aprendizaje y lograr cambios en el 

comportamiento de los futuros profesionales en el manejo de situaciones reales. Los daños a la 

salud de la población masculina son retos a enfrentar por las enfermeras, por lo tanto, siendo 

fundamental para la implementación de acciones educativas en la promoción de la articulación 

de contenidos teórico-prácticos, la Academia de la sociedad. Puesto que la enfermera en su 

práctica profesional contribuye significativamente a la promoción y prevención de 

enfermedades para la salud humana como las enfermedades crónicas no transmisibles y la 

Universidad proporciona habilidades y destrezas a los graduados de enfermería, previstas en las 

Directrices del plan de Estudios Nacional. El objetivo de este estudio es conocer la opinión de 

la estudiante de enfermería sobre la salud de los hombres, en su formación pedagógica, desde la 

perspectiva fenomenológica de Merleau-Ponty. Es un estudio fenomenológico, de enfoque 

cualitativo descriptivo, desarrollado con los egresados de enfermería del período 10 de Estácio 

de Sá (UNESA/RJ. Recolección de datos a través de la entrevista fenomenológica, intentó 

responder la siguiente pregunta: ¿Cuál es tu percepción guía sobre salud humana en su 

formación pedagógica?. Después de la convulsión de los significados y la interpretación de 

"mundo de vida" de estudiantes de enfermería al descubierto condiciones desfavorables se 

descuida que la salud humana en relación con otras disciplinas como la salud de las mujeres y 

los niños. El tema de conteudista de enseñanza de Enfermería graduación sobre aspectos de 

PNASH es todavía tímido así como se presenta en forma fragmentaria en otras disciplinas 

como la salud de adultos y ancianos. Que como resultado de este estudio es urgente e inmediata 

intervención en este caso dirigido a la formación de la enfermera y permitiendo el acceso del 

estudiante de enfermería en relación con la salud humana, ampliando el programa de atención a 

la salud de los hombres en sus diferentes ciclos de vida, proporcionando mejor calidad de vida 

a los hombres. Denotando como resultado de este estudio es una necesidad urgente e inmediata 

para intervenir en estos procesos de la educación facilitar el acceso del estudiante de enfermería 

contenidos relacionados con la salud, dirigidas a la formación de la enfermera y ampliar el 

programa nacional de atención a la salud de los hombres en sus diferentes ciclos de vida, 

proporcionando mejor calidad de vida a los hombres. Por lo tanto, propongo el desarrollo de un 

programa académico sobre el tema con actividades, mediado por acciones pedagógicas tales 

como conferencias, seminarios, conferencias, cursos de carácter teórico o teórico-práctico, 

había proporcionado una mayor apreciación de los conocimientos técnicos y científicos del 

estudiante de enfermería. 

 

Palabras-clave: Fenomenología. Salud del Hombre. Educación em Salud.  
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1 CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO  

 

 

1.1 O CAMINHO EM DIREÇÃO AO OBJETO DE ESTUDO   

 

  

O objeto deste estudo tem como foco a percepção do graduando de enfermagem, acerca 

da saúde do homem, numa perspectiva de estudo fenomenológico na formação pedagógica, à 

luz da fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty (MERLEAU – PONTY, 2011). 

Ao refletir acerca do contexto experimentado pelo ser-docente-enfermeiro frente à 

complexidade das subjetividades das relações humanas no cotidiano do trabalho, é que se 

constrói o olhar em direção ao objeto.  

Desde a minha inserção na prática docente, preocupa-me a falta de preparo dos alunos 

nas atividades práticas de ensino obrigatórias das disciplinas, surgindo então, o interesse em 

abordar quais as dificuldades percebidas pelos graduandos de enfermagem no âmbito das 

práticas  assistencial e da Atenção Básica. 

Inicialmente, as primeiras inquietações referentes ao estudo estão relacionadas ao 

exercício profissional, durante minha trajetória como docente da disciplina Saúde do Homem 

da População Trabalhadora, em uma Institutuição Pública de Ensino Superior nos cursos de 

Farmácia, Serviço Social e Fonoaudiologia. 

Atuando em paralelo como docente do curso de graduação há mais de dez anos na 

Universidade Estácio de Sá, como preceptora da disciplina Adulto, Idoso e Cirúrgico, deparei-

me com um problema que emergiu a partir da minha própria vivência, como enfermeira-

docente da prática e pesquisadora em potencial. Constatei uma lacuna no contexto da disciplina 

em questão, e observo que o graduando de enfermagem  apresenta dificuldades em articular os 

conteúdos teóricos com a prática, frente à necessidade de atender à população masculina. 

Sem esquecer que, além de docente pertenço ao quadro funcional permanente de uma 

Unidade Estadual de Internação Hospitalar de Emergência do Sistema Único de Saúde (SUS), 

como enfermeira assistencial há vinte e cinco anos, e ao longo desta prática profissional tenho 

percebido o distanciamento  do profissional de saúde, em especial o enfermeiro, do tema em 

questão. 

Motivada por estas questões, considero os fatos apresentados coerentes e se faz 

necessário  investigar esta temática, a fim de que, sobretudo a práxis cotidiana, faça com que o 

sujeito possa ser agente transformador de seu próprio aprendizado. Portanto, me proponho 
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desvelá-la, por entender que a importância da investigação deverá contribuir para um ensino-

aprendizado transformador. 

 

 

1.2 AMPLIANDO O UNIVERSO DO CONHECIMENTO 

 

 

Nos apontamentos feitos por Bertolzzi e Fracolli (2004), a responsabilidade no exercício 

profissional em Saúde mostra a necessidade de articular os saberes da epidemiologia no 

planejamento, e a organização dos serviços de saúde, porque estes auxiliam a compreensão das 

diferenças sociais, como determinantes da desigualdade dos agravos a saúde da população, o 

que nos remete às especificidades do Homem.  

O Ministério da Saúde (MS) vem cumprir seu papel como gestor, formulando Políticas 

de Atenção à Saúde da população, e, também, busca a articulação dos dados citados acima para 

propor ações em todo território brasileiro. Para isso, ele elabora projetos que atendam às 

necessidades acionando a reorganização do serviço de atenção primária ao modelo de 

humanização do Sistema Único de Saúde. 

Nos preceitos doutrinários do SUS, regulamentado pela  lei 8.080/90, as diretrizes para 

a saúde em nosso país, devem ser norteadas pela Política de Atenção Básica (PAB), e nesta 

lógica de atenção à saúde coletiva, em 27 de agosto de 2008, foi lançado o programa 

denominado Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem (PNAISH). 

A Portaria nº 2.048, trata do atendimento prioritário e exclusivo às necessidades do 

homem, em todo o país, norteando as ações de atenção integral à saúde do homem, por 

considerar os altos índices das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), que estão 

acometendo esta parcela da população, gerando um grave problema de saúde pública. 

Neste sentido, compreender as demandas da saúde coletiva, e as prioridades das 

políticas públicas do Setor saúde, nos remete à interpretação fenomenológica de Merleau-Ponty 

(2000), quando buscamos, através das percepções do estudante de enfermagem, conhecer as 

lacunas que podem estar acontecendo no processo de formação pedagógica do enfermeiro.     

Assim, a responsabilidade da escola, como espaço de ensino comprometido na 

intervenção, e sobretudo na finalidade de uma Escola para a Saúde, sustenta-se também, através 

da mediação e responsabilidade do ensino em Saúde, como agente formador de profissionais 

que vão atuar no serviço público. 
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1.3 A INVISIBILIDADE DO HOMEM NOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

 

Sendo um problema a não presença do homem nos serviços de saúde,  cumpre-se 

destacar que a sua invisibilidade torna-se um problema que me motivou e me inquietou e 

levou-me a buscar compreender essa problemática na prática de enfermagem; sendo ele uma 

das preocupações desta pesquisa, senão a maior, dada a importância de se priorizar a saúde do 

homem não a visibilidade desta população pela doença. Tendo por hipótese a formação 

pedagógica do enfermeiro, cabe a este repensar como poderá efetivamente contribuir na 

ampliação das políticas em consonância com o PNAISH existente (BRASIL, 2008). 

O direcionamento do olhar para a saúde dos homens, evidencia o tipo, ou a ausência, de 

vínculo destes com os serviços de saúde. De acordo com Figueiredo (2005, p.106), “várias 

explicações têm sido fornecidas para a relação dos homens com o serviço, atribuindo esta à 

característica da conformação da própria masculinidade e sexualidade e/ou à estrutura dos 

serviços de saúde”.  

A ausência ou a invisibilidade dos homens nos serviços de saúde sinaliza, segundo o 

autor, a inadequação entre as necessidades e/ou expectativas de saúde dos homens e a estrutura 

e funcionamento destes serviços, particularmente dos serviços de atenção básica à saúde. Não 

se trata, contudo, de responsabilizar os homens, ou os referidos serviços , mas de considerar a 

complexa relação que se estabelecem entre ambos, tomando as particularidades de um e de 

outro. 

Em geral, os homens são constantemente acometidos por condições severas e crônicas 

de saúde, mais do que as mulheres e também morrem mais, pelas principais causas de morte, 

como as cardiovasculares, diabetes, hipertensão e em especial o câncer de próstata, pulmão e 

pele (BERTOLAZZI, 2010).  

O Instituto Nacional do Câncer (INCA) estima que 72% das mortes de homens no  

Brasil é  ocasionada pelas DCNT; é a segunda causa de morte, alcançando números alarmantes, 

superando os dados epidemiológicos estimados (INCA, 2014).  

De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), um em cada seis homens, 

com vida  acima de 45 anos, pode ter câncer de próstata, sem que nem sequer saiba disso (SBU, 

2003). 

Nascimento (2005), aponta que o diagnóstico precoce é ainda apontado como 

primordial na prevenção da doença, e é a única maneira de evitar e reduzir a mortalidade deste 

tipo de câncer. 
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No que se refere à promoção de medidas preventivas, os aspectos relacionados à 

percepção ou não da crise da masculinidade, em específico, e aos sentidos atribuídos à 

sexualidade masculina, em geral, produzem reflexos no campo da saúde, revelando 

dificuldades deste grupo em buscar assistência à saúde. 

Essas inquietações cada vez mais vêm deixando de ser encobertas. Giddens (1991), 

observa que a sexualidade masculina tende a expressar mais inquietação do que a feminina, 

porque os homens separam a sua atividade sexual das outras atividades da vida, onde são 

capazes de encontrar um direcionamento estável e integral.  

No final do século 20, ainda eram percebidas tensões na construção da identidade sexual 

masculina. Estudos realizados com homens das camadas médias urbanas e intelectualizadas, 

apontavam para tensões masculinas diante de padrões tradicionalmente construídos. Os homens 

estudados expressaram a existência de alguns marcos vigentes para a afirmação da identidade 

masculina: a iniciação sexual com prostitutas; a negação do homossexualismo; a referência 

constante a um certo padrão de comportamento sexual masculino (mesmo quando para rejeitá-

lo); o desejo de corresponder às expectativas sociais (em especial dos amigos e das mulheres). 

Esses homens expressavam medo de serem questionados na sua masculinidade, por se 

afastarem dos padrões tradicionais, por eles rejeitados (GOLDENBERG, 1991). Mesmo no 

mundo contemporâneo, as ações de prevenção, condição singular para evitar os agravos à saúde 

do homem, aparece ainda, cercada de preconceito. Segundo o Instituto Nacional do Câncer 

(2002), a detecção precoce do câncer de próstata ainda é de fundamental importância para que 

se aumentem as possibilidades de cura.  

Neste sentido, observei que os referidos conceitos estabelecidos pela população 

masculina, dificultariam ou inviabilizariam a difusão de informações que muito poderiam 

beneficiá-los. Diante do exposto, acredita-se que o presente estudo possa ser relevante para o 

desvelamento e melhor compreensão para promoção da saúde. 

O toque retal, é, ainda hoje, um exame  de escolha, considerado como uma medida 

preventiva de baixo custo quando indicado em momento adequado. No entanto, é um 

procedimento que mexe com o imaginário masculino, a ponto de afastar inúmeros homens da 

prevenção do câncer de próstata. Essa recusa, não ocorre necessariamente, por conta da falta de 

informações acerca da efetividade dessa medida preventiva. Quando arrebatados pelo senso 

comum, homens bem informados, no mínimo, resistem a se prevenirem dessa forma.  

Deste modo, a educação para saúde destaca-se como uma das formas de prevenção 

através da fala do autor que destaca que: “é o incentivo da população para a realização 

dos exames preventivos e assim, a detecção precoce do câncer de próstata, 

aumentando a possibilidade de cura da doença. Entre as medidas preventivas destaca-

se o toque retal” (GOMES, 2003, p.828).  
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Damatta (2010), fala das inseguranças do ser homem. Num cenário em que se prega que 

a sexualidade se efetiva pela atração pelos opostos, a construção da masculinidade é 

atravessada por pontos de insegurança traduzidos principalmente pelo medo do 

homossexualismo e da impotência. 

Porém, deve-se salientar que os diferentes níveis socioeconômicos, modelos de gestão e 

as novas organizações, trazem consigo novos desafios de prevenir a saúde do homem, 

caracterizados por novos padrões econômicos e formas precarizadas de contratos de trabalho 

(terceirização e subcontratação); o que tem como consequencia,  trabalhadores desprotegidos, 

sem direito à assistência, a saúde e principalmente sem o conhecimento dos riscos/danos que 

um ambiente de trabalho precário poderá desencadear no processo de saúde-doença.  

 

 

1.4   QUESTÃO NORTEADORA  

 

 

Sendo assim, ao se refletir acerca do contexto experimentado e frente ao exposto, a 

questão norteadora deste estudo é: Qual a sua percepção acerca da saúde do homem em sua 

formação pedagógica? 

 

 

1.5  OBJETO DO ESTUDO 

A percepção do graduando de enfermagem acerca da saúde do homem na sua formação 

pedagógica. 

 

 

1.6  OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

 

1.6.1 Objetivo Geral  
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- Compreender a percepção do estudante de graduação em enfermagem acerca da saúde 

do homem, em sua formação pedagógica, a partir da perspectiva fenomenológica de Merleau- 

Ponty.  

 

 

1.6.2  Objetivos Específicos  

 

 

-Descrever a percepção do estudante de graduação em enfermagem acerca da saúde do 

homem em sua formação pedagógica, a partir da perspectiva fenomenológica de Merleau-

Ponty. 

-Desenvolver um projeto de extensão universitária no âmbito da saúde do homem 

contribuindo para formação acadêmica e científica do graduando de enfermagem. 

 

 

1.7 JUSTIFICATIVA 

 

 

A realização deste estudo se justifica pelo fato de, ao me  inserir no serviço público, 

estando envolvida no processo assistencial e docente, dada a dimensão de um problema de 

ordem pública como a saúde do homem, não posso negar a minha percepção de enfermeiro-

docente diante da sociedade, em participar da promoção do bem-estar coletivo. 

Os profissionais reconhecem que, o grande desafio no trabalho de saúde do homem, é 

fazer com que estes cheguem ao serviço antes de estarem doentes. Isto implica em uma 

mudança não apenas nos serviços de saúde, mas na própria cultura. Trata-se, aqui, de refletir 

sobre o trabalho de conversão dos homens, no que diz respeito ao cuidado do próprio corpo ou, 

como descreve a própria política de atenção à saúde do homem no Brasil: o nascimento de um 

novo homem. 

No entanto, cabe ao enfermeiro compreender o universo que tange ao homem, sendo 

necessário para tanto destacar a questão gênero, que não pode ser esquecida, visto que este 

grupo relaciona-se diferentemente do gênero feminino na questão atenção à saúde preventiva. 

Há de se considerar ainda, aquelas que se tornam chefes de família com crianças, tendo que 

realizar atividades domésticas, estas sofrem ainda mais limitações em seus empregos, pela 
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frequente inflexibilidade de horários e condições de trabalho; porém, ainda assim as mesmas 

mantém os hábitos de frequentar o sistema de saúde a nível primário.  

A questão gênero será tratada não apenas como fator social, caracterizada e construída 

pelas diferenças e inter-relações entre os sexos, diferentemente de suas condições biológicas 

mas sim, retratando a sua posição social e seus valores culturais, e, sobretudo como algo tecido 

e construído no mundo-da-vida. Originária das Ciências Sociais, a categoria gênero, todavia, 

posteriormente migrou para outros campos do saber como o da Saúde e da Enfermagem. 

Prioritariamente, surgiu para embasar e fortalecer as discussões das relações sociais 

estabelecidas entre os sexos, com o escopo de romper a dualidade entre homens e mulheres, 

que foi naturalizada e marcada pelo poder masculino (EGRY; FONSECA; OLIVEIRA, 2013). 

Gomes et al. (2008, p.65) nos chama a atenção quando diz que: 

[...] gênero refere-se a atributos culturais associados a cada um dos sexos 

contrastando-se com a dimensão anatomofisiológica dos seres humanos. Feminino e 

masculino assumiriam feições de acordo com as múltiplas culturas sendo entendidos 

como construções culturais e não com base em alusões a um ativismo biológico. [...] 

 

Afinal o que é ser homem? Segundo Nolasco (1997), tomando como base uma 

sociedade patriarcal, uma resposta para essa indagação poderia convergir para a representação 

do homem de verdade. Meninos e meninas crescem sob a crença de que mulher e homem são o 

que são por natureza.  

No modelo de masculinidade a ser seguido, ressaltam-se as ideias de que o homem de 

verdade é solitário e reservado no que se refere às suas experiências pessoais; ou, quando 

muito, superficial e prático, direcionado para agir e realizar atividades. 

Levando-se em conta a aproximação à essa problemática, esta me fez refletir que a 

saúde do homem é um desafio e deverá estar alinhada com o estudo das possíveis doenças que 

venham a acometer -lhe. Considerando ainda que muitas barreiras devam ser ultrapassadas pelo 

homem, até que o acesso ao tratamento de qualidade com foco seja alcançado, é necessário, 

ainda, destacar alguns aspectos sobre a saúde do homem (PNAISH): 

-Não adesão às medidas de saúde integral por parte dos homens, o que leva ao aumento 

da incidência de doenças e de mortalidade; 

-Na maioria das vezes, os homens recorrem aos serviços de saúde apenas quando a 

doença está mais avançada; 

-Eles adentram o SUS pelas especialidades; 

-Maior custo para o SUS e sobretudo, sofrimento físico e emocional do homem e 

também de sua família.  
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O PNAISH, teve inicialmente com meta de que, pelo menos, 2,5 milhões de homens na 

faixa de 20 a 59 anos, reconhecidamente, devem procurar o serviço de saúde, a porta de entrada 

do SUS,  ao menos uma vez por ano, devendo alinhar as diretrizes de ação de forma 

humanizada, integrada e garantindo a igualdade da assistência em todos os níveis; consolidando 

seu exercício e gozo dos direitos de sua cidadania; disponibilizando recursos, tecnologias e o 

emprego de insumos técnico - científicos nos Estabelecimentos de Saúde, com vista a 

privilegiar a atenção primária, propondo uma mudança cultural na visão do homem em relação  

à sua saúde, e criando mecanismos para melhorar a assistência oferecida  a essa população. 

Assim, a fim de garantir a reestruturação do setor saúde com ênfase na prevenção 

primária, promoveria mudanças na formação do profissional enfermeiro, o que cada vez mais 

vem ganhando espaço na comunidade, enquanto profissão em consonância com o SUS 

(BRASIL, 1990). 

Em contato e à medida que há mais aproximação com essa temática, a reflexão sobre o 

estado de saúde do homem é desafiante, considerando que seu engajamento no cuidado à sua 

saúde, está vinculado aos aspectos sexuais, sociais e pelo seu apoderamento de um poder 

mágico, uma vez que o gênero masculino, vive nessa realidade cultural, com forte 

representação social, em toda a sociedade remetendo a si próprio a imagem de um “Super 

Homem”. 

Como educadora, corresponsável pelo processo educacional de formação pedagógica e 

profissional do enfermeiro, vejo como de fundamental importância, conscientizar a população 

masculina sobre o “cuidar” para que este processo não só dependa apenas de serviços eficazes, 

mas  do próprio empreendimento desse sujeito na produção de seu próprio estado de “SAÚDE” 

através da participação do gênero em questão. Proponho assim, que o mesmo vivencie 

experiências das mais variadas. 

Considerando o objeto de estudo sobre o foco da percepção do aluno de graduação em 

enfermagem acerca da saúde do homem: uma proposta de estudo fenonemológico em formação 

pedagógica. Apresento os fatos coerentes e necessários, e, motivada  pelos mesmos me 

proponho desvelá-los por entender a importância da investigação e acreditando que este deverá 

contribuir para o desenvolvimento do ensino-aprendizado do futuro enfermeiro ou enfermeira. 

Ao buscar a ampliação da nossa compreensão acerca da pesquisa além das questões 

acima já apontadas, procurei embasamento em outras fontes bibliográficas que justifique esta 

pesquisa. No entanto, as bases de dados eletrônicas BVS (pesquisa.bvsalud.org), de busca on 

line nos levou a um acervo relativamente pequeno de artigos (10) acerca da temática, conforme 

descrito no Capítulo 2 intitulado Estado da Arte, estabelecido no quadro 1 e quadro 2. Fica 
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assim mais claro neste contexto pelos dados apresentados, a evidente necessidade e importância 

de compreender qual a percepção do graduando de enfermagem acerca da saúde do homem na 

sua formação pedagógica. 

 

 

1.8  RELEVÂNCIA 

 

 

Ao longo da investigação e da atualidade do estudo, foi se revelando que ainda há pouca 

aproximação do tema até mesmo no âmbito da própria Agência Nacional de Prioridade na 

Pesquisa em Saúde no Brasil (AGENDA NACIONAL DE PRIORIDADES DE PESQUISA 

EM SAÚDE, 2008) confirmando e demonstrando a necessidade de maior investimento tanto do 

setor saúde quanto das instituições de ensino em enfermagem em favor de um preparo 

adequado dos graduandos sobre a saúde do homem, tendo em vista atender às demandas 

acadêmicas curriculares, no tocante à formação generalista do enfermeiro quanto à propria 

demanda da população masculina. 

Vale destacar que nas diferentes  práticas  no ensino de enfernmagem ao longo da sua 

formação, é posto que o graduando de enfermagem irá em algum instante no campo prático se 

deparar com a necessidade de assistir  o “Homem’’ no âmbito do SUS; um desafio. Sendo 

assim, é evidente que deve-se discutir a questão tomando como pressuposto  novas práticas e 

modelos de ensinar e aprender, sendo primordial fomentar o tema não somente como conteúdo 

teórico, no entanto, possibilitando ao graduando maior instrumentalização.Toma-se, assim, 

como uma das diretrizes da prática educacional, a articulação teoria-prática (FERNANDES et 

al., 2007). 

A estratégica de investigação que a pesquisa deseja evidenciar é a intencionalidade de 

uma educação com base no pensamento crítico e reflexivo, levando o graduando de 

enfermagem  a perceber as novas formas de pensar, que ofereçam um sentido de compreender 

como a sua formação acadêmica pode propiciar melhores condições de saúde à população 

masculina. Segundo Rogers (2009, p. 63) esta é uma relação na qual “uma das partes procura 

promover na outra o crescimento, o desenvolvimento, a maturidade, um melhor funcionamento 

e uma maior capacidade de enfrentar a vida’’. 

Através da observação do mundo, das coisas e das pessoas de outras perspectivas, 

buscando interação nos processos educativos no seu contexto teórico- prático, utilizando como 

ferramentas  o questionamento; a inquietação, além de buscar uma educação para o pensar, este 



19 
 

é um processo que possibilita ao graduando o desenvolvimento de  atitudes filosóficas (o 

assombro) no pensar para a tomada  de consciência de novas  atitudes diante do mundo e das 

pessoas, o que ajuda-nos a gerar diferentes  formas de convivência, de enfrentar a realidade, 

buscando respostas às inquietações, promovendo na sua atuação um movimento constante na 

busca de respostas. Cria-se assim, uma verdadeira insatisfação com a ignorância e uma força 

por pensar mais e melhor.  Pois “é no agir em situação que se desenvolvem as competências ou, 

dito de outro modo, a ciência e a arte dos cuidados de enfermagem formam um todo integrado’’ 

(SILVA; SILVA, 2004, p. 105). 

Tais questionamentos traz o pensamento, que é um impulso para a mudança onde a 

inquietação move novos pensares e move-se em direção a buscar  maiores conhecimentos sobre 

a realidade, fazendo com que exista a compreensão legítima em tal prática, permitindo 

deslumbrar  um novo mundo e novas percepções. 

A produção do estado da arte traz um panorama que vem ao encontro da relevância 

desta pesquisa, ao mostrar que a produção cientifica levanta diferentes relações com a temática, 

demonstrando que há necessidade de mobilizar as instituições de saúde e a população 

acadêmica  no atendimento ao homem, abrindo a oportunidade de elaborar estratégias  visando  

proporcionar aos homens uma melhor qualidade de vida com prevê o PNAISH/SUS. 
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2  CAPÍTULO II – ESTADO DA ARTE 

 

 

Tendo em vista a temática exposta, faz-se necessário ampliar o conhecimento científico, 

através da produção científica, envolvendo o objeto de estudo. Sendo assim, a elaboração da 

revisão de literatura é fundamental para melhor estruturar a discussão do tema. Desta forma, foi 

realizada uma busca ativa no portal da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS - www.bireme.br), 

quais sejam: Literatura Latino- Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem on-line (MEDLINE), Scientific Electronic 

Library Online (SciELO), Base de Dados de Enfermagem (BDENF).  Como critério de 

filtragem: texto completo, país/região como assunto – Brasil, e os de língua estrangeira 

(espanhola e inglesa), recorte temporal do ano de publicação, nos últimos cinco anos  (2011 a 

2015).  

Para atender os critérios de busca, foi utilizada a identificação dos descritores mais 

relevantes para o tema desse estudo. 

Na primeira etapa da estratégia de busca desta revisão de literatura, com o operador 

booleano or foram assim descriminados: “estudantes de enfermagem” or “enfermeiros 

estudantes” or “saúde do homem” or “saúde dos homens” or “docência”. 

A partir destas predefinições, inicialmente foram disponibilizados um total equivalente 

a 14.087 produções. Após o refinamento dos dados, a pesquisa resultou em 102 artigos. Após 

análise e leitura dos artigos, foram selecionados 14 artigos. 

No primeiro momento foram detectados no portal da SCIELO (QUADRO 1) cinco 

artigos; destes três artigos estiveram relacionados à PNAISH, um artigo sobre gênero e 

PNAISH e um com abordagem sobre concepção de gênero. No segundo momento, do portal 

LILACS (QUADRO 2) retornaram cinco publicações; destes três artigos revelaram a 

preocupação, com medidas de cuidados, da saúde do homem e apenas dois artigos completos 

apresentaram maior pertinência com a temática sobre a percepção do estudante de enfermagem 

acerca de sua formação acadêmica, intitulado “A monitoria acadêmica na percepção dos 

graduados de enfermagem’’ e ‘’Saúde dos homens’’:abordagem na formação de enfermeiros’’. 

Na segunda etapa da pesquisa, na BDENF, não foi encontrado nenhum artigo. 

Buscando explorar os conteúdos que compuseram o corpus para análise da pesquisa, 

encontrados na base de dados eletrônica BVS, os artigos foram organizados e agrupados pela 

aproximação com o tema em quadros descritivo pelo: título, resultados, autores/ano, tipo de 

estudo,  periódico, e apresentadas de forma sintética. 
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Quadro 1. Categorização dos artigos encontrados  no primeiro momento 

N Título Resultados Autores/ano Método Periódico 

1 A monitoria acadêmica na 

percepção dos graduandos 

de enfermagem 

Em diversas atividades acadêmicas, durante a 

monitoria referente ao tema das subáreas 

relacionadas: Educação em Enfermagem, Pesquisa 
em Enfermagem 1, Saúde, Trabalho e Meio Ambiente 

2, Políticas de Saúde, Microbiologia e Imunológica, 

e Parasitologia. Quanto a percepção dos acadêmicos 

registrou 75 (26%) UR. Acerca da monitoria os 
mesmos registraram como uma experiência positiva, 

porém, com apresentação de dificuldades de 

naturezas diversas. Em relação à formação do bolsista 

52 (17,9%) UR e 64 (22,1%) UR, ampliou o 
conhecimento  teórico – prático e melhorou as 

relações interpessoal entre monitor/acadêmico, 

monitor/orientador e aproximou o acadêmico com o 

universo docente. 

ABREU et al., 

2014.   

Quanti-

qualitativa 

RevEnferm 

UERJ 

2 Saúde dos Homens: 

abordagem na formação de 
enfermeiros 

 

 

 

 

 

 

 

Após analise dos Programas Políticos Pedagógicos ( 

PPCs) dos cursos de Graduação em Enfermagem de 3 
instituições pesquisadas, foi constatado que tais 

documentos foram elaborados anteriormente à 

criação do PNAISH e apoiada na interpretação das 

leituras pertinentes. Os autores concluíram que as 
instituições enfatizam a saúde dos homens sobre o 

aspecto anátomo-fisiológica (sistema) do organismo 

humano. Apenas uma instituição possui uma 
disciplina com abordagem especifica: a saúde do 

homem, porém optativa. No entanto, as duas outras 

instituições de ensino têm em seus currículos 

disciplina obrigatória em relação à saúde da mulher. 
A falta de uma disciplina voltada para a saúde do 

homem leva a uma reflexão de como os conteúdos 

podem contribuir na formação do enfermeiro, 

permitindo que se preste um atendimento mais amplo 
ao homem frente às suas fragilidades, em diferentes 

fases da vida, em situações vulneráveis. Apesar da  

pesquisa demonstrar a importância do tema saúde do 

homem nos Currículos dos Cursos de Enfermagem, 
mas é necessário outras pesquisas acerca da saúde do 

homem, melhor reflexão e envolvimento da 

academia, com o objetivo de aprimorar o 

aprendizado, não só do enfermeiro, mas de todos os 
profissionais de saúde, a fim de auxiliar os homens a 

reconhecer suas necessidades na reflexão acerca do 

seu comportamento, das transcrições às 

masculinidades estereotipadas, que os coloca em 
riscos desnecessários.  

RIBEIRO et 

al., 2015.  

 

Quali-

tativo  

análise de 

conteúdo 

temática 

RevEnferm 

UERJ 

3 Os meios alternativos de 
comunicação como 

ferramenta para a 

prevenção do câncer de 

próstata 

A pesquisa envolveu a participação de 43 
trabalhadores dos setores de infraestrutura de uma 

universidade, no Município do Rio de Janeiro. Sobre 

a utilização dos meios de comunicação que utilizam 

como ferramenta para a promoção da saúde, a 
maioria respondeu que não a utilizam; porém, os que 

a utilizaram enfatizaram questões negativas acerca da 

saúde do homem. Em relação à prevenção do câncer 

de próstata foi perguntado aos sujeitos se alguma 
campanha/ informativa e/ou veículo de comunicação 

(rádio, TV e internet) os motivara a procurar os 

serviços de saúde. A maioria respondeu 

negativamente. 

LIMA et al., 
2015. 

 

 

Quanti-
qualitativo 

 

RevEnferm 

UERJ 
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4 Conhecimentos e práticas 
sobre prevenção do câncer 

de próstata: uma 

contribuição para a 

enfermagem 

 O perfil social da população masculina investigada, 
que busca o serviço de saúde, tem idade superior a 70 

anos, com sintomas relativos às patologias prostáticas 

(benignas), aposentados, com a alegação de ter maior 

tempo disponível por não ser mais o provedor da 
família. Comparando à mulher, esta, apesar de 

integrar a força de trabalho formal, não deixa de 

procurar o serviço de saúde. Possuem baixo poder 

aquisitivo e educacional o que dificulta  a adesão ao 
rastreamento do câncer de próstata. Devem estar os 

profissionais de saúde atentos a esta questão, o que 

demanda ações educativas, voltadas principalmente 

para este grupo. No conhecimento (ou 
desconhecimento) dos sujeitos da pesquisa 53 

(86,9%) reconhecem a importância da prevenção 

através dos exames anuais do câncer de próstata. 

Porem, 11 (18%) desconhece quais são os exames 
para o rastreamento e 41 (67%), não tem qualquer 

conhecimento sobre o fator decisivo na adoção destas 

práticas, gerando maior risco de desenvolvimento do 

câncer de próstata, somado ao histórico familiar e 
apenas 4,9% participantes entendem os fatores de 

risco; porém, 12 (19,7%), tem histórico de câncer de 

próstata familiar. Sendo assim, fora  observado um 

sinal de alerta para os profissionais de saúde 
associado à idade de realização de rastreio. O 

enfermeiro se destaca como educador, entre os 

profissionais da área da saúde, pois tem vivência com 

o processo educativo desde o tempo acadêmico, 
podendo proporcionar informaçãoes relacionadas à 

saúde do homem e orientá-los, quanto à prevenção de 

doenças, à manutenção da saúde e na identificação 

dos fatores de risco. 

SILVA et al., 
2013.  

quantitativ
o 

RevEnferm 

UERJ 

5 

 

O cuidado na saúde dos 

homens: realidade e 
pespectivas. 

 

A análise dos artigos que emergiram da pesquisa 

foram relacionadas ao gênero e sua relação com o 
descuido da saúde dos homens que erradamente são 

abordados dentro das questões de sexo e gênero. 

Porém, há diferenças muito particulares entre elas. O 

tema sexo deve estar traduzido em características 
biológicas pré-determinadas relativas e pertinentes ao 

homem/mulher. E o termo gênero às características 

sociais que se distinguem, feminino/masculino,  

reduzindo as ações preventivas de saúde. Além das 
DNT, o  comportamento de risco vai alem, como 

desrespeitos às normas de segurança no trabalho. São 

imperativas novas estratégias de atendimento que 

venham a suprir as necessidades de saúde dos 
homens.  As unidades de saúde são consideradas por 

alguns homens espaço feminilizado com poucas 

ações voltadas para os mesmos, contribuindo para o 

afastamento destes das unidades de saúde.Outros 
estudos realizados com homem, em relação a sua  

percepção sobre o câncer de próstata apontam quanto 

ao tratamento, que ainda há pouca procura por conta 

dos fatores econômicos e culturais.Como estratégia, 
destaca-se acolher e dar resolutividades às 

necessidades da população masculina. Porém isto é, 

de fato, um desafio para os serviços de saúde .  

POZZATI et 

al., 2013. 

Revisão 

de 
literatura 

RevEnferm 

UERJ 

 

Fonte: SCIELO – Periódicos técnico-científico, 2016. 
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Quadro 2. Segundo Momento 
N Título Resultados Autores/ano Método Periódico 
1 
 

Reflexões sobre 
gênero e a 

Política Nacional 

de Atenção 

Integral à Saúde 
do Homem. 

O artigo tem o objetivo discutir questões 
levantadas  sobre Homens, saúde e políticas 

públicas: a equidade de gênero em questão de 

Márcia Thereza Couto (USP) e Romeu Gomes 

(Fiocruz), que analisam a criação e os desafios da 
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do 

Homem (PNAISH). Pretende-se discutir os 

fundamentos do destaque dado a este segmento no 

âmbito das políticas de saúde; os 
fatores(epidemiológicos e socioculturais) 

associados que sustentam as ações de atenção à 

saúde do homem e a relação desta agenda. Nas 

pesquisas comparativas com mulheres, há um  
acentuado aumento da morbimortalidade entre 

homens. As ações de prevenção e autocuidado não 

são identificadas com a concepção masculina. A 

hegemonia de masculinidade  acarreta   agravos à 
saúde e morte mais do que nas mulhres Ao discutir 

o PNAISH, é suscitada a transversalidade do tema 

gênero. Nas políticas de saúde são reafirmadas as 

limitações do modelo biomédico, no âmbito da 
saúde coletiva, articulando com programas e 

políticas de saúde voltadas a equidades de gênero, 

sendo necessário, uma articulação com outras 

políticas, como Política Nacional de Humanização 
(PNH). Permite-se, assim, a formulação de novas 

políticas por parte dos gestores e profissionais de 

saúde, contribuindo e favorendo a oferta de 

serviços mais amigáveis e verdadeiramente capazes 
de respeitar, de pensar, sentir e agir com absoluto 

respeito às diversidades sociais, culturais, étnicas, 

religiosas e de gênero. 

SCHWARZ, 
2012. 

 

Análise 
reflexiva 

 

Ciênc. saúde 
coletiva.  

 

2 

 

O percurso da 

politica Nacional 

de Atenção à 
Saúde dos 

Homens(PNAIS

H), desde a sua 

formulação até 
sua implantação 

nos serviços 

públicos locais 

de atenção à 
saúde. 

As falas apontam para a necessidade de estimular 

eventos de “sensibilização’’ ou uma ‘‘capacitação’’ 

no engajamento dos profissionais. Em relação à 
presença do gênero masculino nos espaços de 

atendimento de saúde, este aparece como um 

acompanhante ou como mediador de idosos ou 

crianças. Os profissionais mencionaram  
sobrecarga de trabalho, sem apoio devido da gestão 

de ordem financeira e material. Revela assim, uma 

tímida ação de estímulos aos homens sobre a 

divulgação da PNAISH. 

LEAL; 

FIGUEIREDO;    

NOGUEIRA-DA 
–SILVA, 2012.  

 

Pesquisa 

qualitativa 

Ciênc. saúde 

coletiva.  

3 Uso de 

indicadores para 
o monitoramento 

das ações de 

promoção e 

Atenção da 
Política Nacional 

de Atenção 

Integral à saúde 

do 
Homem(PNAIS

H) 

A pesquisa foi realizada entre os servidores das 

Secretarias de Saúde dos municípios brasileiros. As 
ações e metas previstas no Programa de Ações 

Municipal (PAM) dos cincos municípios avaliados, 

envolveram iniciativas de educação, informação e 

comunicação e sensibilizar e conscientizar a 
população masculina; porém, somente estas ações 

apresentam unanimidade entre as cidades. Reflete, 

deste modo, a falta de indicador como número de 

atendimento, quantidade total desta população 
masculina, monitoramento e cobertura dos 

resultados como propõe a PNAISH. Para fortalecer 

a atenção básica, os municípios referiram ter 
incorporado as Diretrizes de Atenção (DA) na 

rotina das unidades básicas de saúde, referentes a 

procedimentos cirúrgicos (vasectomias, câncer do 

trato genital masculino) e exames transretais. O 
indicador relativo à proporção de unidades básicas 

de saúde, todos os municípios referiram que 

utilizaram as DA, nas suas rotinas. Porém, os 

MOURA; LIMA; 

URDANETA, 
2012. 

Quantitativo Ciênc.Saúde 

Coletiva 
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municípios referem não possuir suporte técnico na 

análise de dados que gerem o diagnóstico 
situacional da  morbimortalidade dos homens. 

4 Políticas 

Nacionais de 

Atenção Integral 

à saúde de 

Adolescentes e 

Jovens e à saúde 
do Homem: 

interlocuções 

políticas e 

masculinidade. 

A luz da analise  documental no âmbito global, 

veio a rebote pelas prerrogativas defendidas pela 

convenção, sobre os Direitos da Criança Na 

Assembléia Geral das Nações Unidas, abrindo 

oficialmente a adolescência como programa a ser 

adotado pelas nações signatárias. No Brasil, no 
mesmo ano, o Ministério da Saúde instituiu  o 

Programa de Saúde do Adolescente (PROSAD) 

entre 10 e 19 anos. Fortalecido pela Constituição 

Brasileira, conhecida como Constituição Cidadã, e 
o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), as 

Leis Orgânicas da Saúde, reinserem e legitimam 

um novo paradigma e compreensão do lugar 

conferido ao adolescente e ao jovem na sociedade. 
Considerado, assim, como um ciclo de vida, do 

adolescente e do jovem, sem emergir da Política 

Nacional de Atenção Integral à saúde de 

Adolescentes e Jovens (PNAISAJ).  Uma política 
voltada ao homem adulto como a PNAISH não 

constitui de ações reivindicatórias. 

LOPEZ; 

MOREIRA, 2013. 

Análise 

Documental 

Ciênc. Saúde 

Coletiva 

4 Políticas 

Nacionais de 

Atenção Integral 

à saúde de 

Adolescentes e 

Jovens e à saúde 

do 

Homem:interlocu
ções políticas e 

masculinidade. 

Somada por hipótese pela ocupação do homem  

propõe, em seu projeto político, o favorecimento do 

ingresso do homem nos serviços de saúde da 

“invisibilidade do poder” e esforço no desfecho do 

adoecimento para “o poder da visibilidade” do 

cuidado. Somente acolhido pelo SUS a partir da 

PNAISH. Historicamente o PNAISAJ, como o 

PROSAD, ampliando  a idade da população 
masculina de 10 aos 24 anos, permitiu uma 

transição da adolescência para a vida adulta num 

continuum do vivenciado como juventude. 

LOPEZ; 

MOREIRA, 2013. 

Análise 

Documental 

Ciênc. Saúde 

Coletiva 

5 Concepções de 

gênero de 

homens usuários 
e profissionais de 

saúde de serviços 

de atenção 

primária e os 
possíveis 

impactos na 

saúde da 

população 
masculina, São 

Paulo, Brasil. 

O conjunto de sujeitos pesquisados representa uma 

multiplicidade de representações acerca do modo 

como vive a população masculina, detentora do 
espaço de trabalho e de obrigações na provisão da 

família, que a dignifica em ser honesto, sua 

identidade masculina, dignidade, respeitabilidade, 

suas responsabilidades sociais com a família; pela 
percepção de si, por meio do trabalho que 

determina  seu papel de provedor da família. O 

corpo e sua força física suscita a construção da 

imagem da masculinidade. A sexualidade, 
significada pelas práticas sexuais, tem relevância 

na construção da identidade masculina também, 

mencionada pelos entrevistados recorrentemente. À 

heterossexualidade aparece como referencia para a 
sexualidade masculina, soma-se a repulsão à 

homossexualidade masculina. A fragilidade da 

mulher é vista por profissionais entrevistados como 

uma particularidade e, virtude de ser; esta 
fragilidade é socialmente vista como modelo sócio-

cultural, e ainda são citadas as condutas e virtudes 

diferentes daquelas conferidas aos homens. As 

mudanças nas relações de gênero põem em 
destaque os modelos de ser homem e mulher. 

Alguns homens assinaram que a participação da 

mulher no mercado de trabalho provocou confusão 
nos papéis e responsabilidades de homens e 

mulheres.  

 

FIGUEIREDO; 

SCHRAIBER, 

2011.  

Qualitativa Ciênc. Saúde 

Coletiva 

Fonte: LILACS – Periódicos técnico-científico, 2016. 
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Os autores Abreu et al. (2014) e Ribeiro et al. (2015), fazem referência em seus 

trabalhos  às atividades acadêmicas desenvolvidas durante a  formação dos  graduandos de 

enfermagem. O engajamento dos graduandos do curso de enfermagem nos Programas de 

Monitoria tem o sentido de ampliar o conhecimento teórico-prático, além do seu envolvimento 

nas atividades docentes e da importância, o que justifica uma  análise dos PPCs, cursos de 

Graduação em Enfermagem  e como o  PNAISH  pode contribuir na formação do enfermeiro.  

O objetivo do trabalho de  Schwarz (2012), foi  uma análise/reflexão sobre as questões 

dos homens, saúde e políticas públicas e os aspectos da equidade de gênero, a criação e 

desafios da PNAISH e ainda discutir como alcançar as metas desejáveis no sentido de avançar 

e superar tais problema.  

Destaca-se que nos artigos de Lima et al. (2015), Silva et al. (2013), foi mostrada a 

enorme preocupação com a prevenção do câncer de próstata, e a contribuição para a 

enfermagem no sentido dos profissionais conhecerem os problemas vivenciados pelos 

participantes da pesquisa como os fatores de risco, ou o desconhecimento do homem quanto 

aos exames anuais de rastreamento. Na visão dos homens envolvidos na pesquisa, apesar dos 

diversos meios de comunicação (TV, internet, rádio) disponíveis para a divulgação de 

campanhas de promoção a saúde do homem, ele não aparece como usuário. Concluímos que a 

qualidade das informações interferem diretamente na não adesão do homem na promoção, 

prevenção e minimização dos fatores de risco, sendo de grande relevância para a pesquisa. 

Para os autores Pozzati et al. (2013); Schwarzb (2012); Figueiredo e Schraiber (2011),  

que abordaram os problemas relacionados à questão de sexo e gênero, envolvendo uma 

variação cultural que se perpetua através do tempo histórico e longitudinalmente, tais questões 

influenciam na conduta e nos hábitos de vida masculinos, como as DNT (câncer de estomago, 

doenças cardiovasculares), assim como as reflexões da PNAISH. O que se conclui é que para 

que haja avanços na superação das questões de gênero, onde é percebida claramente quanto a 

homens e mulheres, que a prevenção e autocuidado não são iguais, sendo necessária uma 

articulação com outras políticas, a exemplo da PNH. Observou-se, por conseguinte,  os 

profissionais da atenção básica quanto a qualidade da pesquisa, no levantamento das questões 

relacionados a implementação do PNAISH, em uma expectativa antropológica da sua  

implantação histórica e estratégias e planejamento de ações na gestão dos serviços de saúde no 

acolhimento do homem, e na sua maior participação; na credibilidade do homem nos serviços 

oferecidos. O que se conclui é que a postura dos homens usuários e profissionais  ainda se  

apoia nas ideias pela força física como uma identidade masculina, assim como a sua 

representação  e  responsabilidades sociais e familiares, tendo como forte argumento para 
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justificar o seu descuido no tocante ao seu autocuidado. Assim, se colocam como detentores do 

espaço de trabalho e sua multiplicidade de representações, sendo possível destacar que ‘’ser 

honesto’ lhe confere respeito. 

A compreensão do PNAISH ao chegar ao SUS para os autores Leal; Figueiredo; 

Nogueira - da - Silva (2012), em seu trabalho qualitativo, avalia o planejamento das ações nas 

esferas Estadual, Municipal, com o objetivo de nortear os gestores. O trabalho está ancorado no 

referencial do antropólogo Michael Lipsky, que é usado como mecanismo facilitador das 

próprias convicções. 

É interessante destacar que Moura; Lima; Urdaneta (2012),  no seu trabalho qualitativo 

realizado para averiguar o uso de indicadores para o monitoramento das ações de promoção e 

atenção da PNAISH, destacaram neste, ações de conscientizar, educativas, de informação e 

comunicação. O resultado retoma a discursão sobre o tema da pesquisa, abordando os mesmos 

aspectos.  

Os diferentes artigos analisados trazem intensa discussão sobre a temática em questão, 

em diferentes aspectos. Podemos destacar algumas questões relativas à divulgação de forma 

mais ampla da implantação do PNAISH, entre outras questões relevantes, como a necessidade 

de maior envolvimento dos profissionais de enfermagem em relação aos aspectos mais 

enigmáticos que envolvem questões de gênero, promoção e prevenção. Refletimos sobre o fato 

que o SUS é o campo de prática  do graduando de enfermagem, e tinhamos em vista a 

invisibilidade do homem nos serviços de saúde, o que vem confirmar a pouca ou nenhuma 

visibilidade deste (homem) por parte dos graduandos. Por conta disto, se faz necessário ampliar  

campanhas de conscientização, com o uso de canais de comunicação e divulgação, que possam 

favorecer a população masculina, e com a aproximação ao serviço de saúde, sendo o SUS a 

porta de entrada para estes serviços . É certo que há dificuldade à oportunidade dos futuros 

enfermeiros de apropriar - se dos problemas que envolvem o universo masculino. Porém, 

compreendemos que é necessário maior empenho das instituições de ensino no sentido de 

ampliar os programas de Atenção a Saúde do Homem em seus diversos ciclos da vida, 

proporcionando aos homens melhor qualidade de vida. 

Conclui-se, então, que as instituições abordam sim, o tema acerca da saúde do homem, 

vindo ao encontro da proposta da pesquisa. Porém, apenas uma instituição oferta uma 

disciplina específica à saúde do homem, porém optativa. No entanto, esta possue disciplinas 

obrigatórias voltadas à Saúde da Mulher, da Criança, do Idoso. É esta uma das preocupações: a 

ausência de uma disciplina com enfoque exclusivamente sobre a saúde do homem em seus 
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diversos ciclos da vida, proporcionando aos homens melhor qualidade de vida como prevê o 

PNAISH/SUS. 

Refletindo sobre o fato que o SUS é o campo de prática  do graduando de enfermagem, 

e tendo em vista a invisibilidade do homem nos serviços de saúde vem-se confirmar a pouca ou 

nenhuma visibilidade do homem por parte destes graduandos. Dificulta-se, assim, a 

oportunidade dos graduandos de enfermagem, futuros enfermeiros, de apropriar-se dos 

problemas que envolvem o universo masculino. 

Sendo a universidade um espaço de articulação entre prática e teoria, observa-se que os 

desafios são grandes no sentido de fomentar a inclusão dos conteúdos acerca da saúde do 

homem.  

Esta é uma das preocupações: a ausência de uma disciplina com enfoque 

exclusivamente sobre a saúde do homem em seus diversos ciclos da vida. Porém, 

compreendemos que é necessário maior empenho das instituições de ensino no sentido de 

ampliar os programas de Atenção a Saúde do Homem nesses ciclos, proporcionando aos 

homens melhor qualidade de vida.  
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3 CAPÍTULO III- REFERENCIAL  

 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem– 

Resolução CNE/CES Nº 03, de 07 de novembro de 2001, apontam  que a formação do 

Enfermeiro deve atender às necessidades sociais de saúde, com ênfase no Sistema Único de 

Saúde(SUS),  assegurando a integralidade da atenção e a qualidade e humanização do 

atendimento.  

 O curso de enfermagem é, ainda, responsável em proporcionar aos graduandos de 

enfermagem, a vivência de disciplinas de trabalho no campo de estágio; pois, se fazem 

necessárias, para a conclusão do mesmo, beneficiando a articulação entre os conhecimentos 

teóricos e práticos (SILVA; VIANA; SANTOS, 2014). Estimula-se, deste modo, no graduando 

a capacidade de relacionar as situações do cotidiano de trabalho e as disciplinas teóricas 

oferecidas, com o objetivo de integrá-lo e, consequentemente, associá-lo no campo cognitivo. 

O objetivo, neste caso, é buscar equilíbrio no processo de formação científica oferecido 

ao graduando de enfermagem, pela universidade, e no campo prático, sendo esta responsável 

pelo desenvolvimento do novo enfermeiro nas práticas e habilidades técnicas.   

Dentro das novas modalidades de ensino no cenário da educação do ensino superior 

brasileiro, em consonância com o SUS, propostas pela Lei 8.080/90 (BRASIL, 1990), faz-se 

necessário esclarecer as diversas significações designadas ao profissional responsável pela 

formação de novos profissionais enfermeiros como agentes transformadores no exercício da 

docência, comprometido este em acompanhar a prática como: preceptor,tutor ou supervisor. 

Vale destacar que, a  RESOLUÇÃO Nº 2, DE 13 DE ABRIL DE 2012, que dispõe 

sobre Diretrizes Gerais para os Programas de Residência Multiprofissional, e para o 

Profissional de Saúde, no seu artigo 6º, onde destaca-se a estrutura e funções envolvidas na 

implementação dos PP, dos Programas de Residência Multiprofissional e em Área Profissional 

da Saúde, que serão constituídos pela coordenação da Comissão de Residência 

Multiprofissional - COREMU, coordenação de programa, Núcleo Docente-Assistencial 

Estruturante - NDAE, docentes, tutores, preceptores e profissionais da saúde residentes, 

deixando claro que independeentemente da sua denominação, todos somam forças na tarefa de 

ensinar. 

-Preceptor: 
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Nessa mesma perspectiva, segundo Mills; Francis; Bonner (2005) o preceptor como o 

profissional que não é da academia: ele é um ator da práxis, com atuação fora da sala de aula; e 

de formação, estritamente na área e no momento da prática clínica, e que tem importante papel 

na inserção e socialização do graduando no ambiente de trabalho.  Como exemplo, podemos 

citar o Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde (PET-Saúde), programa que visa à 

integração ensino-serviço-comunidade. A Comissão Interministerial de Gestão da Educação na 

Saúde, que trata do PET-Saúde, quando discute orientação acadêmica, apresenta a figura do 

preceptor, que tem como requisito ser um profissional do serviço de saúde (BRASIL, 2007).  

Considerado por Souza (2010), o preceptor é como um agente da prática pedagógica, 

sendo esta reconhecida como parte de um processo social  pela sua prática, sendo a sua 

principal função, acompanhar e ensinar determinado grupo de alunos, quando da sua inserção 

nos serviços de saúde, como diretriz  à busca de unidade entre a formação acadêmica e a prática 

profissional. 

Silva; Viana; Santos (2014) definem a atuação do preceptor como um agente da pratica 

pedagógica, porém este é considerado um agente da prática pedagógica.  Para tal é essencial 

que não se torne um reprodutivista de processos ultrapassados, e cumpra seu papel na 

transformação da realidade. Ao mesmo, é requerido o devido planejamento em suas ações: 

objetivos, conteúdos, estratégias, recursos didáticos e avaliação. 

Cabe ao preceptor permear e estabelecer relações que promovam a construção de 

conhecimentos, mas não somente habilidades técnicas, políticas e éticas. Haverá também que 

despertar no discente a percepção diante do processo de aprendizado em que se encontra 

inserido, discutindo o seu aprendizado pela sua própria percepção do vivido de forma crítica-

reflexiva, com liberdade e autonomia, como propõe Freire (2000). É necessário para tal 

conhecer o conhecimento existente; e mais necessário ainda é saber que estamos aptos a 

construir novos conhecimentos. 

-Tutor: 

  Descrito por Botti e Rego (2008, p. 15), “como o elemento presente como parte 

existencial no conjunto da obra educacional. É aquele que simplesmente existe na presença de 

alguém, contribuindo para o seu processo de ensino/aprendizagem”. 

Nesta perspectiva, Botti (2008) descreve  o tutor como ‘’orientador de aprendizado e de  

ajuda na busca do conhecimento’’.  

Ainda em relação ao tutor, Botti e Rego (2008, p. 15), refere-se a ele “como o elemento 

presente como parte existencial no conjunto da obra educacional. É aquele que simplesmente 

existe na presença de alguém, contribuindo para o seu processo de ensino/aprendizagem”. 
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No Brasil,  o papel de tutor é conhecido desde a época do Império. A palavra  tinha o 

significado de guarda, protetor, defensor, curador; ainda hoje, significa também aquele que 

mantém outras pessoas sob sua vista, que olha, encara, examina, observa e considera; é o que 

tem a função de amparar, proteger e defender; é o guardião, ou aquele que dirige e governa.  

Nesta pespectiva Botti e Rego (2008), descrevem o tutor como ‘’orientador de 

aprendizado e de  ajuda na busca do conhecimento’’. 

Corroborando ainda nesta perspectiva Gonçalves; Bellodi (2012) que descreve o tutor : 

“com atributos de mentor, é compreendido como o professor que guia, aconselha e ensina, 

contribui para a formação de estudantes; ou seja,apoiando-os(as) no enfrentamento de 

dificuldades, seja, fortalecendo-os(as) nas suas escolhas ou nos possíveis desafios que se 

apresentam durante sua  trajetória acadêmica’’. 

-Supervisor: 

A palavra, supervisor  provém do latim medieval supervisor; pelo inglês supervisor.  É 

aquele que dirige, controla, vigia, cuida de tudo e se responsabiliza para que tudo se faça 

corretamente e de maneira segura (HOUAISS, VILLAR, 2001). 

Segundo Grealish e Carroll (1998), o supervisor tem o papel de medir e desenvolver 

conhecimentos e habilidades de profissionais em início de carreira em seus próprios ambientes 

clínicos. Ele também deve estimular a aplicação da teoria na prática, desenvolvendo 

habilidades e ensinando o recém-graduado a utilizar adequadamente o tempo, por meio de 

priorização de procedimentos e atitudes. 

A Resolução COFEN nº 441/2013, dispõe sobre a participação do enfermeiro na 

supervisão de atividade prática em seu artigo 4º. Esta vem esclarecer que: 

É vedado ao enfermeiro do serviço da parte concedente exercer simultaneamente as 

funções de enfermeiro supervisor e de enfermeiro docente da Instituição de Ensino no 

desenvolvimento do estágio curricular supervisionado (CONSELHO FEDERAL DE 

ENFERMAGEM,2013, p. 3) 

Trazendo à luz da discussão a confusa participação do papel do supervisor e preceptor e 

deixando claro que o enfermeiro do serviço não pode  exercer a função de preceptor (supervisor 

direto do estágio) de forma concomitante às suas funções assistenciais, reafirmou-se que “o 

estágio curricular supervisionado deverá ter acompanhamento efetivo e permanente pelo 

professor orientador da instituição de ensino e por supervisor da parte concedente”( 

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2013, p. 3). 

Para tanto, nas relações e interações com o ser-docente-enfermeiro, além de saber ouvir 

a fala buscará observar os seus gestos, as ações e expressões, pois, a linguagem está inserida no 
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corpo. A compreensão dos significados da sensibilidade no ensinar e aprender a fazer 

Enfermagem, à luz da fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty, será utilizada no sentido, de 

superar a dicotomia sujeito-objeto. Dentro da perspectiva fenomenológica, é enfatizada a 

possibilidade de criação de sentidos a partir da experiência vivida.  

Certamente, não há docência sem discente: as duas se explicam, e seus sujeitos, apesar 

das diferenças, não se reduzem à condição de objeto um do outro. “Quem ensina aprende ao 

ensinar e quem aprende ensina ao aprender” (FREIRE, 2000). 

Como tal, o espaço escolar deve sempre colaborar para a curiosidade, a criatividade, o 

raciocínio lógico, o estímulo à descoberta, em que está explícita a abordagem sócio 

antropológica, como fator de compreensão, de uma organização de ensino, de forma coletiva, 

respeitando as especificidades locais e regionais dos municípios e regiões em que se ensina.  

Sendo assim, a escola deve ser sempre um lugar de fomento ao   ensino com uma 

educação transformadora, no processo de aprendizagem. 

A questão fundamental na busca de superação da dualidade entre essência e 

historicidade sobre a educação brasileira, se justifica e se destaca pelo seu pensamento marcado 

por características únicas. Características essas que fazem o pensamento de grandes autores em 

se tratando de outras questões teóricas.  Justificam-se estas pela superação dessa dualidade. 

Para Saviane, somente o homem é possuidor de propriedades que lhe permitir executar 

simultaneamente trabalhar e educar, portanto, estas são atividades especificamente humanas. 

 

 

3.1 REFERENCIAL TEMÁTICO: A PRECEPTORIA COMO PRÁTICA PEDAGÓGICA 

TRANSFORMADORA 

 

 

O ensino superior no Brasil está regulamentado pela Lei nº 9.394/1996 (BRASIL, 

1996), que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), estando assim, as 

escolas de ensino superior de enfermagem, comprometidas com a formação do enfermeiro, 

capazes de reconhecer e intervir nos problemas/situações de saúde e doenças em favor em 

detrimento do exercício da enfermagem, com ética, com senso de responsabilidade social e 

compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano, em diferentes 

cenários de sua atuação profissional. 

Desta forma, fica a cargo das universidades a obrigatoriedade em formular as diretrizes 

do processo de formação, estabelecendo as diretrizes do curso, como a elaboração de um 
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Projeto Político Pedagógico (PPP), que contemple as dimensões necessárias à formação do 

enfermeiro, pautada em competências e habilidades, conteúdos essenciais para a formação do 

Enfermeiro em cursos de graduação.     

A respeito do conceito temático, levando-se em consideração a formação pedagógica, 

para nortear o tema da pesquisa, busquei as intervenções em Paulo Freire (2000), baseada na 

Pedagogia da Autonomia, com o objetivo de refletir as questões da autonomia e os elementos 

necessários à prática da docência, independentemente da sua postura política, onde educar 

requer a busca dos ensinamentos e saberes necessários e indispensáveis ao docente, 

independentemente, também, de sua prática pedagógica (teórica ou prática) com o rigor 

metodológico (podendo, por exemplo, ser alegre sem perder o rigor e a seriedade); que o ensino 

exija um educador crítico, seja ele progressista ou conservador. Esta é, portanto, a busca 

consciente do docente em intervir, pesquisar e investigar.  

Compreendo, por conseguinte, que o  ato de ensinar exige conhecimento e, 

consequentemente, a troca de saberes, onde o processo de formação do educador enquanto 

sujeito democrático viabilize a sua própria autonomia, assim como também a do educando, por 

entender que ensinar é mais do que meramente transferir conhecimentos, conteúdos; nem 

formar é ação pela qual um sujeito criador dá forma, mas sim, cria a  interação necessária entre 

ambos, docentes e discentes. esse movimento deve nascer  de uma parceria, onde o docente 

possa adentrar no mundo do discente, para com liberdade entender e reconhecer que o 

educando é um ser inacabado e que o docente também o é, cabendo a cada um, nos espaços que 

ocupam, a tarefa de transformar o mundo como sujeitos históricos, de modo a se conhecerem e 

ao mundo em que estão inseridos.  

A partir dos fragmentos acima expostos, é possível dizer que para Freire (2000), refletir 

é o movimento realizado entre o construir, o fazer  e o pensar, ou seja, no “pensar para fazê-lo” 

e  no “pensar sobre o fazer”. Através destes questionamentos, surgem reflexões sobre a prática 

docente.  

Essa curiosidade inicialmente é ingênua, no entanto, com o exercício constante, a 

curiosidade vai se transformando em pensamentos críticos que nos leva a pensar em valores 

qualitativos e não quantitativos. Assim, esta construção do pensamento deve ser permanente. 

Desta forma, a reflexão crítica permanente deve constituir-se como orientação prioritária para a 

formação continuada dos professores, que buscam a transformação através de sua prática 

educativa. 

Centrada nas novas modalidades de ensino no cenário da educação do ensino superior 

brasileiro em consonância com o SUS propostas pela Lei 8.080/90 (BRASIL, 1990), venho 
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destacar o papel do preceptor, como agente transformador no exercício da docência 

comprometido com a formação de novos profissionais enfermeiros. 

  Proporcionar aos discentes de enfermagem a pratica, é modalidade de disciplinas 

voltadas para o trabalho no campo  prático com  destreza;  é proporcionar competências  

necessárias para a conclusão do mesmo, beneficiando a articulação de novos saberes e novos 

conhecimentos teóricos e práticos. Deste modo, capacitando  e fortalecendo as  relações  e as 

situações do cotidiano de trabalho nas disciplinas teóricas e os desafios de articular com a 

dinâmica diária na complexa rotina de assistir o outro,  alcançando a integração  no dualismo 

ensino-aprendizado da prática pedagógica  e estando em situação de destaque e  reconhecido 

pelo seu papel de grande importancia no  processo social pela sua prática, sendo  sua própria 

função, acompanhar e ensinar determinado grupo de alunos, quando da sua inserção nos 

serviços de saúde, auxiliando na sua adaptação em um novo mundo. 

Redefinindo a atuação do preceptor como um agente transformador da pratica 

pedagógica, tamanha contribuição deste ator é considerada. Para tal, é essencial, que  se tome 

posse da situação real, e seja cumprido seu papel na transformação da realidade, como vem 

sendo descrito por diferentes autores. 

O preceptor é melhor descrito por Botti e Rego (2008, p.15), “como o elemento presente 

como parte existencial no conjunto da obra educacional é aquele que simplesmente existe na 

presença de alguém, contribuindo para o seu processo de ensino/aprendizagem”. 

Cabe ao preceptor permear e estabelecer relações que promovam a construção de 

conhecimentos, mas não somente habilidades técnicas, políticas e éticas, tendo também que 

despertar no discente a percepção diante do processo de aprendizado que se encontra inserido, 

discutindo o seu aprendizado pela sua própria percepção do vivido de forma crítica-reflexiva, 

com liberdade e autonomia, como propõe Freire (2000). É necessário para tal, apreender o 

conhecimento existente, e mais necessário ainda é saber que estamos aptos a construir novos 

modos de aprendizado. 

Certamente, não há docência sem discente; as duas se explicam e seus sujeitos, apesar 

das diferenças, não se reduzem à condição de objeto, um do outro. “Quem ensina aprende ao 

ensinar e quem aprende ensina ao aprender” (FREIRE, 2000). 

Como tal, o espaço escolar deve sempre colaborar para a curiosidade, a criatividade, o 

raciocínio lógico, o estímulo à descoberta, que está explícita na abordagem socioantropológica, 

como fator de compreensão, de uma organização de ensino, de forma coletiva, respeitando as 

especificidades locais e regionais dos Municípios.  
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Na visão de Paulo Freire (2011), a escola deve ser um lugar de trabalho, de ensino com 

uma educação transformadora, no processo de aprendizagem, e expõe claramente a relação da 

educação com a sociedade. 

A questão fundamentalmente levantada por Dermeval Saviani (2007) é justamente a 

busca de superação da dualidade entre essência e historicidade que somente ao homem é 

possuidor de propriedades que possam lhe permitir executar simultaneamente trabalhar e 

educar; estas portanto, são atividades especificamente humanas. 

Sobre a educação brasileira,  Saviani (2007), se destaca por seu pensamento marcado 

por característica basilares, característica esta que fez o pensamento desse educador se destacar 

de outras teorias críticas, que caracteriza justamente a busca de superação, da dualidade entre 

essência e historicidade. 

Assim, as bases epistemológicas dos eixos temáticos, se discutem quando mulheres e 

homens são sujeitos existentes da sua própria história, que constroem e reconstroem suas 

aprendizagens em diferentes espaços, lugares e tempos.  

Quando interrogamos sobre o significado de nossas ações, seja docentes ou discentes, 

estamos desenvolvendo uma reflexão filosófica, instigante sobre um problema na busca da 

solução e ao opinarmos sobre a realidade, desenvolvemos um papel ainda de maior 

importância, como o docente-enfermeiro/preceptor que deve provocar nos discentes um efeito 

de ação, agir e sentir. 

A relação essencial do trabalho de educador (docente-enfermeiro-preceptor), vem ao 

encontro destes questionamentos lançados é somente e para compreender o homem, sendo 

essencial ao  trabalho docente de enfermagem na  formação profossional dos seus discentes. 

Estando envolvido de forma direta e ou indireta com o sujeito da investigação e, neste sentido, 

a compreensão da forma da percepção deste diante do mundo, da facticidade, seus medos, 

temores , ansiedades e objetivos se faz de extrema importancia para o trabalho do educador. 

Sendo assim, Saviani (1980), destaca que para tal é necessário desenvolver 

características específicas na busca do pensamento reflexivo, a ser radical ao refletir sobre algo; 

deixar-se aprofundar o pensamento, considerando cuidadosamente o que já foi pensado; deixar 

revelar profundamente a sua imagem e mostrar os valores envolvidos nos acontecimentos e nas 

ações humanas, não cabendo, portanto, deixar que ele deixe de contextualizar os problemas 

vividos de forma articulada dentro de um conjunto de fatos, fatores e valores que estão 

relacionados entre si, tendo como foco, a atenção aos indivíduos de modo holístico dentro do 

processo saúde/doença.  
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Considerando que o enfermeiro deve pensar sistematicamente sobre sua prática, deve 

seguir com rigor um método, objetivando alcançar o processo técnico-cientifico, mas sem 

deixar de pensar e refletir, sobre a realidade em que se encontra inserido, antes do agir. 

Sendo uma constante preocupação a qualidade do ensino de enfermagem, cabe aqui 

ressaltar que conhecer a percepção do aluno acerca da saúde do homem, poderá contribuir na 

elaboração de estratégias de ensino, ao longo da sua formação acadêmica, que possibilite 

melhor atender a população masculina.    

Destaca-se aí a importância no cuidado de enfermagem, bem como, o processo 

educativo, instrumentalizando-o, a fim de fornecer subsídios ao homem para obter autonomia 

em saúde, por meio do autocuidado e segurança no cuidado de si. 

 

 

3. 2 REFERENCIAL TEÓRICO-FILOSÓFICO 

 

 

3.2.1 A Fenomenologia 

 

 

A fenomenologia é uma palavra de origem grega, derivada de phainomenon (aquilo que 

se mostra) e logos (discurso esclarecedor), que surgiu com Edmund Husserl, no início do 

século XX. É uma nova forma destinada a fundamentar tanto a filosofia, como as ciências. É 

também, uma abordagem que se opõe de modo direto ao positivismo e, como outras 

concepções, é um pensar a realidade de modo rigoroso ou, como costuma ser dito, é um modo 

científico de conhecer a realidade (BICUDO, 1997). 

A Fenomenologia é o estudo das essências e de todos os problemas, resultando em 

resumir as essências como: a essência da percepção e essência da consciência, sendo uma 

ambição filosófica de tornar-se uma ciência exata, relatando o espaço, tempo e o mundo vivido 

(CARMO, 2000). Dando continuidade ao pensamento de Husserl, ele propõe a fenomenologia 

como a ciência rigorosa da busca das essências, mas também, como uma filosofia que vê o 

homem num mundo que já existe antes da reflexão.  

Sendo assim, a fenomenologia tem se constituído na base filosófica para as 

metodologias qualitativas, nas quais o ser humano é o objeto de estudo. Além desse método, 

deve-se possibilitar uma melhor aproximação com a compreensão da experiência do cuidar, 
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previlegiando assim, um olhar para o objeto de estudo sem a intenção de interferir, mas sim 

agregando novos conhecimentos.  

Então, neste mundo de relações com o outro, quando falo no eu, falo no alto ego, o eu e 

o eu que é o outro. O mundo na minha consciência, portanto, assim como o mundo na 

consciência do outro, não é um mundo particular.  

 Nesta perspectiva, a fenomenologia seria aquilo que se mostra a si mesmo, discurso 

esclarecedor e, ainda, a ciência que procura compreender os fenômenos na vivência cotidiana, 

isto é, busca compreender o ser humano a partir do seu sendo-no-mundo, de sua facticidade. É 

uma volta ao mundo da vida (MARTINS; BOEMER; FERRAZ, 1990) 

A fenomenologia é essencialmente uma palavra que se define como aquilo que se 

mostra; não somente assim mas como o que se parece (logia) definida pelo povo grego como 

uma reflexão sobre “um fenômeno ou sobre aquilo que se mostra” (BELLO, 2006, p. 17-18).  

 

 

3.2.2  Da percepção ao fenômeno segundo Merleau-Ponty 

 

 

Maurice Merleau-Ponty, filósofo nascido na França em Rochefort-sur-Mer a 14 de 

março de 1908, e morreu em Paris a 3 de maio de 1961. Aluno da Escola Normal Superior, 

formou-se em filosofia em 1930. Retornou em 1935 à École Normal como tutor.   

É considerado o principal herdeiro das reflexões do filósofo alemão Edmund Husserl, 

que abriu caminhos para a compreensão do mundo e da vida, por meio da fenomenologia 

Marleau Ponty apesar de inspirado pelos trabalhos do matemático e filósofo alemão, 

Edmund Husserl, considerado o pai da fenomenologia,  negou sua doutrina do conhecimento 

intencional, preferindo basear sua construção teórica na maneira de se portar do corpo e na 

captação de impressões dos sentidos (CARMO, 2000). 

Em Fenomenologia da Percepção, de 1945, Merleau-Ponty, considera a atividade 

perceptiva, a interpretação, ou seja, o mundo que nos é revelado pelos sentidos e pelas 

experiências de vida, fundadas em todos os atos subjetivos. Assim descrita, por Merleau-Ponty, 

a fenomenologia como existencialista preocupa-se com a existência do homem no mundo pré-

dado. Significa que todo conhecimento está na origem da experiência que é o pré-reflexivo 

(DARTIGUE, 1992). Tem assim, como tarefa, desvelar as experiências considerando a 

realidade concreta como possibilidade de retorno ao mundo-da-vida, da qual estamos 

entrelaçados. 
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Segundo Merleau-Ponty, quando o ser humano se depara com algo que se apresenta 

diante de sua consciência, primeiro nota e percebe esse objeto em total harmonia com a sua 

forma, a partir de sua consciência perceptiva. Após perceber o objeto, este entra em sua 

consciência e passa a ser um fenômeno. 

Com a intenção de percebê-lo, o ser humano intui algo sobre ele, imagina-o em toda sua 

plenitude, e será capaz de descrever o que ele realmente é. Dessa forma, o conhecimento do 

fenômeno é gerado em torno do próprio fenômeno. 

De acordo com Capalbo (1996), o mesmo objeto aparece de modo um tanto diferente, 

para cada um dos nossos semelhantes. 

Afinal, o fenômeno tem a intenção de definir, contextualizar e caracterizar alguns dos 

pressupostos fundamentais da fenomenologia enquanto método de pesquisa. 

Na pesquisa fenomenológica, busca-se investigar o fenômeno, ao contrário do 

positivismo. Sem tentar descobrir as causas, não se pretende alcançar uma forma geral de 

explicar os fatos, mas sim compreendê-los.  

 

 

3.2.3 A corporeidade como eixo do mundo vivido 

 

 

Em sua obra, Merleau-Ponty, voltou seus estudos para a descrição, compreensão e 

interpretação das significações e estrutura dos fenômenos, apresentando um novo olhar para o 

corpo, e sustentando o conceito de corporeidade para além da biologia, onde  o corpo vivido é 

subjetivo, histórico, cultural e social, buscando delinear a dimensão ontológica na maneira de 

ser do sujeito e do objeto: o modo de ser do corpo no mundo.  

 Fundamentando-se à parte de sua reflexão, emergiu um terceiro gênero de ser, 

constituído entre o puro sujeito e o objeto, que é o “corpo próprio” (MERLEAU-PONTY, 

2011). Nesta perspectiva, o corpo é descrito na dimensão de corporeidade, que evidencia um 

sentido de totalidade.  

O corpo  é o mediador de toda experiencia possível  para Merleau-Ponty (2000), ou 

seja, o meio por excelência de acesso ao mundo. Então, o sujeito da percepcao é o corpo, o 

sujeito no mundo e o corpo no mundo,  sendo ele que  o percebe,  ele que sente, é uma unidade 

perceptiva viva,  não mais a consciência concebida separadamente da experiencia vivida, 

consciência da qual provém o conhecimento (corpo-próprio), porque é uma fonte de sentidos. 
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Ao falar da percepçao, Merleau-Ponty chama a atenção para o fato  que é percebido por 

uma pessoa (fenômeno). 

O filósofo lembra que não há dicotomia entre o ser humano (corpo e alma) e o mundo, e 

sim, ilimitadas possibilidades de comunhão entre eles (MERLEAU-PONTY, 1999).  

Moser (2001), já considera as características multifuncionais como janelas que se abrem 

ao mundo, permitindo que o nosso corpo se comunique com elas e com as pessoas que nos 

cercam, marcados por diversas repercussões sociais. 

Ele é o instrumento pelo qual o ser humano expressa a sua compreensão em relação ao 

mundo percebido, pois nos permite movimento de ir e vir, ou seja, pode se aproximar ou 

distanciar-se em uma dada espacialidade no processo de coexistir.  

Para o filósofo, o corpo não é objeto, é uma rede de funções interconectadas à visão, 

motricidade, emoção, sexualidade. Merleau-Ponty (1999), revela que “Eu não tenho um corpo. 

Eu sou o meu corpo”. Da mesma forma, não temos sexo, somos sexuados. E é no corpo próprio 

que o significado do vivido se revela. Pelo corpo, sabemos o que acontece nosso  redor. São as 

posturas corporais que oferecem a cada momento uma noção de nossas relações com as coisas 

e outros corpos.  

Ao aborda a sexualidade, Merleau-Ponty (1999) apresenta como uma realidade 

dinâmica ‘’que faz com que o homem tenha uma história’’ projetando sua maneira de ser 

possuidora de dimensões diversas como: biológica, psicológica, sociológica, espiritual e 

existencial.  

Esta sexualidade é cercada de sensações, que não se restringem apenas ao órgão sexual, 

mas envolve uma multiplicidade de reações que envolvem afetividade, ações hormonais, 

expressas em uma linguagem corporal onde o relacionamento homem e mundo encontram-se 

entre o: eu (maturidade), o tu (relação interpessoal) e o nós (socialização) estabelecidas nas 

relações interpessoais cruzadas (VIDAL, 2002).  

Assim, ao refletir sobre a proposta da pesquisa no sentido de compreender a percepção 

do estudante de graduação de enfermagem  acerca da saúde do homem: uma proposta de estudo 

fenomenológico em formação pedagógica, o referencial filosófico fenomenológico de Maurice 

Merleau-Ponty possibilitará entrar no universo do estudante de graduação em enfermagem, 

bem como compreender as significações e a estrutura do fenômeno no entrelaçamento das 

relações eu, outro, e mundo. 

Pela relevância deste método, e em detrimento deste estar envolvido com o outro, é 

através do corpo deste outro que faz-se compreender o corpo como um objeto, que sente, que 
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ouve, que vê, que vibra, e é pela percepção que os sentidos possibilitam a compreensão e o 

significado do Ser no mundo.  

Contudo, o corpo é bem mais do que um instrumento de ação no mundo, “ele é nossa 

expressão no mundo, a figura visível de nossas intenções” (MERLEAU-PONTY, 2000, p. 39) 

de modo que os movimentos afetivos mais íntimos influenciam, em alguma medida, nossa 

percepção. 

Pensar  na qualificação dos graduando de enfermagem, voltada para a assistência  

integral à saúde do homem, é uma urgência para o efetivo enfrentamento do fenômeno e, por 

outro lado, a falta dessa qualificação é apontada como uma das causas do descompasso entre a 

atuação profissional do enfermeiro e as necessidades reais da população masculina. 

Desvelar o fenômeno acerca da saúde do homem, do seu corpo e suas implicações no 

seu tempo, tem a intenção de desnudar as percepções futuras que poderão emergir deste, a 

partir da sua história. Contudo, esta percepção não é um estado de consciência, mas sim, pelo 

fato do corpo está sempre abrindo a possibilidade de apresentar-se como uma nova 

possibilidade de estar no mundo 

E para tanto ele deve estar receptível ao seu tempo alçando suas experiências do tempo 

passado, futuro e no presente. Vê este homem como corpo próprio, num lugar, num tempo, em 

ação, no mundo onde habita, de forma que esteja ligado à significação que o ser humano dá aos 

fenômenos no mundo-da-vida;  porém, este espaço não é concreto. Sua existência é singular 

para cada sujeito, e se dá pela intersubjetividade. 

Assim ‘’o mundo não é aquilo que penso, mas aquilo que vivo, sou aberto ao mundo, 

me comunico indubitavelmente com ele; mas não o possuo, ele é inesgotável.’’ (MERLEAU-

PONTY,1999, p. 14). 
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4 CAPÍTULO IV-TRAJETÓRIA DA INVESTIGAÇÃO 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

 Pesquisa Abordagem qualitativa, com caráter descritivo, Minayo (2006): 

“A pesquisa qualitativa possibilita incorporar a questão do significado e da 

intencionalidade, pois estas são inerentes aos atos, relações e estruturas sociais 

que em transformação se compõem em construções humanas significativas. A 

autora entende que a pesquisa qualitativa permeia significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes que estão relacionados, com maior 

profundidade, às relações, aos processos e aos fenômenos”. 

 

Relacionando ao método da observação participante, Minayo (2006) considera ser 

este, parte essencial do trabalho de campo na pesquisa qualitativa, pois, o observador, 

estando em contato direto com o que ele observa e participando ativamente do cotidiano 

pesquisado, poderá proceder com mudanças ou ser modificado pelo contexto em estudo. 

Trata-se de uma pesquisa fenomenológica, fundamentada no referencial de Merleau-

Ponty, filósofo existencialista que busca compreender o homem em sua estrutura universal e, 

ao mesmo tempo, em sua experiência concreta do vivido, ou seja, compreender o homem na 

sua totalidade, engajado em um mundo, em uma realidade. 

 A pesquisa fenomenológica é a melhor escolha no estudo dos fenômenos. Em especial, 

dá-se pela liberdade de compreensão. Quanto à subjetividade necessária ao sujeito da pesquisa 

em questão, o aluno como sujeitado através da sua percepção descreverá sobre a sua 

perspectiva única em relação ao fenômeno. A interação dos sentidos (corpo-mundo-linguagem) 

é descrita por Merleau-Ponty, na sua obra Fenomenologia da Percepção, permitindo a 

compreensão do próprio “EU”, sendo dado ao sujeito descortinar seu conhecimento, sua 

essência única e individual e o faz relativo ao seu conceito de espaço e tempo. 

Teve, enfim, em seu pensamento, o corpo como um de seus temas mais importantes, a 

experiência direta do corpo no mundo vivido, aquém dos conceitos, compreendido como único 

capaz de dar sentido e significação. A partir do corpo, toda experiência e todo conhecimento do 

mundo são possíveis e isso se dá pela percepção.  

 

 

4.2 CENÁRIO DO ESTUDO  
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O estudo teve como cenário a Universidade Estacio de Sá Campus João Uchoa, 

localizado na Rua do Bispo nº 83 no bairro do Rio Comprido/RJ, da qual faço parte do corpo 

docente, possuindo vínculo empregatício desde 2004. 

Camacho et al. (2009) descreve o processo de criação e consolidação do Curso de 

Graduação em Enfermagem da Universidade Estácio de Sá no período de 2000 a 2008.  

Fundada em 1970, está fisicamente localizado no município do Rio de Janeiro/RJ. 

Inicialmente possuía apenas único curso, o de Direito em 1972, logo após incorporou novos 

cursos de ensino superior e transformou-se em Faculdades Integradas. 

Em 1988, conquista o status de Universidade e começa a crescer no município do Rio 

de Janeiro, já em 1996, a instituição ultrapassa os limites municipais, com a criação das 

unidades de Resende, Niterói e Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Porém, somente 

em 1996 ocorreu o lançamento da graduação tecnológica, com cursos focados em nichos 

específicos do mercado.  

No ano subsequente, em 07 de março de 1997, foi autorizado o Curso de Graduação em 

Enfermagem, estando regulamentado e autorizado pela Resolução nº.32º/CONSUNI/AR. 

Porém, somente no segundo semestre de 2000, foi de fato implantado.  

O referido curso tem como missão: a formação de Enfermeiros qualificados em todos os 

níveis de complexidade da assistência ao ser humano, em sua integralidade, no contexto do 

Sistema Único de Saúde e do Sistema de Saúde Complementar, estabelecido através de 

convênios, numa perspectiva crítico–reflexiva-criativa, compromissado com a qualidade de 

vida da população, bem como com sua qualificação permanente e com o desenvolvimento da 

profissão. Os objetivos concernentes ao curso são: 

 

 Objetivos gerais : 

 

1. Formar profissionais de enfermagem com competências e habilidades técnico-

científicas e ético-político-sociais-educativas, de investigação científica, de comunicação, 

administração e gerência,  capazes de exercer observação, análise e síntese para desempenho de 

sua profissão de forma reflexiva, crítica e criativa, capazes de se apropriar e recriar o 

conhecimento, comprometidos com a integralidade, equidade e universalidade do atendimento 

com vistas ao atendimento do Sistema Único de Saúde, da Saúde Complementar e da realidade 

social; 
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2. Formar profissionais comprometidos com sua qualificação permanente e com o 

desenvolvimento da profissão; 

3. Instrumentalizar o discente para adquirir condições de avaliar e tomar decisões 

profissionais adequadas, capaz de desenvolver diferentes formas de interação relacional com 

outros profissionais de saúde e com o público em geral. 

 

 

 Objetivos específicos: 

 

1. Formar profissionais de enfermagem, com competências e habilidades técnico-

científicas e ético-político-sociais-educativas, de investigação científica, de comunicação, 

administração e gerência, capazes de exercer observação, análise e síntese para o desempenho 

de sua profissão, de forma reflexiva, crítica e criativa, capazes de se apropriar e recriar o 

conhecimento, comprometidos com a integralidade, equidade e universalidade do atendimento 

com vistas ao atendimento do Sistema Único de Saúde, da Saúde Complementar e da realidade 

social; 

2. Formar profissionais comprometidos com sua qualificação permanente e com o 

desenvolvimento da profissão; 

3. Instrumentalizar o discente para adquirir condições de avaliar e tomar decisões 

profissionais adequadas, capaz de diferentes formas de interação relacional com outros 

profissionais de saúde e com o público em geral. 

 

 Perfil do egresso do curso de enfermagem 

 

O enfermeiro oriundo do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade em 

tela, é de formação generalista, humanista, criativa, crítica e reflexiva, voltada para o 

desenvolvimento de competências e habilidades que possibilitem sua qualificação para o 

exercício da Enfermagem nas dimensões do cuidar, gerenciar, educar e investigar 

cientificamente, pautado em princípios éticos, conhecimentos específicos e interdisciplinares, 

com conhecimento para intervir, com senso de responsabilidade social e compromisso com a 

cidadania, nas ações de promoção, proteção, recuperação e manutenção da saúde, ou seja, 

atendimento integral à clientela. Busca-se formar um profissional com consciência de seu papel 

social, capaz de visualizar criticamente a comunidade onde estiver inserido e de intervir sobre 

os problemas e situações de saúde/doença mais prevalentes no perfil epidemiológico, 
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desenvolvendo ações que busquem satisfazer as necessidades de saúde da população e 

contribuir para a transformação da realidade social. Assim sendo, a demanda dos serviços de 

saúde, as condições de vida da comunidade, o perfil epidemiológico da população, o papel e a 

inserção do profissional Enfermeiro, se constituem em subsídios para a formação do 

profissional de enfermagem. De acordo com as diretrizes Curriculares, Parecer CNE/CES 

1.133/2001, o Curso de Graduação em Enfermagem, propõe que o aluno ao concluir o curso, 

deve apresentar as seguintes competências e habilidades: 

• Refletir criticamente sobre a prática da Enfermagem, considerando o contexto ético, 

político, econômico e social que a influenciam, valorizando o ser humano em sua integralidade 

e o exercício da cidadania; 

• Reconhecer a saúde como direito, com condições dignas de vida, e atuar de forma a 

garantir a integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações 

e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os 

níveis de complexidade do sistema; 

• Diagnosticar e solucionar problemas de saúde, saber se comunicar e tomar decisões, 

intervindo no processo de trabalho e na assistência de enfermagem; 

• Responder às especificidades regionais de saúde através de intervenções planejadas 

estrategicamente, em níveis de promoção, prevenção e reabilitação à saúde, dando atenção 

integral à saúde dos indivíduos, das famílias e das comunidades; 

• Prestar assistência de Enfermagem ao indivíduo, à família e à coletividade, tendo 

como base os princípios e diretrizes do SUS e a metodologia da assistência de enfermagem; 

• Identificar as necessidades individuais e coletivas de saúde da população, seus 

condicionantes e determinantes; 

• Atuar como agente multiplicador de conhecimentos, reconhecendo seu espaço e sua 

função de educador; 

• Atuar com competência na administração e no gerenciamento de serviços de saúde, 

além dos diferentes cenários da prática profissional, considerando os pressupostos dos modelos 

clínico e epidemiológico; 

• Atualizar permanentemente o seu conhecimento científico, para o aperfeiçoamento em 

sua formação profissional e em sua prática cotidiana. 

Sempre com visão no futuro, atualizando as modalidades de ensino, a universidade em 

2009, começa a oferecer disciplinas na modalidade de Ensino a Distância (EAD).  

Atualmente, o Curso de Enfermagem é oferecido pela Universidade em todo território 

nacional. No Rio de Janeiro, tem sua estrutura multicampo em virtude do crescimento do curso. 
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Cada campo encontra-se organizado e estruturado com uma Gestão do Campus, Coordenação 

Acadêmica e Coordenação de estagio, visando à propiciar a melhoria na avaliação dos alunos e 

maior harmonia entre as mesmas, com vistas a implementar as novas diretrizes institucionais, 

de modo a garantir a melhoria da qualidade do processo pedagógico, através das reuniões de 

colegiado que realiza o acompanhamento do curso de Graduação de Enfermagem. 

Em relação ao tema da pesquisa, convém destacar que na graduação de enfermagem 

ainda não há um espaço especifico da grade curricular do Curso de Enfermagem para discutir 

com maior prioridade a ‘’Saúde do homem’’. No contexto do curso de enfermagem a grade 

curricular do curso de Enfermagem é composta de uma diversidade de conteúdos teóricos e 

práticos distribuídas em 10 períodos, sendo 54 disciplinas eletivas e optativas. Porém, nenhum 

destes conteúdos traz uma abordagem especifica, sendo muitas vezes inseridos no campo da 

Saúde Coletiva por ser este, ainda, considerado como um tema emergente.  

Os modelos de atendimento à saúde pública, originalmente, se constituem de programas 

e políticas direcionadas à saúde da mulher, da criança e do idoso, perpetuando ainda mais as 

características no sentido de manter as coisas como estão, porém, é urgente uma mudança que 

possa ser mais vista pelas necessidade de agregar o homem ao serviço de saúde. 

 

 

4.3 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

 

 

A entrevista fenomenológica tem o propósito de observar como procedimento 

metodológico em pesquisa qualitativa, elucidar suas  principais características e sua 

implicação com os outros momentos da pesquisa fenomenológica (RANIERI; 

BARREIRA,  2010). 

Segundo Manzini (2004),  o instrumento de coleta de dados será organizado em torno 

de um roteiro de entrevista fenomenológica semi-estruturada (Apêndice A) com perguntas 

abertas e fechadas, por compreender que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o 

tema proposto, por entender que na pesquisa fenomenológica a entrevista é o veículo de 

comunicação utilizado para se captar o sentido que esse mundo vivido, tem para o sujeito 

(Gomes, 1997), utilizada como um elemento de exploração de experiências vividas pela pessoa, 

definido como experiência consciente, e está a procura do sentido que este mundo vivido tem 

para o entrevistado, pois remete-se a um meio que permita a narração das mesmas com a 

finalidade de compreender o fenômeno em estudo.  
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Ainda,  segundo Gil, (2008) esta entrevista é uma  técnica onde o investigador se 

apresenta frente ao investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo de obtenção dos dados 

que interessam à investigação.  

A mesma é  uma forma de diálogo assimétrico, em que uma das partes busca coletar 

dados e a outra se apresenta como fonte de informação. A entrevista é, portanto, uma forma de 

interação social. 

Segundo Dale (1996, p. 310), “a entrevista do tipo fenomenológica no processo de 

coleta de dados tem seu início pela pergunta disparadora e norteadora”. Sendo esta a questão 

norteadora da pesquisa: Qual a sua percepção quanto à saúde do homem na sua formação 

acadêmica?  

 No intuito de registrar as falas dos participantes da pesquisa, as entrevistas serão 

gravadas integralmente, com permissão de todos os participantes possibilitando uma melhor 

interação e não interrompendo a expressão dos relatos. Os discursos serão transcritos 

integralmente para melhor captação dos dados, além dos registros das minhas impressões e 

reflexões acerca das observações do fenômeno, por melhor se adequarem ao objeto e objetivos 

do estudo na busca e a compreensão dos significados da sensibilidade no ensinar e aprender a 

fazer Enfermagem, à luz da fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty (2000). Acreditamos 

que isto possa nos ajudar a cuidar ainda mais e melhor dos seres humanos que estão sob nossos 

cuidados e de nós mesmos. 

 

 

4.4 PARTICIPANTES DO ESTUDO  

 

 

Os  participantes do estudo foram os alunos do Curso de Graduação em Enfermagem. 

Os critérios de inclusão foram os alunos que frequentassem a disciplina “Adulto, Idoso e 

Cirúrgico’’ do 10º período da Universidade Estacio de Sá/RJ (UNESA), unidade João Uchoa, 

por compreender que estes já cursaram a maior parte das disciplinas curriculares do curso, 

possibilitando maior chance destes terem tido um contato prévio com o tema. 

 Foram excluídos aqueles que por qualquer razão não tivessem realizado as atividades 

prática até o momento da coleta de dados. 

A amostra da pesquisa foi composta de vinte (31) alunos inscritos na disciplina “Adulto, 

Idoso e Cirúrgico’’. 
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Justica-se o quantitativo de participantes através do critério de saturação de dados, ou 

seja, no momento que as informações  coletadas tornaram-se repetidas e não mais 

acrescentaram dados novos, configurando uma estrutura comum, relativa ao fenômeno em 

estudo. 

A busca pelos participantes da pesquisa ocorreu nos intervalos de aula, através de 

convite individual, respeitando o voluntariado. Foi exposto por mim, o interesse em  

compreender os fenômenos a partir da percepção dos estudantes de enfermagem, envolvidos na 

pesquisa. As entrevistas ocorreram na sala de reuniões, visando a um ambiente de privacidade 

livre de interferências, assegurando o sigilo de sua fala. 

 

 

4.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

O projeto de pesquisa foi submetido inicialmente à apreciação do Comitê de Ética e 

Pesquisa (CEP) com seres humanos da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

Fluminense (UFF/HUAP) e pela empresa co-participante Universidade Estácio de Sá 

(UNESA/RJ), sendo aprovado sob o nº1.894.628, obedecendo às especificações éticas e legais 

da Resolução 466/12, do Ministério da Saúde. Após aprovação, foi encaminhado à gestão do 

campus João Uchoa, onde foi aprovada a pesquisa e Coordenação Academica e de pratica local. 

Esta pesquisa não causou ônus finaceiro para os participantes, ficando sob responsabilidade da 

pesquisadora os gastos com o desenvolvimento da pesquisa. A participação na pesquisa 

implicará na concordância dos participantes selecionados através da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B). Esse documento irá assegurar aos sujeitos da 

pesquisa o direito a: esclarecimentos sobre a natureza do estudo; seus objetivos; possíveis 

contribuições; os procedimentos utilizados na coleta de dados; a liberdade do sujeito de se 

recusar a participar, ou de se retirar em qualquer fase da pesquisa, sem penalização; a garantia 

do anonimato e que a participação é voluntária e o destino dos dados coletadas na investigação 

(BRASIL, 2012). 

 

 

4.6  RISCOS E BENEFICIOS 
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A participação na pesquisa envolveu risco médio, como desconfortos e/ou 

constrangimentos, uma vez, que os participantes do estudo, darão o auto relato dos 

participantes (alunos) envolvendo a formação pedagógica. Sendo assim, para evitar e/ou 

reduzir os efeitos e condições adversas, a equipe de pesquisa esclarecerá o participante sobre:  

 

a) Garantia de plena liberdade ao participante da pesquisa, de recusar-se a 

participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma; 

b) Garantia de manutenção do sigilo e da privacidade dos participantes da pesquisa, 

durante todas as fases da pesquisa; 

c) Neste sentido, a relação docente/discente, buscará perceber e estabelecer atitudes 

de ajuda aos alunos da pesquisa, exercendo a escuta e inclusive interromper a entrevista.  

d) Esclarecimento sobre a forma de acompanhamento e assistência a que terão 

direito os participantes da pesquisa.  

Quanto aos beneficios da pesquisa serão multiplos e prioritários à compreensão dos 

fenômenos, a partir da percepção dos estudantes de graduação em enfermagem acerca da saúde 

do homem, sendo prioridade deste projeto, alcançar a qualidade do ensino de graduação em 

enfermagem, possibilitando articular os conhecimentos teóricos - pratico dos estudantes, no 

manejo da assistência de enfermagem, voltada ao cuidado à saúde da população masculina. 

(BRASIL, 2012). 

 

 

4.7 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS: A PROPOSTA METODOLÓGICA 

DE GIORGIO 

 

 

Este método consiste em uma das variantes do método fenomenológico mais conhecido 

na literatura (Moreira, 2004) e tem sido muito utilizado por pesquisadores que utilizam o 

método qualitativo por proporcionar uma sistemática transparente de trabalho, pois, sua 

proposta indica e contextualiza as escolhas do pesquisador.  

A proposta de Giorgi (1985), baseado no modelo empírico-compreensivo lida com as 

descrições de depoimentos, relatos ou entrevistas sobre experiências vividas.  

É o método fenomenológico, que possibilita o acesso ao mundo vivido, fato este que 

tem sido apontado, como sendo a fenomenologia, um modelo adequado para fundamentar 

teorico e metodologicamente as ciências humanas, sociais e principamente no âmbito da saúde, 
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onde o contexto vivido tomam o sujeito e o homem, tornando-o protagonista (ANDRADE; 

HOLANDA, 2010). 

Tendo como objetivo obter as “unidades de significado”, ou essências, contidas nas 

descrições por escrito dos participantes e revelando a estrutura do fenômeno, para isso realiza-

se quatro passos.  

Primeiro passo 

O sentido do todo, corresponde à leitura de toda a descrição a fim de alcançar o sentido 

geral. Para tanto, é necessário compreender a linguagem de quem descreve, sem qualquer 

tentativa de identificar as unidades significativas. O senso geral obtido é a base para o passo 

seguinte. 

Segundo passo 

É o com base em uma perspectiva vivencial-fenomenológica e focada no fenômeno que 

é pesquisado. Após ter sido apreendido o sentido do todo, o pesquisador faz a releitura do 

texto, tantas vezes quanto necessárias - com o objetivo de discriminar as unidades 

significativas, que emergem sempre que se percebe uma mudança  na perspectiva vivencial-

fenomenológica, focalizando o fenômeno que está sendo pesquisado. 

Terceiro passo    

É configurado pela transformação das expressões cotidianas do sujeito em linguagem 

vivencial-fenomenológica, com ênfase no fenômeno que está sendo investigado. Uma vez que 

as unidades significativas foram delineadas, o pesquisador, então, passa por todas elas e 

expressa o sentido vivencial-fenomenológico nelas contido. É a transformação da linguagem do 

dia a dia do sujeito em linguagem vivencial-fenomenológica apropriada, com ênfase no 

fenômeno em estudo. 

Quarto passo 

O último passo do método fenomenológico apresentado por Giorgi (1985) busca a 

síntese das unidades significativas transformadas em uma declaração consistente da estrutura 

do aprendizado. Finalmente, o pesquisador propõe que se sintetizem todas as unidades 

significativas transformadas em uma declaração consistente da significação psicológica dos 

fenômenos observados em relação à experiência do sujeito, e denomina essa síntese 

de estrutura da experiência. 

Após a análise temática, os dados serão examinados à luz do referencial teórico 

Merleau-Pontyano. 
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5  CAPITULO V- DESVELANDO O UNIVERSO DO GRADUANDO 

 

 

5.1  DADOS BIOGRÁFICOS DO GRADUANDO DE ENFERMAGEM 

 

 

A caracterização sociodemográfica dos participantes é apresentada a partir das seguintes 

variáveis: sexo, idade, naturalidade, estado civil, escolaridade. 

Para tanto, conforme resultados da Tabela 1, participaram da pesquisa 27 mulheres e 04 

homens, totalizando 31 graduandos de enfermagem, com idade entre 23 e 56 anos. Destes 11 

eram casados, 17 solteiros, 02 separados e 01 viúvo. Provenientes na sua maioria do Rio de 

Janeiro (22 participantes), apenas 11 (sendo 01 de São Paulo, 01 de Manaus, 02 do Maranhão, 

01 do Rio Grande do Sul, 01 da Bahia, 01 de Minas Gerais e 02 do Ceará). Apenas 03 alunos, 

já possuíam curso de graduação; porém, estes não eram egressos da área da saúde. 

 

Tabela 1 – Dados Biográficos do graduando de enfermagem segundo sexo, idade, naturalidade, 

estado civil, escolaridade - Rio de Janeiro – 2017 (n=31) 

 

Variáveis f 

Sexo   

Masculino 04 

Feminino 27 

Idade 
 

27-33 anos 18 

33-42 anos 02 

42-56 anos 03 

Naturalidade           

Rio de Janeiro 

Outros Estados 

21 

10 

Estado civil   

Solteiro(a) 17 

Casado(a) 11 

Viúvo(a) 01 

Separado(a)/Divorciado(a) 02 

Escolaridade  

Nível superior completo (anterior) 03 

Fonte: Autora, 2017. 
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5.2  O ENCONTRO FENOMENOLÓGICO: A ENTREVISTA 

 

 

A presente pesquisa, no seu desenvolvimento, teve a preocupação de preservar em sua 

trajetória a interrogação  do fenômeno, tendo como base a pesquisa fenomenológica.  É 

essencial questionar o fenômeno. Perguntar, “o que é isso?”; buscando ir-à-coisa-mesma; ir em 

busca de compreender a essência do fenômeno em questão, para então perceber o mundo e o 

viver à parte do outro.   

A busca pelos graduandos, revelou também uma busca pelo conhecimento que envolve 

o docente e o discente, onde o corpo é o veiculo de comunicação; onde a linguagem falada ou 

não (táteis, visuais, olfativas, etc.) articula um sentido, não a posteriori, como fruto de 

coordenadas separadas, mas a partir de uma significação comum a todas essas possibilidades 

(Merleau-Ponty, 1999).  

O envolvimento dos graduandos com outros profissionais, ainda que não venha da 

academia propriamente dita, como preceptores-enfermeiros, técnicos e demais membros das 

equipes de saúde, promove um espaço de aprendizado dentro do processo educativo . Como  

foi relatado na  declaração percebida na fala do graduando G19, ao destacar que o tema foi 

abordado por um único professor “Só mesmo na matéria que se tratava do SUS que tinha 

relacionado a isso, mas não houve. Só um professor que estava fazendo uma especialização, ele 

estava fazendo pós; ele falou sobre isso que estava (acontecendo),  quase não tinha 

profissionais nesta área”. Seja para si (discente ) quanto para o cuidar  do outro é neste outro  

que  deve sentir a dialética do eu e do outro na proposição de uma nova proposta, para  uma  

condução e recondução do fazer enfermagem no processo ensino-aprendizado. 

 

 

5.3 CATEGORIZAÇÃO DOS DADOS  

 

 

5.3.1 A intepretação significativa 

 

 

Como método interrogativo, utilizei um roteiro de entrevista com questões diretas que 

pudessem focalizar o universo do homem na percepção do graduando de enfermagem, com três 

questões chaves para responder aos objetivos da pesquisa. O pesquisador, de posse das 
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descrições, fez  a análise individual das falas dos sujeitos, buscando pelas convergências ou 

pelo aspecto invariante, comum, que permaneceu nas descrições com base em estudo sobre o 

tema. 

Cremasco (2009, p.52) também cita a obra Fenomenologia da Percepção, como 

proposta de Merleau-Ponty, para descobrir os significados rumo à compreensão humana; o 

comportamento na forma de “um conjunto de reações significativas”. 

Sendo a subjetividade responsável em transformar o sujeito ator e autor de sua própria 

história, o que se propõe na pesquisa diante da percepção do graduando de enfermagem acerca 

da saúde do homem é que o sentido é aqui compreendido, portanto, não apenas como produção 

cognitiva, representacional, mas como algo que os envolve.  

As categorias estabelecidas e geradas representam a perspectivas do fenômeno  

estudado e refletem como os graduando estabecem o seu envolvimento perceptivo quanto à   

temática, surgindo assim quatro categorias: O corpo e a lingüística como significado do todo; A 

organização curricular e sua fragmentação no mundo da vida acadêmica;Atenção a saúde do 

homem:sob o olhar perceptivo do graduando;A subjetividade da vida do graduando ao encontro 

do corpo vivido. 

 

 

5.3.1.1 1ª Categoria : O corpo e a linguística como significado do todo. 

 

 

Esta categoria identifica e traz à luz da discussão o papel do graduando na pespectiva de 

comprender que a relação corpo-sujeito apresenta-se como espaço de superação de dualidades 

entre o seu espaço de aprendizagem, no campo universitário, nas unidades de saúde e o sujeito    

(graduando), uma vez que é aí que nos situamos, numa relação ambígua do mundo. Onde o 

significado emerge da palavra;  não se reduz a ela, mas de expressões inseridas no corpo. Onde 

a palavra tem o sentido sem contê-la. A expressão não esgota o mistério do dito, que nos 

remete para observar o não dito (MERLEAU PONTY, 1999). 

Merleau-Ponty (1964/1992), a percepção é uma porta aberta a vários horizontes; 

porém, é uma porta giratória, de modo que, quando uma face se mostra, a outra se 

torna invisível. Cada sentido se exerce em nome das demais possibilidades. Sob o meu 

olhar atual surgem as significações. Mas, o que garante a relação entre o que vejo e o 

significado, entre o dado e o evocado? Essa relação é arbitrária, depende das intenções 

do momento, de dados culturais, de experiências anteriores e do movimento. 
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Neste sentido, destaco a fala dos graduandos de enfermagem, que indiscutivelmente é 

uma fonte inesgotável de informações. Esta revela o processo de aprendizado vivenciando pelo 

corpo fisico, revelando a sua intencionalidade.  

 
[...]na minha formação acadêmica na disciplina de ensino clínico 1, que vai a saúde   

coletiva que a gente fez uma ação lá no piscinão de Ramos no Novembro Azul, foi o 

momento mais significante da minha formação acadêmica[...](G3) 

 

 Descrito pelo graduando através da prática o graduando pode descrever ao vivenciar 

algo que ainda não havia experimentado. Dentro dessa perspectiva, Merleau-Ponty, afirma que  

eu só consigo compreender a intencionalidade do outro – e sua atitude para comigo – porque 

através do meu corpo posso torná-la minha. 

No pensamento do filósofo, o corpo possui um lugar especial, para o corpo, a respeito 

da intencionalidade que se exprime e trás consigo e guarda a sua própria significação. Sendo 

possível observar que não há sujeito sem corpo, pois este é o meio pelo qual o sujeito está no 

mundo; e é também ocupando com o seu corpo, que o graduando apreende os saberes de 

diferentes formas e de diferentes olhares. 

Neste cenário, o graduando  demonstra que o processo educativo necessita ser vivido 

como parte da vida  acadêmica e não observado de forma distante. Dando, assim, a percepção 

de que é de fato necessário que o graduando possa ser parte do mundo para só então ser capaz 

de capturar o ato perceptivo do mundo. 

[...] não conheço ele a fundo, mas já ouvi falar, faz parte do programa                                                                     

do Ministério da Saúde que fala sobre as condutas sobre a saúde do                                                                       

homem[...](G5) 
 

Retornando às coisas mesmas, Merleau-Ponty recupera seu movimento expressivamente  

primário, onde, a uma só vez, ele ultrapassa e limita o sentido esboçado na percepção (limita no 

sentido de explorar uma direção de sentido em favor de outras possíveis). 

A formação pedagógica do graduando de enfermagem deve estar pautada  na formação 

profissional,  frente a toda e qualquer  necessidade do cliente, em articulação com os preceitos 

do SUS. O homem é um ser inacabado; anseia por conhecimentos, cabendo assim, ao espaço 

universitario, promover mudanças. É perceptível que o empoderamento do conhecimento 

acadêmico refletirá sobre a sua formação pedagógica, com vista à sua  qualificação  

profissional como enfermeiro, elevando sua categoria a outro patamar de saberes, em favor de 

si em de outros. 
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Assim,  revela-se ao mundo, onde o sujeito  eu se dirige ao mundo:"cada consciência é 

nascida no mundo e cada percepção é novo nascimento da consciência”(Merleau-Ponty,1966, 

p. 13). 

A busca no desvelar do fenômeno se dá essencialmente por existirem aspectos que 

envolvem pessoas, busca-se um novo olhar para desvelar e entender  o fenômeno estudado. 

Este consiste não só no preparo e embasamento técnico-cientifico dos profissionais, mas, 

também, na vivência do outro e na abordagem vivencial.         

A linguagem  destaca-se  quando ocorre a transformação das relações de sentido 

iniciadas na percepção, ou seja, é a abertura para o mundo, como a projeção de um ser para 

fora de si.                                  

[...]Seria interessante se tivesse uma parte da graduação em relação, só sobre a  saúde 

do homem(G12). 
 

[..]exprime a sua percepção, trazendo ao tema a sua preocupação com a população 

masculina, confirmando assim a projeção da sua percepção[...] (G20)
. 

[..]para então, seria importante desenvolver esse programa de atenção voltado para 

eles, estimular ele a procurar um médico, estimular ele a ter essa proximidade com o 

profissional de saúde,né?![...](G20). 
 

Ao postular a distinção entre fala falante e fala falada, Merleau-Ponty remete a primeira 

à linguagem  em estado nascente, como um ato instituinte e criativo. A segunda, por sua vez, é 

remetida à linguagem sedimentada, constituída por significações correntes e pelas demais 

formas de expressão de um dado  do meio sócio-cultural.   

O graduando está no mundo pré-dado vivendo as necessidades diárias da comunidade 

como parte  do mundo-da-vida universitária, emergindo dele e tendo nele  a sua própria 

percepção , na tentativa de compreendê-lo:   

 

[...]a gente vê um monte de campanha de câncer de mama no alvo da moda, corrida   

do câncer de mama, câncer de útero e nunca vê o câncer de próstata, nunca vê as 

outras outras doenças que englobam a sociedade, né? (G11). 

 

A respeito dessa relação entre sentido e palavra, Merleau-Ponty (1945/1994) escreve: 

 
A palavra ainda está desprovida de uma eficácia própria, desta                                                                                 

vez, porque é apenas o signo exterior de um reconhecimento interior, que poderia se 

fazer sem ela e para o qual ela não contribui. A palavra não é desprovida de sentido, já 

que atrás dela existe uma operação categorial, mas ela não tem esse sentido, não o 

possui, é o pensamento que tem um sentido, e a palavra continua a ser um invólucro 

vazio (...), a linguagem é apenas um acompanhamento exterior do pensamento. (pp. 

240-241). 

                                                                                                                                                                           

Tais  depoimentos( falas) revelam que uma grande parcela dos graduandos confirma de 

fato a realidade vivida e que se desdobra no desvelamento do desconhecimento quanto a 
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existência de uma legislação própria que garante o acesso ao serviço de saúde à categoria 

masculina. A criação da PNAISH (gráfico 1) não foi suficiente para que os graduandos tenham 

se apropriado destes saberes . 

  

[...]O básico, eu conheço assim é... pela formação  acadêmica, mas não ativamente,fiz 

alguns trabalhos extras, por fora da faculdade [...](G4). 

 

[...]eu acho que existem poucos programas também não são voltados para a saúde do 

homem(G2). 

                

Gráfico 01. Conhecimento do PNAISH pelos graduandos de enfermagem. 

 
 

         Fonte: Autora, 2017. 

 

 

5.3.1.2 2ª categoria: A organização curricular e sua dimensão fragmentada no mundo da vida 

do graduando de enfermagem 

 

 

Ao analisar as falas dos graduandos de enfermagem, explicitados nesse contexto, na 

abordagem do conteúdo acerca da saúde do homem na grade curricular na universidade em 

questão,conclui-se que, eles pouco conhecem-na, pois hoje ela encontra-se  inserida em uma 

disciplina (Adulto Idoso e Cirúrgica) com uma abordagem superficializada e fragmentada: 

Na minha formação, eu percebo que a saúde do homem, ela é meio que deixada de 

lado, tanto academicamente como profissionalmente, visualizando outros profissionais 

que atuam com estes pacientes (G2) 
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O meu foi junto com saúde do adulto, foi junto, não foi separado, entendeu?! Igual 

saúde da mulher. Tem um ensino clínico só para a saúde da mulher do homem não, foi 

junto com saúde do adulto e idoso, aí foi o que se falou um pouco sobre a saúde do 

homem (G12). 

                                                                           
[...] na disciplina da saúde do adulto e idoso, mas bem superficialmente, a gente não 

aprofunda sobre a saúde do homem[...] (G10). 

 
[...]a gente não tem nenhuma disciplina específica para...para esse assunto, da saúde 

do homem (G20). 

 

[...]a gente não tem uma disciplina específica para a saúde do homem. Então, foi mais 

assim em relação a trabalho que  o professor pediu para fazer e alguns alunos 

acabaram fazendo sobre a saúde do homem, mas foi por mais iniciativa do aluno, não 

porque tivesse essa matéria dentro da nossa graduação ...(G28) 
 

 

Analisando as legislações vigentes constata-se  que,  as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN) de Enfermagem, determinam que os conteúdos a serem ministrados estejam 

relacionados com o processo saúde-doença do cidadão, da família e da comunidade, 

contextualizados à realidade epidemiológica e profissional.  

Desse modo, as grades curriculares do curso não poderiam privilegiar apenas a saúde 

das crianças, das mulheres e dos idosos (SANTANA,  2011), representadas aqui no discurso 

constante dos graduando de enfermagem 

 

[...] foi falada saúde do homem em si, não em um foco específico, mas no geral   (G2). 

 

[...] você não vê a fundo o HOMEM, você vê tanto o homem como a mulher, como  a 

gente aqui [...] onde estudo tem a matéria que é disciplina direcionada a  saúde da  

mulher então eles dão um pouco mais  de ênfase  na saúde do idoso,  no caso homem, 

mas isso não é assim, a fundo não![...] (G9). 

 

Bom, eu acho que dentro da nossa graduação ficou um pouco falha essa parte da saúde 

do homem, porque a gente não teve nenhuma matéria específica só para tratar disso 

como saúde da mulher, eu não me lembro. E a gente vê também na vivência do posto 

de saúde. Saúde coletiva a gente não vê, essa parte sendo assim bem abordada, eu vejo 

o  homem fica um pouco excluído (G31 ). 

 

 

Ainda, sob a temática em questão faz-se necessário o uso de uma linguagem direta, 

dirigida à temática específica; que possibilite a reflexão e  melhor compressão dos graduandos 

de enfermagem dos conteúdos pertinentes ao PNASH; que privilegie e dê visibilidade às 

necessidades do homem e suas peculiaridades, com olhar significativo de importância sobre a 

temática, assim como as demais disciplinas abordadas e não fragmentadas  em outras 

disciplinas, ficando isto evidente nos relatos: 

O meu foi junto com saúde do adulto, foi junto, não foi separado entendeu?!Igual 

saúde da mulher, tem um ensino  clínico só para a saúde da mulher, do homem não[...] 

(G12). 
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Ao desvelarem a organização das disciplinas, eles se revelam como corpo fenomênico. 

Segundo Merleau-Ponty (2000), o corpo, com seus pensamentos e ações, relaciona-se com a 

estrutura psicológica e histórica, do graduando de enfermagem, estando assim na contramão da 

sua formação acadêmica. Efetivamente, o cuidado preventivo da saúde do homem, ficaria à 

margem do conhecimento de uma forma mais ampla, não só apenas na prevenção ao câncer de 

próstata, porém, mais além deste, primoritariamente,  na promoção da qualidade da assistência 

à saúde do Homem como prevê o SUS, que é, não somente estar envolvido com a recuperação 

ou na presença de agravos evitáveis. Respeitando-se, assim, as diferentes fases do 

desenvolvimento da vida do homem na sua plenitude, e não somente na doença, reveladas nas 

seguintes falas: 

[...]só passando se ele o homem, já tivesse idoso, que aí fala uma coisinha sobre a 

próstata e não tem muita coisa (G1). 

  
[...]  sobre o câncer de próstata, da prevenção ao câncer de próstata, sobre esses 

assuntos, mas não sei ele a fundo (G5). 

 

[...]é sempre abordado no mês de novembro que a instituição faz campanhas? 

Atividades com os alunos voltadas ao câncer de próstata....[...]Sempre voltado ao 

câncer de próstata e não as outras patologias que acometem esse público (G 16). 

 

A inclusão da atenção à saúde do homem, nas práticas de saúde como uma realidade 

para os futuros graduandos de enfermagem. Tal afirmativa pode ser constatada no depoimento 

a seguir: 

Acredito que seria de grande relevância, seria hoje um grande diferencial, um 

graduando[...] um concluinte, saindo da sua... graduação e tendo como bagagem uma 

disciplina específica sobre a saúde do homem[...](G 16). 

 

Na filosofia merleau-pontyana, as significações nascidas das relações do corpo com o 

mundo, antes mesmo de serem concebidas como ato de pensamento, são atribuídas à atividade 

corporal. Constatadas na realidade corpórea, reveladas pela percepção do todo onde os 

graduandos revelaram em suas falas receios e inseguranças, por pensar não ter competencia 

técnica para atuarem como futuros enfermeiros. Então, é por meio da corporeidade que ‘’eu’’ 

expresso os meus  pensamentos. 

Isto exposto na declaração(G11), apontando sobre o conteúdo:  

 

Na matéria de adulto e idoso, ensino clínico de adulto e idoso, a gente tinha aula  

prática no Hospital Miguel Couto e à noite a gente tinha aula teórica com a  

professora;  então a gente discutiu diversos temas, entre eles a saúde do   homem 

(G11). 
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O fato vivenciado por ele quanto a oferta do conteúdo acerca da saúde do homem,  

possíbilitou a ele próprio perceber que há uma dinâmica que favorece o seu processo de  

aprendizado quando articulado de forma planejada, mesmo sem estar realmente inserido em 

uma disciplina própria, corroborando  assim, com uma melhor organização do ensino em 

questão.  

Os graduandos de enfermagem demostraram o desejo por mudanças na perspectiva da  

prática de cuidar do homem. Cabendo assim, à acadêmica, a responsabilidade em pensar nas 

novas práticas de ensinar, e aprender a atender e cuidar amplamente deste novo homem, 

cabendo também o envolvido dos docentes-enfermeiros; do perceptor,  agregando seus 

diferentes saberes para transformar a realidade acadêmica, possibilitando o preenchimento das 

lacunas aqui apresentadas e acreditando que a inclução da atenção a saúde do homem nas 

práticas de saúde possa ser uma realidade para os futuros graduandos de enfermagem. 

 

 

5.3.1.3 3ª Categoria: Atenção à Saúde do Homem: sob o olhar perceptivo do graduando de 

enfermagem 

 

Surgindo assim a terceira categoria, em virtude das considerações sobre a invisibilidade 

do homem no universo acadêmico,  presente nas falas dos participantes da pesquisa, os mesmos 

foram convidados a refletir de forma perceptiva mediada pelo corpo, sobre suas próprias 

vivências e experiências, pois, a partir do momento que refletem sem restrições, revela-se a 

essência da existência. Vivenciam eles seu momento, para assim melhor elucidar suas 

percepções acerca da temática.  

Para Merleau-Ponty (2006), só a percepção poderá desvelar limites, mesmo que 

transitórios, e ampliar o seu mundo de experiência. 

A percepção “não é uma ciência do mundo, não é nem mesmo um ato, uma tomada de 

posição deliberada; ela é o fundo sobre o qual todos os atos se destacam e ela é 

pressuposta por eles” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 6). 

 

O panorama ou cenário  passa ser “mundo-da-vida,’’ assim a vida universitária é para o 

graduando de enfermagem, o porto seguro, o seu segundo espaço de convivência social. É um 

mundo de socialização e descobertas, para ser explorado e vivido; buscar novos significados, 

por meio de seu corpo, sujeito de sentidos para reagir a todas as inspirações.  

 

[...]No sexto período,essa abordagem me deu uma curiosidade,eu já tinha em mãos 

meu TCC,eu quase mudei para essa área[...](G18) 

 



58 
 

[...]Não vejo assim quanto graduando, eu não tenho conhecimento; só mesmo o que eu 

pensei, mas eu nunca tive nada abordado na matéria[...](G19) 

 

Reafirmando a fala do filósofo, o graduando torna-se elemento de transformação, e por 

meio  do ato reflexivo  que  é percebido pelo corpo, e é nele que se tem a consciência. Dando, 

desta maneira, a devida direção ao olhar para o Homem no sentido de desenvolver ainda na 

graduação ações de saúde. Porém, o que a realidade expõe, se mostra diferente da percepção 

dos mesmos: 

 

[...]Eu já estou terminando a graduação e não tive isso, que seria bom se fosse 

implementada essa matéria na graduação (G12). 

                                  

[...]Não .... Acho que foi mais focado em ensino clínico de  saúde    coletiva, mas                                            

durante toda a graduação foi falada da saúde do homem em si, não em um foco 

específico, no geral (G2). 

 
[...] E... seria importante, porque a gente já tem uma disciplina que fala da saúde da 

mulher e  em  nenhum  momento a gente tem profundo a saúde do  homem[...] (G3).  
 

 

Segundo Merleau-Ponty (2006) é o meio onde o outro se corporifica diante de mim, 

onde as experiências se tornam possíveis de serem vividas. Seja pelo espírito aventureiro; seja 

pela busca por autonomia, quando este pensamento reflexivo toma forma e exige uma atitude 

positiva, experimentando novas histórias, aqui apresentadas e capturadas na fala do aluno: 

 
[...]Como eu sou nerd, então eu fui estudar um pouco mais sobre isso aí   eu vi que no 

Norte têm muitos casos de amputação peniana, por falta de higiene, porque os homens 

não têm o hábito de se cuidar nesse  ponto. Isso só por autodidata  mesmo, por eu ser 

nerd, mas na formação acadêmica não tive nada muito específico para o homem. Não 

foi nada significativo assim[...](G3). 

 

 Pois, à parte da concepção do filósofo, a idéia de percepção pura para Merleau-Ponty, é 

inconcebível (Merleau-Ponty,1966, p.10). A exemplo, o filósofo cita que ao olharmos uma 

praia,  não temos percepções pontuais, o todo se faz visão e forma um quadro diante de nós. 

Dando uma dimensão transcendental que indica que a reflexão não possui uma visão 

completa do fenômeno intencionado, mas por visões parciais (Merleau-Ponty,1966, p.74). No 

entanto, o mundo transcendental é o fundo que possibilita o conhecimento e a  percepção do 

universo masculino pelo graduando de enfermagem, o qual é de suma importância.  

 

 

5.3.1.4 4ª Categoria: A subjetividade da vida do graduando de enfermagem ao encontro do 

corpo vivido 
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Nesta perspectiva, voltando o olhar para o ser humano, representado pela unidade 

corpo-mundo, a forma de comunicação com o mundo vivido. 

‘’Quer se trate do corpo do outro ou de meu próprio corpo, não tenho outro meio de 

conhecer o corpo humano senão vivê-lo” (Merleau-Ponty, 2006, p.269). 

 

Para  Merleau-Ponty (1999) a realidade se faz presentes no corpo, no corpo vivente, ou 

seja no corpo na sua totalidade, no corpo a intenção, expressão, percepção; no corpo sensação; 

no corpo sede dos sonhos, das paixões e do imaginário se fazem presentes no corpo, no corpo 

vivente, ou seja no corpo na sua totalidade, no corpo. A adoção de uma nova abordagem dando 

uma percepção renovadora, com um novo discurso na enfermagem, que considere a 

fenomenología da corporeidade. 

Na filosofia merleau-pontyana, as significações nascidas das relações do corpo como 

mundo,antes mesmo de serem concebidas como ato de pensamento, são atribuídas à atividade 

corporal. 

Entendemos, no entanto, que é preciso perceber que cada graduando possui seus 

próprios valores, concepções, necessidades próprias e, que o processo educativo permeia toda 

as fases de suas vidas, para saber, para fazer, para ser ou para conviver, todos os dias, sem 

abstrair a vida. Misturadas todos os dias, a vida e a educação se complementam. 

[...] Meu pai foi vítima do câncer de próstata que  foi diagnosticado de forma tardia e 

ele não teve muito... muito assim... opções de tratamento para  alcançar a cura, foi  só 

tratamento paliativo (G5). 

 

[...]poucos homens se importam com a saúde...poucos procuram orientação na área da 

saúde, não participam de muitos eventos ligados a saúde ...até o meu proprio pai teve 

essa situação aí, pra mim foi bem difícil, para meus irmãos também e adora estou 

proucurando ampliar esses universo da saúde do homem(G18). 

 

 

As falas carregam “silêncios, lacunas,interrogações; elas nos dizem algo’’.  Estranham-

se por inteiro nesse mundo novo que logo  irão enfrentar como enfermeiros. Apesar das 

explanações verbais, há uma percepção ainda obscura da ausência do conhecimento acerca da 

temática. No campo da subjetividade, encontram-se recortados pela historicidade, pelos objetos da 

cultura, pelas relações sociais, tensões, contradições, paradoxos, afetos. Diante dos fatos 

apresentados que Ponty, reafirma , o mundo percebido é fonte inesgotável de sentidos. 

[...]E de uma forma ou de outra a saúde do homem tá ligada à nossa vida mesmo que 

não seja homem né?![...](G11). 

 

Assim, é uma área que eu não pretendo me especializar, não é uma área que eu esteja 

muito interessada, mas eu acho importante até porque a formação a gente vai trabalhar 

com qualquer pessoa, a qualquer hora e eu tenho que estar informada e buscar 

conhecimento sempre, mas sei dos programas, de como é importante incentivar e 

orientar em todos os momentos (G 26). 
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Observando nos discursos, encontramos as expressões de angústia e sofrimento vividos, 

que muitas vezes, não são expressas oralmente. Ficam claras nos depoimentos e configuram 

assim a realidade, onde os saberes disciplinares reafirmam a realidade sobre a  insegurança dos 

graduandos quanto a temática abordada em  expor seus conhecimentos,  os quais  deviam ser 

adquiridos no espaço da universidade. Exprimem assim, seus receios, suas dificuldades 

encontradas no aprendizado; pois,  neste espaço, é onde devem promover a articulação teórico-

prática do ensino. 

 

[...] Não. Já ouvi uma menção do. Imagino que tenha, mas nunca ouvi falar sobre ele 

(G3). 

 

[...]Na verdade eu não conhecia sobre esse programa de atenção integral a saúde do 

homem e que existia um programa próprio voltado a esse público(G16). 

 

O processo  educativo é algo que necessita ser vivido como parte da vida, nesta 

perspectiva se coloca a prática de ensino de enfermagem, percebida pelos graduandos na 

direção da possibilidade de re(criação) do homem e atuação com vista ao aprendizado na 

sociedade.  Possibilitando-se ao graduando de enfermagem ser no mundo e para o mundo, onde 

o saber vem ao encontro de transformar o homem (FREIRE, 2011). 

 

 

5.4 ANÁLISE COMPREENSIVA 

 

 

5.4.1 Experimentando a busca pelo outro 

 

    

Retomando a pesquisa de campo, o pesquisador deve, no momento das entrevistas, 

suspender seus juízos (epoché) se dispondo apenas, então, a aprender com quem  vivenciou ou 

vive as experiências sobre a qual ele perpassou, onde o ato de perceber tem uma inteira relação 

de encontro entre o sujeito e o objeto (MERLEAU-PONTY, 2006). 

Como docente, neste momento, no papel de entrevistador,  coube a mim um meio de 

perceber além das  falas dos discentes, a observação da fala pausada, rápida e muitas vezes 

embaraçada. Porém, a fim de evitar interferências,  foi mantida à distância o juízo de valor, a 

fim de preservar o objeto de estudo, para poder melhor estabelecer a relação e a atitude 

fenomenológica com o outro. Esta é, sem dúvida, uma tarefa nada fácil: observar o corpo e sua 

expressão, estando ele impregnado de intencionalidade. Porém,  para tal tarefa se faz  

necessário um olhar atento.  
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Para Merleau –Ponty, o sentir e a percepção são a ligação fundamental com o mundo e 

o fio condutor da existência humana. 

Sendo assim, na tentativa de estabelecer com o outro uma relação e interação na 

intersubjetividade,  foi providenciado um ambiente familiar como o próprio ambiente do 

próprio campus de origem do graduando, favorecendo assim a ele compartilhar a sua vivência.  

 

 

5.4.2  A formação pedagógica do graduando de enfermagem e as novas dimensões 

Na percepção do graduando de enfermagem em diferentes momentos, houve explícitas 

citações quanto ao desejo de aprimorar seu conhecimento do tema ainda na graduação, 

demonstrando grande interesse no assunto. Como sugestão para o melhor aprimoramento do 

conhecimento acerca da saúde do homem, foi reteiradamente citada a implementação do 

conteúdo na grade curricular, para melhor formação e preparo do enfermeiro. Porém, outros 

graduandos sinalizaram como medida mais urgente na ampliação do conhecimento,  a  inclusão 

de cursos extracurriculares. Como por exemplo: palestras, rodas de conversas, mini-cursos e 

seminários, oficinas, como alguns que já ocorrem ao longo da sua graduação. Os que estão 

centrados, porém, no tema saúde do homem, são  quase que excusivamente da  modalidade de 

pós-graduação.  
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6 CAPITULO VI- EXTENSÃO ACADÊMICA: INTEGRAÇÃO PRÁTICA- 

PEDAGÓGICA NA FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO 

 

 

6.1 A EXTENSÃO ACADÊMICA COMO  PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO PELAS 

PRÁTICAS SOCIAIS 

 

 

Segundo Cury (1999) uma sociedade sustentável propicia, a interdisciplinaridade, a 

articulação teórico – prática promovendo a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

Assim, proponho o desenvolvimento de um projeto piloto de extensão acadêmica 

(tabela 1) na modalidade de curso de capacitação no âmbito da temática Saúde do Homem, 

junto à comunidade acadêmica da UNESA/RJ, localizada no campus João Uchoa, em parceria 

com a Escola de Enfermagem da Universidade Federal Fluminense/EEAAC/UFF, conforme o 

Modelo de Projetos de Extensão, amparada na Lei Básica da Reforma Universitária nº 5540, 28 

de novembro de 1968; Art. 40. 

O projeto piloto de Extensão Acadêmica, intitulado “PROJETO DE EXTENSÃO 

ACADÊMICA” será uma estratégia de articulação do ensino, pesquisa e extensão na formação 

acadêmica  ofertando aos graduandos de enfermagem um curso de atualização na área temática 

denominado: “Atuação do Graduando de Enfermagem no Acolhimento à Saúde do Homem’’, 

com o objetivo de promover a atualização sobre a saúde do homem. Com um planejamento de 

acolhimento do homem aos serviços de saúde no âmbito do SUS. Priorizando as diretrizes: 

“universalidade e equidade nas ações e serviços, humanização e qualificação da atenção à 

saúde garantindo a promoção e proteção dos seus direitos” (BRASIL,2008,p.37) em articulação 

com o PNAISH. 

O programa tem como proposta articular conhecimento cientifico teórico e prático, 

contribuindo na perspectiva da promoção de ações de saúde, com foco na prevenção e 

promoção da saúde do homem em consonância com o SUS, estimulando a interdisciplinalidade 

e considerando a integração das unidades de conhecimento acadêmica afins, considerando seu 

eixo temático. 

Desta forma, será possível oferecer a oportunidade aos discentes do 4º ao 10º periodo da 

UNESA, matriculados na disciplina ‘’Saúde do Adulto Idoso’’, do atendimento às diferentes 
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necessidades e formas de aprender dos graduandos de enfermagem, através de metodologias 

ativas, integrando-as com ações como aulas/sessões acerca da saúde do homem. 

 
 
6.1.1 Projeto de extensão acadêmica 

  

 

Tabela 1.  CURSO “ATUAÇÃO DO GRADUANDO DE ENFERMAGEM NO 

ACOLHIMENTO À SAÚDE DO HOMEM’’ 

 

 

 

GRANDE ÁREA Estratégias de articulação do ensino, pesquisa e extensão na formação acadêmica 

Coordenação de Cursos da Área da Saúde / Curso de Atualização 

ÁREA 

TEMÁTICA 

Adulto idoso  

INTRODUÇÃO 

 

ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA 

           Favorecer a compreensão do Projeto de Extensão na formação acadêmica do 

graduando de enfermagem com a proposta de articular teoria e prática do 

conhecimento científico, contribuindo na perspectiva de efetivamente promover ações 

de saúde focadas na promoção e prevenção da saúde do homem em concordância com 

as diretrizes do SUS. 

OBJETIVOS DO 

PROGRAMA 

 

Objetivo Geral: 

-Promover a atualização sobre a saúde do homem através do Curso de Extensão; 

Objetivos Específicos: 

- Aprender as estratégias para estimular o autocuidado na população masculina; 

-Descrever as principais condições ou fatores de agravos a saúde do homem; 

-Planejar o acolhimento do homem aos serviços de saúde no âmbito do SUS em     

articulação com a PNAISH. 

-Realizar o acompanhamento teórico-prático do desenvolvimento dos graduandos de 

enfermagem da UNESA, a partir das competências mínimas para atenção a saúde do 

homem. 

-Elaborar artigos acadêmico-científicos para publicação em revistas especializadas. 

APRESENTAÇÃO 

DO PROJETO 

 

A modalidade de extensão possibilitará aos discentes a oportunidade de 

transformação do conhecimento, da prática e da sociabilidade.  Serão planejadas para 

que as atividades de aprendizagem tenham como foco a prática e a reflexão crítica 

sobre ela, bem como, a posterior revisão crítica das experiências.  Tendo em vista o 

perfil da população masculina pela baixa adesão aos serviços de saúde em virtude do 
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seu pensamento de invulnerabilidade, além das dificuldades de acesso aos serviços de 

saúde e sob a alegação que não dispõe de tempo para a espera pelo atendimento, já 

que em geral este coincide com seu horário do trabalho. 

Não há dúvida que é necessário ampliar e preparar os discentes no 

enfrentamento das barreiras culturais e sociais, para que possam promover a 

abordagem ao homem, minimizando os agravos à saúde do mesmo. 

O projeto tem primordialmente a intenção de divulgar e desvelar as ações de 

atenção integral à saúde dos indivíduos do sexo masculino, dando prioridades à 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, regida pelas seguintes 

diretrizes: universalidade e equidade nas ações e serviços; humanização e 

qualificação da atenção à saúde garantindo a promoção e proteção dos seus direitos 

(BRASIL, 2008, p. 37). 

METODOLOGIA 

 

 O programa de acolhimento ao homem exige diversas estratégias de ensino, 

com adoção de ações para auxiliar no desempenho das aulas/sessões, visando atender 

às diferentes necessidades e formas de aprender dos graduandos de enfermagem.  

           As atividades a serem desenvolvidas: 

1) Metodologias participativas / pesquisa-ação. 

 

 

CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO 

 

Atividade I- Apresentação do PNAISH 

Atividade II- Inclusão do Homem no Programa de Planejamento Familiar 

Atividade II- Promoção e Prevenção à Saúde do Homem 

Atividade III- Principais Agravos a Saúde do Homem 

Atividade IV- Planejamento Estratégico do Acolhimento ao Homem 

CENÁRIO Universidade Estácio de Sá (UNESA/RJ), localizado no campus João Uchoa. 

PARTICIPANTES Alunos regularmente matriculados na disciplina “Saúde do Adulto e Idoso”. 

PERÍODO            As aulas serão ofertadas manhã e/ou tarde uma vez por semana com carga 

horária de cinco horas/ aula por semana totalizando 25h mensais. 

 DIRETRIZES  O programa será submetido aos programas institucionais de aprovação pelos 

órgãos de deliberação acadêmica da UNESA bem como aos métodos de avaliação 

institucionais. 

Estimular a interdisciplinaridade promovendo a integração de áreas distintas, 

favorecendo a integração das unidades de conhecimento acadêmica afins, 

considerando um eixo temático. 

RECURSOS 

FINANCEIROS 

O programa será gratuito aos acadêmicos de graduação de enfermagem, desde 

que regularmente matriculados no período vigente. 
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RESULTADOS 

ESPERADOS 

Tais preocupações deste cenário nos remetem à necessidade de formação de 

novas gerações, produzindo profissionais com participação produtiva e ativa no 

mundo do trabalho e nas práticas cidadãs, exigindo dos educadores um potencial para 

garantir a transmissão dos saberes.  Assim, os extensionistas poderão contribuir com 

intervenções e estratégias nos três níveis de atenção à saúde, promovendo aos 

graduandos possibilidades de perceber quais os aspectos de fragilidade podem ser 

explorados e conduzidos, favorecendo, assim, a população masculina dando 

visibilidade pela saúde e não pela doença no seu contexto holístico. 

 

Fonte: Autora, 2017. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

O estudo em questão traz a fenomenologia como método de aproximação do universo 

da enfermagem. Os agravos à saúde da população masculina são desafios a serem enfrentados 

pelos enfermeiros, portanto, sendo primordial a implementação de ações educativas sobre a 

temática, promovendo a articulação dos conteúdos teóricos/práticos, aproximando, assim, a 

academia da sociedade. A pesquisa traz ainda o conhecimento da prática docente como 

ferramenta para extrair novos conhecimentos através da percepção do graduando de 

enfermagem, acreditando que a pesquisa venha identificar os fatores obscuros que possam 

ainda não ter sido evidenciados, buscou-se  referências nas literaturas teórico - 

fenomenológicas para apoiar as inquietações da pesquisadora em compreender como a Saúde 

do Homem está sendo conduzida, nas suas diferentes necessidades, dentro das concepções 

pedagógicas, antes mesmo de entrar na vida profissional. Certo é, que o envolvimento da 

academia é deveras relevante na prática docente e, de fato,  pode fazer a diferença no cenário 

da educação transformadora 

Prioritariamente, o objeto de estudo se deu pela pesquisadora, empenhada em trazer à 

luz do conhecimento o papel da universidade e dos graduandos de enfermagem entrevistados e 

sua percepção quanto às novas práticas sociais que envolvem a saúde do homem. O que me 

levou, além de  buscar compreender e descrever como é adquirido o conteúdo acerca do tema 

em questão através da universidade por ser este ser, reconhecidamente, pela sociedade, um 

espaço de produção, acumulação e disseminação de conhecimentos. Como docente-enfermeira, 

fui atraída para o centro da temática  ao longo da produção deste presente estudo, e ao refletir 

sobre os desafios diários que os graduandos de enfermagem enfrentam dentro do seu mundo 

universitário, descortinando suas experiências e perspectivas, me possibilitou a extração das 

significações deste universo. Assim, como parte deste processo,  ao me questionar inicialmente 

de que maneira os discentes percebem a sua formação pedagógica acerca da saúde do homem 

em articulação com o ensino da Enfermagem, acredito ser necessário ir além de compreender e 

descrever as descrições existenciais do mundo do graduando. 

 Motivada ainda pelas próprias falas dos graduandos, e empenhada em resgatar os 

conteúdos de ensino relativos a saúde do homem. Vislumbrando que outras atividades se fazem 

aplicáveis aos graduandos de enfermagem visto que podem contribuir com os processos 

educativos  e favorecer a sua socialização como membros da sociedade, na expectativa de 
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prepará –los e transformá -los em  indivíduos capazes de  exercer diferentes papéis técnicos  no 

dia-a-dia, com ações crítico - reflexivas sobre seu lugar no mundo e sobre a realidade em que 

atuam como profissionais. 

Acreditando que as descrições existenciais do graduando de enfermagem estão no eixo 

central da discussão: o mundo fenomenológico dos sentidos; colocando estas não como 

verdades, mas sim como possibilidades de verdades. Neste sentido, podemos compreender as 

demandas da saúde coletiva, as prioridades das políticas públicas do setor saúde, o que  nos 

remete à interpretação fenomenológica de Merleau-Ponty.  

O corpo expressa a importância da percepção quando sabemos o que acontece ao redor, 

dando visibilidade à comunicação do corpo com o mundo, além das posturas corporais, que 

oferecem a cada momento uma noção de nossas relações com as coisas. Considerando que o 

ideal de masculinidade e sua identidade são construídos sobre a força física e a sexualidade, 

atributos do corpo, Merleau-Ponty aponta que a sexualidade é uma realidade dinâmica, “que 

faz com que o homem tenha uma história.’’      

Diante do panorama traçado pelo graduando de enfermagem, cada qual expondo suas 

percepções quanto  à saúde do homem, é evidente que há a existência de um paradigma, tendo 

como missão provocar uma nova outra atitude, consolidando a formação humanista não só 

esperada, mas exigida pelo que se espera no atual contexto político, econômico e social.    

A morbimortalidade masculina vem mobilizar a academia na adequação dos PPPs à 

PNAISH e à PNH para aproximação dos graduandos de enfermagem  com a realidade vivida 

pela clientela masculina. Mister se faz a atividade educativa, no sentido de estimular o homem 

a mudar o comportamento, cultivando atitudes de cuidados com a própria saúde. 

A formação de gerações de graduandos de enfermagem exige uma adequação do papel 

do enfermeiro que valorize a promoção e prevenção dos agravos à população masculina 

,preocupação que se faz imprescindível. Para tanto, é preciso que docentes e discentes exerçam 

influência neste sentido não apenas por agravos que poderiam ser evitados decorrentes de um 

modelo institucional de formação, mas sim, de fato, com profissionais de saúde engajados, 

voltados, agora também, para a atenção às especificidades da saúde do homem e da oferta de 

serviços  intimamente comprometidos com concepção de masculinidade. 

A promoção da saúde do homem ainda envolve questões culturais, de sexo e de gênero, 

cujas especificidades justificam abordagem diferenciada, a exemplo do que ocorre com as 

disciplinas voltadas para a promoção da saúde da criança, da mulher e do idoso. 

Cumpre destacar que as questões que envolvem a saúde do homem são tratadas em 

geral nos cursos de graduação de enfermagem e sob os aspectos anatomofisiológicos do 
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organismo humano, em um modelo estritamente biomédico, apesar de abordados nos PPPs. 

Segundo a percepção dos graduados de enfermagem, em geral, de forma fragmentadas em 

outras disciplinas, com uma abordagem ampla e superficial, não há uma disciplina 

especificamente voltada a atender a demanda masculina. 

Permitindo assim, que novas estratégias acadêmicas possam proporcionar dentro do 

processo de aprendizado mudanças de comportamento dos futuros profissionais no manejo de 

situações reais, facilitará a  inserção de um conteúdo que, especificamente,  fomente a saúde do 

homem possibilitando aos  graduandos de enfermagem instrumentalizar-se e contribuir com o 

processo de aprendizado e obter mudanças de comportamento como futuros profissionais no 

manejo de situações reais. 

Nesta perspectiva, é imprescindível o envolvimento do graduando de enfermagem no 

Programa de Extensão Acadêmica, que promova sua participação ativa, no qual ele possa 

desenvolver habilidades teóricas e/ou práticas, não só técnicas, mas que envolva as mais 

diferentes dimensões, tais como: cognitivas,afetivas e psicomotoras,  exercendo o seu papel 

social,  indo assim além das práticas dos ensinos clínicos, estágios supervisionados, já bem 

estabelecidos. Esperamos que este método de aprendizado proporcione ao graduando de 

enfermagem  a devida reflexão sobre teoria/pratica e sua interdisciplinaridade, agregando e 

aproximando o ensino e a pesquisa na construção indissolúvel e transformadora da sociedade. 

A questão conteudista do ensino de graduação de enfermagem sobre os aspectos do PNASH é 

ainda tímida, além de ser apresentada de forma fragmentada em outras disciplinas como Saúde 

do Adulto e idoso. 

O processo crítico-reflexivo que se buscou destacar nesta pesquisa vem ao encontro do 

seu objetivo. Espero que possa estabelecer laços para, de fato, contribuir no processo ensino-

aprendizado, possibilitando o processo de ensino da prática associado à condição cientifica,  de 

forma reflexiva, com a vida acadêmica, vivenciando a dinâmica  de assistir à população 

masculina, permitindo assim evidenciar a realidade de suas práticas profissionais.                                            
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA FENOMENOLÓGICA 

 

 

Formulário de Entrevista nº  ____________   

1.Sexo 

a) (  ) Feminino 

b) (  ) Masculino  

 2.Idade 

a) (  ) Até 25 anos 

b) (  ) De 26 a 35 anos 

c) (  ) De 36 a 45 anos 

d) (  ) De 45 a 55 anos 

e) (  ) Acima de 55 anos 

 3.Você conhece o Programa Nacional de Atenção Integral Saúde do Homem? 

  (  ) Sim  

  (  ) Não 

 4.Em que momento na graduação foi abordado o tema sobre a saúde do homem? 

5. Qual a sua percepção acerca da saúde do homem na sua formação pedagógica? 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS 

____________________________________________________________________________ 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

 

Nome:.................................................................................................................................. 

Sexo: Masculino ( ) feminino ( ) Data Nascimento: ........../........../........ 

Endereço:............................................................................................................................. 

Bairro:.................................................................................................................................. 

Cidade:................................................................................................................................. 

Telefone: (.....)......................................................... Email: ................................................ 

 

Título do Protocolo de Pesquisa:  A percepção do estudante de graduação em enfermagem 

acerca da saúde do homem: uma proposta de estudo fenomenológico em formação 

pedagógica. 

 

Subárea de Investigação: Ensino na Saúde e suas Interfaces com o SUS 

Linha de Pesquisa: Formação Pedagógica em Saúde. 

 

Pesquisadora responsável:   

1-Vilza Aparecida Handan de Deus(vilzahandan@ig.com.br. Tel: 964442643); Enfermeira do 

HEGV (Hospital Estadual Getulio Vargas) e docente da UNESA( Universidade Estácio de Sá); 

Mestranda  do Programa de Mestrado Profissional em Ensino na Saúde da EEAAC /UFF. 
2-PROFª DRª. ROSE MARY COSTA ROSA ANDRADE SILVA (Orientadora 

/roserosauff@gmail.com) PROFª da EEAAC/UFF Doutora em  Enfermagem pela UFRJ e 

Dr ªem Psicóloga Social pela UERJ. 
3-PROFª Dra. ELIANE RAMOS PEREIRA (coorientador/elianeramos.uff@gmail.com) Profª 

da EEAAC/UFF Pós Doutorada  em Enfermagem na área de representação social. 

 

Avaliação do risco da pesquisa 

(  ) Risco Mínimo ( X ) Risco Médio ( ) Risco Baixo (  ) Risco Maior 

 

Objetivos e Justificativa: 
Objetivo Geral: 

- Compreender a percepção do estudante de graduação em enfermagem acerca da saúde do 

homem, em sua formação pedagógica, a partir da perspectiva fenomenológica de Merleau- 

Ponty. 

Objetivos específicos:  

-Descrever a percepção do estudante acerca da saúde do homem em sua formação pedagógica, 

a partir da perspectiva fenomenológica de Merleau-Ponty. 

- Desenvolver um projeto de extensão universitária no âmbito da saúde do homem contribuindo 

para a formação acadêmica e científica do graduando de enfermagem. 

 

 

 

mailto:vilzahandan@ig.com.br
mailto:roserosauff@gmail.com
mailto:elianeramos.uff@gmail.com
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (cont.) 

 

 

Justificativa: Desde a minha inserção na prática docente preocupa-me a falta de preparo dos 

alunos nas atividades práticas de ensino; surgindo então o interesse em abordar, junto ao grupo 

de estudantes de graduação em enfermagem,  quais as dificuldades percebidas por eles no 

âmbito da prática tanto assistencial, quanto da Atenção Básica acerca a saúde do homem. 

 

Procedimentos: A coleta de dados ocorrerá através de entrevistas fenomenológicas norteadas 

por um roteiro de entrevista fenomenológica de forma semiestruturada, individual, gravada e 

depois transcrita pela pesquisadora. 

Os participantes da pesquisa serão os alunos da disciplina:’’Adulto, Idoso e Cirúrgico” do 10º 

período, por compreender que estes, já cursaram a maior parte das disciplinas curriculares do 

curso, possibilitando maior chance destes terem tido um contato prévio com o tema, e o critério 

de exclusão será aplicado aos alunos que por qualquer razão não tenham realizado as atividades 

práticas até o momento da coleta de dados. 

Riscos e inconveniências: A participação na pesquisa envolve risco médio, porém existe o 

risco de desconfortos e/ou constrangimentos, uma vez que, os participantes do estudo, darão o 

autorrelato dos participantes (alunos), envolvendo a   formação pedagógica. Sendo assim, para 

evitar e/ou reduzir os efeitos e condições adversas, a equipe de pesquisa esclarecerá o 

participante sobre:  
a) garantia de plena liberdade ao participante da pesquisa, de recusar-se a participar ou 

retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma; 

b) garantia de manutenção do sigilo e da privacidade dos participantes da pesquisa durante 

todas as fases da pesquisa; 

c) Neste sentido, a relação docente /discente buscará perceber e estabelecer atitudes de 

ajuda aos alunos da pesquisa, exercendo a escuta e inclusive interromper a entrevista.  
d) esclarecimento sobre a forma de acompanhamento e assistência a que terão direito os 

participantes da pesquisa.  

 

Potenciais benefícios: Aprimorar o ensino de graduação em enfermagem a partir da  percepção 

dos estudantes acerca da saúde do homem, sendo prioridade deste projeto de pesquisa  

articulação do conhecimento teórico - pratico dos estudantes no manejo da assistência  de 

enfermagem voltada ao cuidado a saúde da população masculina. 

 

Informações Adicionais: 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio 

Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais 

informações: 

E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

 

 

mailto:etica@vm.uff.br
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (cont.) 

 

 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade Estácio de Sá, em horário 

comercial, pelo e-mail cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 2206-9726. O CEP-UNESA 

atende em seus horários de plantão, terças e quintas de 9:00 às 17:00, na Av. Presidente Vargas, 

642, 22º andar. 

Para esta pesquisa, não haverá nenhum custo do participante em qualquer fase do estudo. Do 

mesmo modo, não haverá compensação financeira relacionada à sua participação. Você terá 

total e plena liberdade para se recusar a participar bem como retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 

lidas para mim, descrevendo o estudo: “A percepção do estudante de graduação em 

enfermagem acerca da saúde do homem:uma proposta de estudo fenomenológico em 

formação pedagógica”. Os propósitos desta pesquisa são claros. Do mesmo modo, estou 

ciente dos procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a minha 

participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente na minha participação, sabendo 

que poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízos. 

Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante da pesquisa e 

outra para o responsável pela pesquisa. 

 

 

Rio de Janeiro, __________ / ____________________ / ______________________ 

 

______________________________________ 

Nome e Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

______________________________________ 

Nome e Assinatura do Responsável da Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

ANEXO A - PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA – ESTÁCIO 
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ANEXO A - PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA – ESTÁCIO (cont.) 
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ANEXO A - PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA – ESTÁCIO (cont.) 
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ANEXO B - DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA 

 

 

 

 


