
CLARISSA GONÇALVES DA SILVA 

 
 
 
 
 
 
 

 
LIMITES E POSSIBILIDADES DAS PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE: UMA 

REFLEXÃO SOBRE O PROCESSO DE FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM 
 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado à Coordenação do Curso de 
Graduação em Enfermagem e 
Licenciatura da Escola de Enfermagem 
Aurora de Afonso Costa da Universidade 
Federal Fluminense, como requisito para 
obtenção de título de Bacharel em 
Enfermagem Licenciado. 

 

 

 

 

 

 

Orientador: Profª   Drª DONIZETE VAGO DAHER 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2013 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

S 586       Silva, Clarissa Gonçalves da.  
 Limites e possibilidades das práticas de educação em 

saúde: uma reflexão sobre o processo de formação em 
enfermagem / Clarissa Gonçalves da Silva. – Niterói: [s.n.], 
2013. 

62 f. 
 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 

Enfermagem) - Universidade Federal Fluminense, 2013. 
Orientador: Profª. Donizete Vago Daher. 
 
1. Educação em Enfermagem. 2. Educação em Saúde. 3. 

Educação Profissional em Saúde Pública. 4. Saúde Pública. I. 
Título. 

CDD 610.7307 



CLARISSA GONÇALVES DA SILVA 

 

 

LIMITES E POSSIBILIDADES DAS PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE: UMA 
REFLEXÃO SOBRE O PROCESSO DE FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentada à Coordenação do Curso de 
Graduação em Enfermagem e 
Licenciatura da Escola de Enfermagem 
Aurora de Afonso Costa da Universidade 
Federal Fluminense, como requisito para 
obtenção de título de Bacharel em 
Enfermagem Licenciado. 

 

 

Aprovado em agosto de 2013. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

___________________________________________________________________ 

Prof. ª Dr.ª DONIZETE VAGO DAHER – Orientadora 

UFF 

 

___________________________________________________________________ 

Prof. ª Dr.ª EMÍLIA GALINDO CURSINO 

UFF 

 

___________________________________________________________________ 

Prof. ª Dr.ª ÂNDREA CARDOSO DE SOUZA 

UFF 

 

 

NITERÓI 

2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A todos aqueles que tornaram-se 

“pacientes impacientes”, na busca pela 

consolidação do SUS e dos princípios da 

Reforma Sanitária. 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMENTO 

 

 Esse é o momento mais difícil, agradecer. Foram muitas as pessoas que me 

ajudaram a chegar até aqui, desejo que me perdoem aqueles que por algum motivo 

não sejam mencionados. 

A Deus, sem a permissão e a misericórdia Dele nada teria sido possível. 

 A minha mãe, Christiane, por tudo que me ensinou. Por nunca desistir, 

mesmo quando as dificuldades eram tão grandes que não pareciam superáveis. Por 

me aconselhar, mesmo sabendo que não a escutaria. Por ter abdicado de tantas 

coisas em prol dos filhos toda a vida. Por ter gasto tanto do seu tempo comigo, me 

dando um modelo pra seguir. Por confiar em mim e respeitar minhas decisões. Por 

ter considerado meus sentimentos e necessidades. Pelo incentivo quando eu pensei 

em desistir, desistir sempre parece mais fácil, mas você me ensinou que vale a pena 

continuar. Quero continuar sendo digna de sua fé em mim, seu apoio e dedicação 

foram fundamentais e sempre serão em todas as fases da minha vida. 

Aos professores que conheci durante a graduação e que muito me ensinaram, 

principalmente aqueles que me mostraram a enfermeira que não desejo ser. 

 A minha orientadora Prof.ª Dr.ª Donizete Vago Daher, que me ajudou, 

aconselhou e orientou nos momentos de aflição na confecção desta pesquisa, 

sempre pronta a compreender qualquer problema. Suas palavras me levaram ao 

caminho que não encontraria sozinha. Suas palavras me incentivaram, me 

mostrando que este é apenas o começo de uma grande jornada. 

 A Prof. Drª. Ândrea Cardoso de Souza, por sua gentileza em me enviar textos, 

por tentar me acalmar, dizendo que era apenas mais uma fase da faculdade, uma 

pessoa que abriu meus olhos para a pesquisa, para além do que a universidade 

pode me oferecer, todo aluno deveria ter a oportunidade de conhecer pessoa tão 

compreensiva e mais que uma professora, tornando-se um exemplo de pessoa e 

profissional no qual desejo me basear. 

 A Prof. Drª. Emília Galindo Cursino por aceitar o convite de fazer parte da 

minha banca. 

 Aos membros do Nupegs, que abriram meus olhos para os erros e acertos 

que cometi. 

Aos profissionais de saúde que conheci em minhas práticas de estágio e 

ensino teórico – prático, foram verdadeiros mestres pra mim.  



 Aos familiares e amigos que de alguma forma me ajudaram nessa trajetória. 

Em especial ao meu irmão, Carlos André, nossas brigas e desentendimentos 

durante a infância, se transformaram em orgulho e respeito na vida adulta. 

As amigas Laís Macedo, pelos esporos desnecessários, Luane Tássia, por 

me ensinar que entender Foulcalt é necessário, e Monique Gonzalez, por ser mais 

chata do que eu, a todas, muito obrigada pela confiança, pelas palavras de ânimo e 

conforto, pela força na caminhada, pelas longas conversas, pelas risadas e pelo 

ombro nos momentos difíceis, simplesmente por estarem ao meu lado. 

A amiga Edna Batista, que me ajudou de muitas formas durante toda a 

universidade. Nosso encontro pela vida não foi por acaso. 

Ao 111º Grupo de Escoteiros do Ar Santos Dumont, por compreender minha 

ausência nos últimos meses. Em especial ao Chefe Thiago Fernandes e sua família, 

que me acolheram, me ensinaram a ser alguém melhor, me incentivaram e 

apostaram em mim. 

Ao amigo e irmão, Thiago Coutinho, com o qual sem as intermináveis 

conversas sobre a vida, não teria sido possível sair dos momentos de depressão e 

falta de criatividade. 

 Ao companheiro Bruno Lucian, que ajudou e me compreendeu nos momentos 

de pleno desespero. Obrigado por existir em minha vida nesse momento. 

Espero algum dia poder retribuir a generosidade, amizade e dedicação de 

todos vocês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 
 
A temática educação em saúde está diretamente ligada ao processo de trabalho da 
enfermagem. Mas, esse processo precisa estar de acordo com as necessidades 
sociais da saúde. São nas práticas educativas que se pode adaptar a prática à 
teoria, reorientando hábitos de vida e assim promover saúde e oferecer assistência 
direcionada. Temos como objetivo conhecer os saberes e a percepção dos 
acadêmicos de enfermagem sobre Educação em Saúde. Trata-se de uma pesquisa 
de caráter exploratório, um estudo de campo qualitativo, os dados foram colhidos 
através de entrevista semi estruturada. A pesquisa foi realizada na Escola de 
Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense. A 
amostra de estudo é composta por alunos dos sétimo, oitavo e nono períodos, 
sujeitos que estão aplicando ou já aplicaram práticas educativas em seus ensinos 
teórico práticos ou estágios curriculares. A metodologia de análise de dados utilizada 
é a análise de conteúdo proposta por Bardin. Os entrevistados tem de 21 a 35 anos, 
a maioria do sexo feminino. No que se refere ao processo de formação realizado 
pela instituição, ela tenta formar alunos que possam pensar em questões como 
humanização, promoção da saúde, vínculo profissional –paciente, integralidade da 
assistência, mas são questões que não conseguem de fato formar uma prática 
transformadora, que possa respeitar os diferentes condicionantes e determinantes 
de saúde dos indivíduos. Também ficou evidenciado por alguns discursos que 
certeza do saber-fazer educação em saúde leva a um lugar de pouca valorização 
dessa tecnologia, passando esta ação a ser um lugar de reprodução ou somente de 
transferência de saber. A educação em saúde não se trata de uma prática fácil, mas 
de uma prática desafiadora ao cotidiano do enfermeiro. O habitus da educação em 
saúde não deve se configurar como uma ação pontual e sim ser incorporado ao 
cotidiano do enfermeiro. 
 
Palavras chave: Educação em Enfermagem, Educação em Saúde, Educação 

Profissional em Saúde Pública. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
The theme of health education is directly linked to the process of nursing work. 
However, this process needs to conform to the needs of health. Are educational 
practices that can adapt practice to theory, reorienting lifestyle and thus promote 
health and provide targeted assistance. We aim to meet the knowledge and 
perception of nursing students on Education for Health This is an exploratory 
research, a field study qualitative data were collected through semi-structured 
interviews. The research was conducted at the School of Nursing Aurora Afonso 
Costa, Universidade Federal Fluminense. The study sample consists of students of 
the seventh, eighth and ninth periods, subjects who are applying or have applied 
educational practices in their teaching theoretical or practical internships. The 
methodology of data analysis used is content analysis proposed by Bardin. The 
respondents have 21-35 years, most females. With regard to the training process 
conducted by the institution, she tries to train students who can think on issues such 
as humanization, health promotion, professional-patient relationship, comprehensive 
care, but are issues that can not actually form a transformative practice, you can 
observe the different conditions and determinants of health of individuals. Also 
evidenced by some speeches that sure know how health education leads to a place 
of little value of this technology, through this action to be a place only for reproduction 
or transfer of knowledge. Health education is not an easy practice, but a practice of 
challenging the everyday nursing. The habitus of health education should not be 
configured as an isolated action, but should be incorporated into the daily life of the 
nurse. 
 
Words key: Education Nursing, Health Education, Education Public Health 
Professional. 
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“O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele.”  

(Immanuel Kant) 

Fonte:http://www.janamagalhaes.com/2009/06/23/enfermagem-profissao-do-cuidado-humano-carmem-lucia-lupi/ 

 

http://www.janamagalhaes.com/2009/06/23/enfermagem-profissao-do-cuidado-humano-carmem-lucia-lupi/
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

 Durante todos os anos de formação do enfermeiro ouvimos que este é um 

profissional educador em potencial, ou seja, que as práticas educativas em saúde 

fazem parte do fazer cotidiano deste profissional. E também podemos encontrar esta 

afirmação em muitos documentos, dentre estes nas Diretrizes Curriculares dos Cursos 

de Graduação em Enfermagem (DCENF), onde definem várias de suas competências, 

entre elas que: 

 
 
Os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito profissional, devem estar aptos 
a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da 
saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. […] sendo capaz de pensar 
criticamente, de analisar os problemas da sociedade e de procurar soluções 
para os mesmos. […] tendo em conta que a responsabilidade da atenção à 
saúde não se encerra com o ato técnico, mas sim, com a resolução do problema 
de saúde, tanto em nível individual como coletivo (BRASIL, 2001, p. 4-5).  
 
 

Assim, a temática educação em saúde (na qual estão inseridas ações de 

prevenção, promoção, proteção e reabilitação) está diretamente ligada ao processo de 

trabalho da equipe de enfermagem, em especial na do profissional enfermeiro. 

Entretanto, Araújo, Silva e Silva (2008, p.11) afirmam que existe uma 

necessidade de redefinições nos modos de atuação das instituições de ensino superior. 

Mas, esse processo precisa estar de acordo com as necessidades sociais da saúde 
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para assegurar a integralidade e a qualidade previstas nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais. 

Essa redefinição dos modos de atuação das instituições 

 
 
visa a aproximação entre a formação de graduação no país e as necessidades 
da atenção básica [...]. O distanciamento entre os mundos acadêmicos e o da 
prestação real dos serviços de saúde, vem sendo apontado em todo o mundo 
como um dos responsáveis pela crise do setor saúde traduzem no Brasil pela 
estratégia de saúde da família (BRASIL, 2005, p. 5). 
 
 

O campo de conhecimento da enfermagem tem nas práticas educativas, um de 

seus eixos norteadores que se realizam no cotidiano da profissão (ACIOLI, 2007, p. 

118). 

Segundo o Ministério da Saúde (MS), educação e saúde é um campo de 

conhecimentos e de práticas do setor saúde que resulta da relação entre as ciências 

sociais, as ciências da saúde e a educação (BRASIL, 2007, p. 46-47). 

O modelo de organização do cuidado, historicamente centrado na doença e no 

atendimento hospitalar, influencia até hoje, as instituições de ensino superior, apesar de 

existir um esforço, principalmente por parte do próprio SUS, de reorganizar e incentivar 

a atenção básica no setor saúde de uma forma geral (BRASIL, 2005, p. 9). 

O presente trabalho deseja, deste modo, analisa a formação de futuros 

enfermeiros com vistas a desenvolver práticas educativas em saúde.  

Na vida cotidiana constato que poucos destes alunos valorizam os conteúdos 

das disciplinas que trabalham as práticas educativas. Parte deles se importam mais 

com conteúdos que trabalham ações de caráter tecnicista, aplicando mecanicamente, 

sem qualquer reflexão, a prática na teoria.  

Preocupo-me com esta questão porque estes futuros profissionais apenas serão 

aplicadores ou repassadores de protocolos prontos. Entretanto são nas práticas 

educativas que se pode adaptar a prática à teoria, reorientando hábitos de vida e assim 

promover saúde e oferecer assistência direcionada, singular a cada caso específico.  

De uma forma geral, a educação leva a conscientização, possibilitando que cada 

indivíduo se insira no processo histórico de sua sociedade como sujeito, evitando 

fanatismos e o inscrevendo na busca de sua afirmação (FREIRE, 2012, p. 28). 
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O MS tem como uma de suas funções prioritárias a de ordenar a formação de 

recursos humanos para a saúde. Entretanto, esta ideia vai de encontro à baixa 

disponibilidade de profissionais com formação generalista, dotados de visão 

humanizada e preparados para prestar cuidados resolutivos para a população. Na 

tentativa de superar este obstáculo, os gestores do SUS, juntamente com os gestores 

das instituições de ensino superior vêm tentando resolver o problema da incorporação 

de profissionais à Estratégia de Saúde da Família, que inclui apenas os profissionais de 

medicina, enfermagem e odontologia (BRASIL, 2005, p. 9). 

As instituições de ensino continuam formando e lançando todos os anos no 

mercado de trabalho, um grande número de profissionais de saúde, que em sua 

maioria, não se interessam pelas diretrizes contidas na Reforma Sanitária idealizada 

para o Brasil, nem para os princípios do SUS. Estes são temas subvalorizados durante 

a graduação, sendo acessados apenas quando necessários para aprovação em 

concursos públicos. Isso indica que a formação da nova força de trabalho em saúde 

contribui muito pouco para a sustentação dos programas de saúde (SILVA e EGRY, 

2003, p. 13). Refletir sobre esta temática é o propósito deste estudo. 

 

 

1. 2 JUSTIFICATIVA 

 

 Desde o meu ingresso na Universidade, a área de atuação da enfermagem que 

mais vem chamando minha atenção é a Saúde Coletiva. Em 2010 fui monitora da 

disciplina de Enfermagem em Saúde Coletiva 1 e nesta pude desenvolver trabalhos de 

cunho educativo, focando nas teorias de Piaget. O objetivo foi despertar nos alunos a 

importância de se pesquisar em grupo. Comprovei a grande importância das práticas 

educativas.  

 Durante os anos seguintes realizei algumas pesquisas sistemáticas, também na 

área de saúde coletiva, com a intenção de aprofundar meus conhecimentos em tal 

temática. 

 Em 2012, participei do Programa Ver-Sus Brasil – Edição de Verão. Este 

Programa tem como objetivo reunir, em períodos de férias, alunos de graduação de 
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diferentes cursos da área da saúde para conhecerem a implementação do SUS em 

diferentes cenários, analisando-o através de reflexões orientadas por professores, 

facilitadores e gestores do SUS. Esta vivência aumentou, ainda mais, minha afinidade 

com a Saúde Coletiva.  

Com o passar dos semestres, passei a intrigar-me dia a dia com o pensamento e 

com atitudes de colegas de supervalorização das práticas biomédicas, curativistas, 

amparadas por tecnologias pesadas. Parecem esquecer-se que as ações de 

enfermagem não são aplicações práticas de um conjunto de técnicas protocolares.  

 Portanto, o presente trabalho busca descrever meu esforço pessoal na 

realização de uma pesquisa que envolve meu aprendizado como acadêmica de 

enfermagem, minha reflexão crítica como usuária do SUS e minha trajetória como ator 

social de nosso país. 

 

 

1.3 OBJETO 

 

 A percepção de graduandos de enfermagem sobre as práticas educativas em 

saúde. 

 

 

1. 4 QUESTÕES NORTEADORAS 

 

 Para atender ao objeto de estudo construímos as seguintes questões 

norteadoras:  

 Os alunos de enfermagem entendem o que é Educação em Saúde? 

 A formação do enfermeiro lhe dá base para aplicar práticas educativas em 

saúde? 

 

 

1.5 OBJETIVOS 
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1.5.1 Geral 

 

 Conhecer os saberes e a percepção dos acadêmicos de enfermagem sobre 

Educação em Saúde e seu valor para os alunos de enfermagem.  

 

 

1.5.2 Específicos 

 

 Investigar se os alunos de enfermagem se entendem como capacitados para 

aplicar práticas educativas em saúde quando formados. 

 Identificar que estratégias os alunos utilizam para aplicar ações educativas. 
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REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se  

educam entre si, mediatizados pelo mundo.”(Paulo Freire) 

 

 

Fonte: http://www.janamagalhaes.com/2009/06/23/enfermagem-profissao-do-cuidado-humano-carmem-lucia-lupi/ 

 

http://www.janamagalhaes.com/2009/06/23/enfermagem-profissao-do-cuidado-humano-carmem-lucia-lupi/
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2. 1 CONTEXTUALIZAÇÃO  

 

 A análise do processo de formação de enfermeiros vem ocupando cada vez mais 

espaços em eventos científicos da categoria. A formação de profissionais atendendo 

aos princípios do SUS é um dos maiores desafios das instituições de formação na 

atualidade. Nesta formação as ações de promoção da saúde e de prevenção de 

agravos devem representar a base principal e estas ações devem ser realizadas 

através de práticas educativas.  

 Segundo Figueiredo (2008, p. 31) não podemos entender a Educação e a Saúde 

como a simples transmissão de conteúdos, comportamentos e hábitos, mas também 

como a adoção de práticas que visem a autonomia dos indivíduos na condução de seu 

cotidiano. 

 A Constituição Federal de 1988 atribui ao SUS a responsabilidade de reordenar 

a formação de recursos humanos na área da saúde, mas isso não tem se traduzido em 

uma prática institucional. Os instrumentos que o SUS utiliza para reorientar o processo 

de formação e a distribuição de recursos humanos no Brasil não estão sendo usados 

de forma eficiente. A articulação deficiente entre os Ministérios da Saúde e da 

Educação acaba por contribuir para o distanciamento entre a formação dos 

profissionais, das necessidades da população e da operacionalização do SUS. Essa 

articulação é um processo que está em construção e sendo enriquecedor para os 
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setores da Educação e da Saúde. Voltamos a citar as DCENF, que representam um 

importante avanço para a reorientação do processo de formação (BRASIL, 2005, p. 14). 

 A falta de compatibilidade do processo de formação em enfermagem com as 

necessidades de novos horizontes profissionais vem sendo alvo dos Ministérios da 

Educação e da Saúde no sentido de apoiar as Instituições de Ensino na superação de 

contradições e dessa forma, ajudá-las a produzir profissionais com perfis compatíveis 

com as necessidades do país desde o começo da Reforma Sanitária, processo que 

ainda está em curso em nosso país (ARAÚJO, SILVA e SILVA, 2008, p. 11). 

 A educação em saúde está inserida nas práticas desenvolvidas cotidianamente 

no SUS. Como prática, ela se articula entre os níveis de gestão, se tornando essencial 

para a formulação das políticas de saúde, assim como está diretamente relacionada 

com as ações e serviços oferecidos aos usuários. Logo, as práticas educativas em 

saúde devem ser valorizadas e qualificadas a fim de que o SUS seja valorizado como 

política pública que tem proporcionado inclusão social, por promover apropriação dos 

múltiplos significados de saúde enquanto direito constitucional, e também, através da 

promoção da cidadania (BRASIL, 2007, p. 1).  

 O ato de cuidar, inerente a Enfermagem, não consta como um ato abstrato, ele 

se apoia em valores humanos, que foram sendo construídos através da história, e que 

são reproduzidos na divisão social do trabalho (DAVID, BONETTI e SILVA, 2012, 

p.180). 

 Para Chalhoub1 (1996 apud ACIOLI, 2008, p. 118),  

 
 
É necessário pensar a educação e a saúde não mais como uma educação 
sanitizada (educação sanitária) ou localizada no interior da saúde (educação 
em saúde) ou ainda educação para a saúde (como se a saúde pudesse ser um 
estado que se atingisse depois de ser educado!). É preciso recuperar a 
dimensão da Educação e da Saúde/doença e estabelecer as articulações entre 
esses dois campos e os movimentos (organizados) sociais. 
 
 

 A Educação em Saúde precisa ser afirmada como uma prática, na qual existe 

participação da comunidade, que proporcione informação, educação e aperfeiçoe 

atitudes indispensáveis para a manutenção da vida (BRASIL, 2007, p. 13). 

                                                
1
 CHALHOUB, S. Cidade Febril: cortiços e epidemias na Corte Imperial. São Paulo: Companhia das Letras, 1996  
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2.2 PENSAR A PRÁTICA EM SAÚDE SOB A ÓTICA DE PIERRE BOURDIEU – UMA 

APROXIMAÇÃO COM O CONCEITO DE HABITUS 

 

 

 O sociólogo Pierre Bourdieu construiu um conjunto de análises no campo da 

sociologia, criando e recriando uma série de conceitos/teorias, entre os quais o conceito 

de habitus, que influencia a sociologia, e consequentemente, as práticas de educação 

até hoje. 

 Para Bourdieu os homens formados em uma determinada instituição, escola ou 

disciplina partilham de um mesmo espírito. Assim, ele aponta as instituições, como a 

escola, formadoras de habitus: 

 
 
[...] Enquanto “força formadora de hábitos”, a escola propicia aos que se 
encontram direta ou indiretamente submetidos à sua influência, não tanto 
esquemas de pensamento particulares e particularizados, mas uma disposição 
geral geradora de esquemas particulares capazes de serem aplicados em 
campos diferentes do pensamento e da ação, aos quais pode-se dar o nome de 
habitus cultivado (BOURDIEU, 1992, p. 211). 
 
 

 Os fenomenologistas deslocam o centro da construção do sujeito, da sociedade, 

para o próprio sujeito. Em sua perspectiva, o sujeito e suas interações com o meio em 

que vive desempenham o papel principal na construção das estruturas mentais e na 

construção do próprio mundo (ARAÚJO, ALVES e CRUZ, 2009, p. 37). 

Na primeira fase da produção de Bourdieu, ele explicita os sujeitos como sendo 

uma espécie de marionetes das estruturas sociais dominantes, pensando que mesmo 

aqueles que se entendem como libertos das determinações sociais são movidos por 

forças que os fazem agir do modo socialmente aceito, mesmo sem ter consciência 

disso. 

 
 
“[...] O ator social da Sociologia da Educação de Bourdieu não é nem o 
indivíduo isolado, consciente, reflexivo, nem o sujeito determinado, 
mecanicamente submetido às condições objetivas em que ele age. Em primeiro 
lugar, contrapondo-se ao subjetivismo, Bourdieu nega, da forma mais radical 
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possível, o caráter autônomo do sujeito individual. Cada indivíduo passa a ser 
caracterizado por uma bagagem herdada. Essa bagagem inclui, por um lado, 
certos componentes objetivos, externos ao indivíduo, e que podem ser postos a 
serviço do sucesso escolar. Fazem parte dessa primeira categoria o capital 
econômico, tomado em termos dos bens e serviços a que ele dá acesso, o 
capital social, definido como conjunto de relacionamentos sociais influentes 
mantidos pela família, além do capital cultural institucionalizado, formado 
basicamente por títulos escolares. A bagagem transmitida pela família inclui, por 
outro lado, certos componentes que passam a fazer parte da própria 
subjetividade do indivíduo, sobretudo, o capital cultural na sua forma 
“incorporada”. Como elementos constitutivos dessa forma de capital merecem 
destaque a chamada “cultura geral” - expressão sintomaticamente vaga; os 
gostos em matéria de arte, culinária, decoração, vestuário, esportes e etc; o 
domínio maior ou menor da língua culta; as informações sobre o mundo escolar 
(NOGUEIRA e NOGUEIRA, 2002, p.19 e 20). 
 
 

 E assim, pergunto-me até que ponto a bagagem que adquirimos anteriormente 

na graduação vem influenciando as escolhas que fazemos, e os temas que passamos a 

dar importância na vida, influindo assim, essa dicotomia entre as matérias que falam de 

Atenção Básica e as que abordam temáticas hospitalocêntricas e biomédicas.  

 Algum tempo depois, Bourdieu, junto de Passeron, publicaram o livro “A 

reprodução: elementos para uma teoria do sistema de ensino”. Onde a tese central é de 

que a ação educativa é uma violência simbólica. 

 “Violência simbólica” seria uma imposição arbitrária das ideias dominantes. 

Sendo apresentado aquele que sofre a violência de modo velado, ocultando as relações 

de poder que servem de base para a pedagogia, que impõe valores, hábitos e 

conceitos culturais. 

 
 
 […] Na medida em que o educando interioriza os princípios culturais que 
lhe são impostos pelo sistema de ensino – de tal modo que, mesmo depois 
determinada sua fase de formação escolar, ele os tenha incorporado aos seus 
próprios valores e seja capaz de reproduzí-los na vida e transmití-los aos outros 
– Bourdieu diz que ele adquire um habitus. Uma vez que o arbitrário cultural a 
ser imposto é incorporado ao habitus do professor, o trabalho pedagógico tende 
a reproduzir as mesmas condições sociais (de dominação de determinados 
grupos sobre outros) que deram origem àqueles valores dominantes 
(RODRIGUES, 2007, p.74). 
 

 

2.3 EDUCAÇÃO E SAÚDE:  

 

 

2.3.1 Modelo Tradicional em concomitância com o Modelo Dialógico 
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 As práticas tradicionais de Educação em Saúde, inspiradas no higienismo tem o 

objetivo de mudar a vida das pessoas, principalmente os de nível socioeconômico mais 

baixo, lhes ensinando hábitos saudáveis e cuidados para “ter saúde”. O modelo 

tradicional enfatiza a responsabilidade individual no que tange a mudanças de hábitos e 

estilos de vida, se limitando ao repasse de informações (ACIOLI, 2008, p. 118). 

 Ao analisar a importância da integralidade das ações em saúde o MS destaca 

que esta não diz respeito somente à atenção integral em todos os níveis do sistema, 

como também à integralidade de saberes, práticas, vivências e espaços de cuidado em 

saúde. Sendo assim, há uma necessidade de desenvolvimento de ações de educação 

e saúde de forma dialógica, emancipatória, participativa, criativa e que ofereça 

autonomia para o usuário, como sujeito, portador de direitos e deveres, autor de sua 

trajetória de saúde e doença, e também que construa a autonomia dos profissionais de 

saúde diante da possibilidade de criar e recriar possibilidades de cuidado integral, 

compartilhado e humanizado (BRASIL, 2007, p.1).  

 Segundo Acioli (2008, p. 118), ainda hoje, muitas das práticas educativas em 

Enfermagem mantém o enfoque tradicional sem incorporar os fatores condicionantes e 

determinantes de saúde, e também, as necessidades e saberes da população. 

 O que nos leva novamente ao processo de formação em enfermagem, que é 

uma das maiores forças de trabalho em saúde. Nesse processo, as práticas educativas 

utilizadas são geralmente baseadas em planejamentos normativos de ensino e presos 

em abordagens pedagógicas tradicionais. Esse processo de formação não atende a 

necessidade que o SUS tem de formar profissionais de enfermagem críticos, reflexivos 

e questionadores, que alcancem as necessidades sociais da saúde (ARAÚJO, SILVA e 

SILVA, 2008, p. 11). 

 Para Acioli (2008, p. 11) existem alguns princípios que deveriam orientar as 

práticas educativas, e desta forma, torná-las dialógicas, são eles: - o diálogo / ouvir o 

outro; - tomar como ponto de partida o saber anterior dos indivíduos, pois todos 

adquirem algum conhecimento através de suas experiências e vivências; e – a troca de 

experiências, através da junção do saber técnico com o saber popular, propondo que os 

saberes são diferentes e não hierarquizados. 
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 Segundo Paulo Freire, toda prática educativa em saúde deve considerar:  

 
 
Presença dos sujeitos – o sujeito que ao ensinar aprende, e o sujeito que 
ensina (educador e educando); - Objetos do conhecimento – conteúdos que 
devem ser ensinados pelo professor (educador) e aprendidos pelos alunos 
(educandos); - Objetivos mediatos e imediatos – orientam a prática educativa, 
esse tópico diz respeito à diretividade da educação, pois o educador que mostra 
seus objetivos não pode se manter neutro na prática educativa nem em sua 
posição ética e política; - Métodos, processos, técnicas de ensino, materiais 
didáticos – a metodologia da atividade educativa deve ser coerente com os 
objetivos (FREIRE, 2012, p. 62). 
 
 

 As práticas educativas são historicamente analisadas, Almeida e Soares (2010, 

p. 112), neste sentido destacam que  

 
 
Em cada período histórico as práticas educativas receberam diferentes 
denominações, segundo o enfoque que as caracterizam. Inicialmente, 
educação sanitária quando as ações visavam a aplicação de normas e atitudes 
para a mudança de comportamento dos cidadãos. Posteriormente, como 
educação para a saúde, quando as ações objetivavam um estado a ser 
alcançado depois de educado e, finalmente, educação em saúde – momento 
em que referencias da educação passaram a ser utilizados para se obter saúde. 
 
 

 A Enfermagem possui uma inserção generalizada nos espaços da produção de 

cuidado individual e coletivo, constituindo-se uma prática social e tornando-se um ator 

de importância social e histórica no campo da Educação em Saúde.  

 Atualmente, podemos observar uma necessidade de entender que aspectos 

estão incorporados na Educação em Saúde, e consequentemente, na mobilização da 

sociedade, sendo capaz de intervir, de se posicionar mediante as mudanças da 

sociedade, e assim também, participando ativamente das práticas onde estão 

inseridos, a partir do entendimento da objetividade e da subjetividade existente nas 

relações sociais que vão sendo construídas, alimentadas e potencializadas com as 

práticas educativas e sociais. Sendo assim, o campo de práticas e saberes da 

Educação Popular em Saúde, que se apresenta como uma nova possibilidade de 

mudança dos condicionantes e determinantes relacionados as formas injustas e 

desiguais  de produção de saúde no país (DAVID, BONETTI e SILVA, 2012, p. 180). 
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2. 3.2 A Educação em Saúde na Formação do Enfermeiro 

 

 

 Para Figueiredo (2008, p.29) a educação em saúde  

 
 
trata-se de uma tarefa que depende, no caso da saúde, de profissionais com 
habilidades e competências para orientar as pessoas a: promover a saúde, 
evitar riscos à saúde, restaurar a saúde e prevenir doenças. 
 
 

 Na formação dos acadêmicos de enfermagem, as práticas educativas aplicadas, 

geralmente são baseadas em planos normativos e presas a abordagens pedagógicas 

tradicionais, provocando um conflito para a necessidade de formar sujeitos críticos, 

reflexivos e questionadores, em resposta ao que é necessário para o SUS (SILVA e 

EGRY, 2003, p. 13). 

 A função educativa é própria da prática profissional da enfermagem e 

indispensável para a formação de profissionais capacitados para a prestação de uma 

assistência integral e de qualidade. Sendo necessária uma maior atenção à escolha de 

metodologias que possam superar a abordagem biomédica e preventivista, a fim de 

favorecer a criação de uma consciência crítica dos acadêmicos de enfermagem, com 

vistas ao seu desenvolvimento social (ALMEIDA e SOARES, 2010, p. 113-115). 

 Por vezes, existem barreiras que impedem o desenvolvimento de uma prática 

educativa em saúde resolutiva. Entre eles podemos citar o despreparo dos 

profissionais, as limitações cognitivas dos usuários, a deficiente infraestrutura das 

unidades de saúde, a grande demanda de atividades realizadas pelos profissionais, 

dentre outras.  

 

 

2. 4. EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

 

2.4.1 Trajetória história da educação em enfermagem no Brasil sob a ótica da saúde 

coletiva 
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 O ensino de graduação em enfermagem foi marcado por inúmeras modificações 

de acordo com o momento histórico e social que atravessava nosso país. 

 A primeira tentativa brasileira de sistematizar o ensino de enfermagem ocorreu 

em 1890, com a criação da Escola Profissional de Enfermeiras, no Hospício Nacional 

de Alienados no Rio de Janeiro, porém, sem adotar a concepção de enfermagem 

moderna (FERNANDES, 19882 apud BRASIL, 2006, p.9). 

 Em 1901 foi criado um curso, sob a orientação de enfermeiras inglesas no 

Hospital Evangélico (atual Hospital Samaritano), em São Paulo (BRASIL, 2006, p. 9 e 

10). 

Com a Primeira Guerra Mundial, em 1916, a Cruz Vermelha deu início no Rio de 

Janeiro a mais um curso de enfermagem, na Escola Prática de Enfermeiras da Cruz 

Vermelha (BRASIL, 2006, p. 10). 

 
 
Esses cursos foram criados para atender as necessidades emergenciais de 
cada momento histórico, sem contudo atender aos padrões da enfermagem 
moderna, semelhantes ao que Florence Nightingale já havia estabelecido em 
Londres em 1860. (Idem, 2006, p. 10) 
 
 

 Com a crise econômica da década de 20, emergiu a problemática da Saúde 

Pública. Para responder a esta demanda, foi criado o Departamento Nacional de Saúde 

Pública e logo após, em 1923, a Escola de Enfermeiras que pertencia a este 

Departamento. Mais tarde, essa escola, passou a se chamar Escola de Enfermeiras D. 

Ana Néri, formatada dentro dos moldes nightingalianos (BRASIL, 2006, p. 10 e 11). 

 
 
O processo político da década de 30, e mais especificamente o 

segundo pós-guerra, causando mudanças nas diretrizes econômicas e na 
mobilização das classes populares urbanas e determinou um novo esquema de 
poder. Isso causou a interferência estatal em amplos setores da sociedade, 
incluindo o setor da educação em enfermagem. Nessa época, isso marcou a 
sua consolidação como matéria de Lei (BRASIL, 2006, p. 11). 

 
 

                                                
2 FERNANDES, J. D. Expansão do ensino de enfermagem no Brasil. Tese de Doutorado. Salvador: Escola de 

Enfermagem da UFBA, 1988. 
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O Estado, através da Lei nº 775 de 06 de agosto de 1949, propôs a ampliação do 

número de escolas de enfermagem, definindo um ensino voltado para a área hospitalar 

centrado no modelo clínico para atender ao mercado de trabalho da época 

(BRASIL,19943 apud BRASIL, 2006, p.11). 

 
 
É importante assinalar que o Estado se por um lado reconheceu o 

ensino de enfermagem como matéria da Lei colocando-o ao nível de ensino 
universitário em resposta às pressões exercidas pelas profissionais de 
enfermagem, por outro lado, atendendo ao setor produtivo e empresarial da 
área da saúde, estabeleceu os fundamentos para a definição do currículo pleno, 
determinando as condições em que se devia processar a formação da 
enfermeira. [...] Nesse contexto, o ensino de enfermagem foi perdendo 
gradativamente o seu enfoque assistencial preventivo, passando a ser 
processado predominantemente nos ambientes hospitalares (BRASIL, 2006, p. 
12). 

 
 

Em 1961, sob esse contexto, é criada a Lei nº 4.024 de 20 de dezembro de 1961 

(primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB), que propõe a 

reformulação e reestruturação do ensino superior. Para o Curso de Graduação em 

Enfermagem, a duração do curso foi reduzida de quatro para três anos. Com o novo 

currículo, foram excluídas algumas disciplinas, entre elas Enfermagem de Saúde 

Pública e Ciências Sociais (BRASIL, 2006, p. 13). 

 
 
[...] A ênfase passou a ser dada ao ensino das ciências físicas e 

biológicas, mantendo-se o enfoque na visão do homem como ser biológico 
mascarando-se o aspecto social da saúde. A concepção do social foi diluída em 
função do atendimento ao doente hospitalizado, tendo como marco de 
referência o predomínio das medidas curativas em saúde (BRASIL, 2006, p. 
14). 

 
 

Surge então a Lei nº 5.540 de 28 de novembro de 1968, implantando uma nova 

organização para o ensino superior, se denominando de Reforma Universitária.  Os 

objetivos a serem alcançados por essa Lei eram: 

 
 

ampliação do número de vagas, modernização e absorção do máximo de 
candidatos no ensino superior, atendendo-se, também, as exigências de um 
mercado de trabalho que, baseado na sofisticação tecnológica do 

                                                
3 BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Serviços de Saúde Pública. Enfermagem: legislação e assuntos correlatos. 

3ª ed. Rio de Janeiro: FESP, 1994. 
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desenvolvimento industrial, requeria um número crescente de profissionais 
qualificados (BRASIL, 2006, p. 14). 
 
 

O ensino de graduação em enfermagem teve de formular um novo currículo, se 

dirigindo para a formação para o maior número possível de profissionais. 

Esse currículo passou a ser dividido em três partes: pré-profissional, profissional 

comum e habilitações. No pré profissional passou a incluir-se  introdução à saúde 

pública. As habilitações abrangiam a enfermagem médico cirúrgica, enfermagem 

obstétrica e enfermagem de saúde pública (BRASIL, 19943 apud BRASIL, 2006, p. 15). 

 
 
O currículo permaneceu com uma densa carga horária concentrada nas 

disciplinas da assistência curativa, assim como manteve a exclusão da 
enfermagem de saúde pública do tronco profissional comum, permanecendo, 
em essência, com ênfase nos aspectos curativos, e portanto, a diluiu-se a 
concepção do social em função da concepção exclusiva do biológico (BRASIL, 
2006, p. 16). 

 
 

Nesse período aconteceram diversos movimentos políticos e sociais que 

influenciaram o processo de formação em enfermagem, podemos citar: a Conferência 

de Alma Ata (1978), VIII Conferência Nacional de Saúde (1986), a promulgação da 

Constituição Brasileira (1988), a criação do SUS e a aprovação da Lei 8.080/90 – Lei 

Orgânica as Saúde (1990) (Idem, 2006, p. 16). 

Em 1996 foi aprovada a Lei 9.396/96 – nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), abriu espaço para a flexibilização dos currículos de 

graduação. Logo depois, concretizou-se o Parecer CNE/CES 1133 (2001), que reforçou 

a necessidade de articulação entre a Educação Superior e a Saúde. Em seguida, foi 

aprovada a Resolução CNE/CES 03 (2001), que definiu as DCENF (BRASIL, 2006, p. 

18). 

 “As diretrizes expressam os conceitos originários dos movimentos por mudanças 

na educação em enfermagem, explicitando a necessidade do compromisso com 

Princípios da Reforma Sanitária e do Sistema Único de Saúde” (BRASIL, 2006, p. 18). 

Após mais de 10 anos da criação das DCENF, muitos cursos de graduação em 

enfermagem se encontram em fase de adequação. Esse processo implica mudanças 

em práticas e crenças internalizadas pelos professores e pelas próprias instituições. O 
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grande desafio é formar enfermeiros com competência técnica, raciocínio lógico, 

sensibilidade para os problemas da vida e da sociedade, capacitados para intervir em 

processos incertos e complexos do setor saúde, afim de fortalecer o SUS. 

 

 

2.4.2 Concepções para Educação em Enfermagem 

 

Em 1994, com a instituição do Programa de Saúde da Família (PSF), outros dois 

enfoques, além do preventivismo, foram incluídos na educação e saúde, são eles: o 

enfoque da escolha informada e o enfoque do desenvolvimento pessoal, ambos 

procuram aumentar as potencialidades dos usuários (ALMEIDA e SOARES, 2010, p. 

112-113). 

 O enfoque da escolha informada é muito utilizado na área de saúde da mulher, 

mas especificamente no que tange ao planejamento familiar. Podemos dizer que ele se 

baseia em um dos artigos da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, XIV, que 

ao tratar de direitos individuais e coletivos, estabelece que “é assegurado a todos o 

acesso a informação” (BRASIL, 1988).  

 Podemos citar também, a Lei 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes e da outras providências, assegurando em seu artigo 7º, V, o 

“direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde”. Ainda em seu § 3º, a Lei 

define como diretriz do SUS a “preservação da autonomia das pessoas na defesa de 

sua integridade física e moral” (BRASIL, 1990). 

 Desde a década de 1980, o processo de formação em enfermagem vem 

buscando incorporar novos pressupostos, adivinhos do processo de Reforma Sanitária, 

expressos nos processos de capacitação pedagógica e formação de auxiliares de 

enfermagem, com base em propostas pedagógicas problematizadoras e críticas 

(DAVID, BONETTI e SILVA, 2012, p. 181). 

 Já na década de 1990, o Enfermeiro começa a apresentar ganhos sociais, com o 

fortalecimento da Atenção Primária. Esta categoria profissional começa a contribuir 

efetivamente para a construção da Estratégia de Saúde da Família, em três pontos 
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importantes: 1. pensando processos de trabalho que articulem o trabalho em equipe; 2. 

pelo incentivo à cobrança política que a população faz no campo da atenção à saúde e 

3. pela inversão de alguns indicadores de saúde, principalmente na região Nordeste do 

Brasil (IDEM, p. 180). 

 Nas DCENF (BRASIL, 2001, p. 7), constam nas Competências e Habilidades 

Específicas do Curso de Graduação em Enfermagem que  

 
 
A formação do Enfermeiro deve atender as necessidades sociais da saúde, 
com ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS), e assegurar a integralidade da 
atenção e a qualidade e humanização do atendimento. 
 
 

 Estas diretrizes trazem para a educação em enfermagem a priorização de 

conteúdos universais, do desenvolvimento de habilidades e competências, do 

aperfeiçoamento da cultura, da técnica e da ciência (BRASIL, 2006, p. 41). 

Para Almeida e Soares (2010, p. 116), há uma preocupação com a formação do 

acadêmico de enfermagem para que este tenha um desempenho adequado de práticas 

educativas em saúde, assim como salientam a formação do acadêmico de enfermagem 

para garantir a função da educação em se comprometer com o desenvolvimento social 

do aluno, através da “práxis crítico-criativa”. 

 A regulamentação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional fez 

interferências importantes para a Enfermagem, determinando mudanças no processo 

de ensino-aprendizagem, destacando-se os diferentes graus de autonomia pedagógica 

e administrativa e a substituição do currículo mínimo por estruturas curriculares 

apoiadas em projetos pedagógicos, entretanto, essas mesmas diretrizes se apresentam 

menos rígidas em relação à implementação de abordagens pedagógicas que forneçam 

suporte para alcançar seus objetivos, sendo assim, é necessário superar as 

contradições observadas na Lei, e que se refletem nos modelos tradicionais de ensino. 

Um exemplo desta afirmação, a dificuldade do atendimento das necessidades sociais 

da saúde (proposta no parágrafo único do artigo 5º da Resolução CNE/CES nº. 

03/2001), que relaciona as competências e habilidades específicas para a formação do 

enfermeiro (ARAÚJO, SILVA e SILVA, 2008, p. 16 e 17). 
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 Essas pequenas mudanças que vem ocorrendo no processo de formação de 

enfermagem, desde a década de 1980, não tem sido suficientes para melhorar esse 

processo de formação voltado para o SUS. Podemos enxergar que é tempo de dialogar 

sobre esse modelo, afim de superá-lo, e para tentar gerar uma autonomia nos 

processos de trabalho. E mais que isso, gerar diálogos que contribuam para a melhoria 

dos processos de cuidado. 

 É possível enxergar que as condições para uma mudança efetiva no processo de 

formação da força de trabalho em saúde, e especificamente na Enfermagem já foram 

expostas e estão amparadas legalmente.  

 

 

2. 5 NOVAS POSSIBILIDADES DE SE EDUCAR  

 

 Há uma necessidade de se repensar a Educação e Saúde no âmbito da 

participação social, entendendo que as reais práticas educativas em saúde somente 

tem lugar entre os sujeitos sociais e, deve estar presente nos processos de controle 

social, de mobilização em defesa do SUS e dentro dos movimentos sociais em defesa 

da vida (BRASIL, 2007, p.1). 

 Há experiências inovadoras e várias tentativas de reformulação na formação e 

capacitação de acadêmicos de enfermagem e demais profissionais de saúde, 

entretanto, ainda não existem práticas e procedimentos capazes de responder 

efetivamente aos interesses da Reforma Sanitária (SILVA e EGRY, 2003, p. 13). 

Entre os programas, já criados no Brasil, destaca-se o Pró-saúde, já pensam em 

uma reorientação dos processos de formação, reorientação esta que ocorra em 

distintos eixos, em direção à situação desejada apontada pelas Instituições de ensino 

superior, que deseja uma escola integrada ao serviço público de saúde e que responda 

às necessidades da população na formação de recursos humanos, na produção de 

conhecimento e na prestação de serviço, a fim de melhorar o fortalecimento do SUS 

(BRASIL, 2005, p. 5). 
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 Na concepção de Foucault4, o poder não é um lugar, que se ocupa, nem um 

objeto, que se possui. Ela se exerce e se disputa (FOUCAULT, 1993 apud SABÓIA, 

1997). Na relação, que nós profissionais de saúde, exercemos com os usuários, nem 

sempre somos vencedores, no sentido que podemos até ser ouvidos, mas nem sempre 

compreendidos, ou mesmo seguidos.  

 Esta relação de poder deve ser equilibrada, a fim de alcançar o objetivo final da 

Educação e Saúde, que é a melhoria da qualidade de vida dos usuários. Essa ação de 

poder deve configurar-se como emancipatória para o usuário, podendo ganhar 

expressão a partir da “tríade emancipatória do cuidar: conhecer para cuidar melhor, 

cuidar para confrontar, cuidar para emancipar.”  

 E assim, esse aprisionamento, tanto do educando, quanto do educador, no 

desenvolvimento das práticas educativas pode ser identificado, podendo-se agir em 

torno na integralidade, fortalecendo o processo saúde-doença-cuidado. Dessa forma, 

podemos enxergar que os saberes populares vão construindo o sujeito durante a vida, 

enquanto indivíduos inacabados, em formação que ainda estão (DAVID, BONETTI e 

SILVA, 2012, p. 181). 

 Vale ressaltar que, na produção das práticas educativas, há necessidade do 

fortalecimento dos atores sociais e da participação popular, que seguem sendo um dos 

pressupostos das políticas de gestão e de saúde propostas entre Municípios, Estados e 

a União. Sendo necessário, entre outras ações, que a educação popular em saúde 

possa promover a aproximação dos movimentos de educação popular em saúde na 

formação do Enfermeiro em conjunto com as necessidades sociais em saúde (DAVID, 

BONETTI e SILVA, 2012, p. 180). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4
 FOCAULT, M. Microfísica do Poder. 11ª Ed. Rio de Janeiro: Graal, 1993. 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O que é ensinado em escolas e universidades não representa educação,  

mas são meios para obtê-la” (Ralph Emerson) 

Fonte: http://www.janamagalhaes.com/2009/06/23/enfermagem-profissao-do-cuidado-humano-carmem-lucia-lupi/ 

 

http://www.janamagalhaes.com/2009/06/23/enfermagem-profissao-do-cuidado-humano-carmem-lucia-lupi/
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 

 

Toda investigação começa com um problema, uma dúvida, um questionamento 

ou uma pergunta, articuladas a conhecimentos adquiridos anteriormente, mas que 

também podem demandar a criação de novos conhecimentos e referenciais teóricos 

para a pesquisa (MINAYO, 1994, p. 17 -19).  

Segundo Vieira (2010, p. 11), a pesquisa científica, serve para o processo de 

aquisição e construção do conhecimento, não se prestando a encontrar aquilo que é 

senso comum. E sendo assim, esse tipo de pesquisa se caracteriza por um processo 

padronizado e metodologicamente pactuado pelos membros da comunidade científica, 

afim de que se estabeleçam regras e passos aceitos para a validação de seus 

resultados. 

Este caminho metodológico é definido por Minayo (2004, p. 16): 

 
 
Entendemos por metodologia o caminho do pensamento e a prática exercida na 
abordagem da realidade. Neste sentido, a metodologia ocupa um lugar central 
no interior das teorias e esta sempre referida a elas. […] a metodologia inclui as 
concepções teóricas de abordagem, o conjunto de técnicas que possibilitam a 
construção da realidade e o sopro divino do criador. 
 
 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 

Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório, que de acordo com Vieira 

(2010, p. 45), pode ser definida como: 
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Também conhecida como pesquisa de base, e de caráter não tão profundo e 
levanta dados e problemas que podem vir a servir de apoio para pesquisas 
futuras mais avançadas.    
 
 

Sendo assim, uma pesquisa exploratória se justifica, a fim de demonstrar a 

relevância do problema em questão. 

 

 

3.2 ABORDAGEM 

 

Esta pesquisa consiste de um estudo de campo qualitativo. Para Minayo (2004), 

o trabalho de campo permite a aproximação da realidade sobre a qual o pesquisador se 

questiona, além de estabelecer uma interação com os sujeitos da pesquisa, sendo para 

isso, essencial a observação e a entrevista. 

Para Oliveira (2008, p. 66), a abordagem qualitativa: 

 
 
pode ser caracterizada como sendo uma tentativa de se explicar em 
profundidade o significado e as características do resultado das informações 
obtidas através de entrevistas ou questões abertas, sem a mensuração 
quantitativa de características ou comportamento. 
   
 

Para o mesmo autor a pesquisa qualitativa, trata-se de um estudo detalhado de 

um determinado grupo de pessoas. Buscando informações reais para se explicar o 

significado e as características do contexto da pesquisa. Sendo assim, a opção por uma 

abordagem qualitativa, tem por objetivo explicitar a relação dinâmica entre o mundo real 

e o sujeito da pesquisa, tentando interpretar a realidade dentro de uma visão 

sistemática (OLIVEIRA, 2008, p. 68). 

 

 

3.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
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Como dito anteriormente, foi realizada uma pesquisa de campo. Os dados foram 

colhidos através de uma entrevista semi-estruturada, guiada por um roteiro de 

perguntas abertas e fechadas. 

 

 

3.4 CENÁRIO E SUJEITOS DO ESTUDO 

 

A pesquisa foi realizada na Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa - 

EEAAC, espaço de formação de alunos de enfermagem, que busca a construção de 

sujeitos críticos e reflexivos sobre os processos de saúde. Esses mesmos alunos, 

constituíram o quadro de sujeitos desta pesquisa. Neste sentido, a amostra do estudo 

contou com alunos do sétimo período, que já passaram pelas disciplinas de Introdução 

a Saúde Coletiva e Saúde Coletiva 1, alunos do oitavo período, que já passaram pela 

disciplina de Enfermagem em Saúde Coletiva 2 e pelos alunos do nono período, que já 

realizaram seu Estágio Curricular na Rede Básica de saúde. Sendo assim, a amostra foi 

composta por indivíduos que estão vivenciando ou já vivenciaram práticas de educação 

em saúde. 

 

 

3. 5 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

 

Critérios de inclusão: 

 Ser aluno matriculado na EEAAC e ter cursado ou estar cursando o sétimo, 

oitavo e nono períodos. 

E os seguintes critérios de exclusão: 

 Aluno da EEAAC com matrícula trancada; 

 Aluno que não cursou disciplinas que trabalhem práticas educativas em saúde; 

 Aluno que tenha ingressado na EEAAC através de transferência externa. 
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 3.6 RISCOS E BENEFÍCIOS 

 

Há risco mínimo para a realização da pesquisa, já que o aluno poderia se sentir 

constrangido durante a entrevista. E todos os preceitos éticos foram resguardados 

através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Por benefício consideramos: levantar junto aos graduandos de enfermagem os 

limites e as possibilidades das práticas educativas em saúde como estratégia para a 

formação em enfermagem. Também beneficiará a formação do aluno ao identificar sua 

percepção e suas possibilidades de implementá-las. Ampliar as possibilidades de 

reorientação de hábitos de vida dos usuários através das práticas educativas. 

 

 

3.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Em atendimento a Resolução 196 que trata da pesquisa com seres humanos, o 

trabalho foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário 

Antonio Pedro/HUAP para análise e avaliação. Sendo aprovado sob o número 225.655. 

Durante a coleta de dados, foi disponibilizado aos participantes da pesquisa um 

termo de consentimento livre esclarecido e uma cópia do parecer de aprovação da 

pesquisa.  

 O anonimato dos sujeitos será garantido através da substituição de seus nomes 

reais, por nomes fictícios. 

 

 

3.8 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 

 

 

 As falas dos indivíduos foram serão agrupadas de acordo com o período da 

faculdade que estão cursando.  

 Os dados foram analisados tomando por base o discurso dos 

entrevistados, através da Análise de Conteúdo, proposta por Bardin. Esta surgiu no 
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início do século XX nos Estados Unidos. Na abordagem qualitativa se "considera a 

presença ou a ausência de uma característica de conteúdo ou conjunto de 

características num determinado fragmento de mensagem". A maioria dos autores 

refere-se à análise de conteúdo como sendo uma técnica de pesquisa que trabalha com 

a palavra, permitindo de forma prática e objetiva produzir inferências ao seu contexto 

social. Neste tipo de análise, o texto é um meio de expressão do sujeito, onde o analista 

busca categorizar as unidades de texto que se repetem, inferindo uma expressão que 

as representam. (CAREGNATO e MUTTI, 2006). Tentando comprovar as teorias de 

Jean Bourdieu dentro do processo de formação em enfermagem da EEAAC/UFF.  

 O que pretendo analisar é justamente a forma como o conhecimento que 

adquirimos influencia a vida. Assim como afirma Pinto (2000, p. 27 e 28):  

 
 
É como se o “conhecimento da vida” tivesse que assumir um sentido ao mesmo 
tempo objetivo (a vida como objeto) e subjetivo (a vida como princípio e 
condição do conhecimento). De fato, o conhecimento da vida implica uma 
interrogação sobre o sentido de que se reveste, com relação à vida, o 
conhecimento como tal: “Através da relação do conhecimento com a vida 
humana se revela a relação universal do conhecimento com a organização 
viva”. A vida é esse “objeto” de conhecimento que intima o conhecimento a 
interrogar-se sobre si mesmo: ela impede um objetivismo sumário. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Educação é aquilo que fica depois que você esquece o que a escola  

ensinou.” (Albert Einstein) 

 

Fonte: http://www.janamagalhaes.com/tag/palhaco/ 

 

 

 

http://www.janamagalhaes.com/tag/palhaco/
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este capítulo será apresentado em dois momentos. Primeiramente, explicitarei 

as características dos sujeitos desta pesquisa. E, posteriormente serão apresentados 

os discursos e as discussões que pude tirar a partir deles. 

 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DOS SUJEITOS 

 

Tabela 1: Apresentação dos sujeitos 

Nomes Idade Período Sexo 

Ana Carolina 22 anos 9º Feminino 

Cássia 25 anos 9º Feminino 

Elis 24 anos 9º Feminino 

Maria Rita 24 anos 9º Feminino 

Carmem 22 anos 9º Feminino 

Daniela 22 anos 9º Feminino 

Rita 22 anos 9º Feminino 

Maria Betânia 35 anos 9 Feminino 

Bebel 26 anos 8º Feminino 

Alcione 27 anos 8º Feminino 

Nana 22 anos 8º Feminino 

Ton 23 anos 8º Masculino 

Ângela 23 anos 8º Feminino 
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Chiquinha 22 anos 8º Feminino 

Nara 22 anos 7º Feminino 

Clara 22 anos 7º Feminino 

Gilberto 23 anos 7º Masculino 

Maysa 21 anos 7º Feminino 

Dolores 21 anos 7º Feminino 

Chico 24 anos 7º Masculino 

 

 

A tabela acima refere-se ao levantamento das características dos 20 (vinte) 

entrevistados. Obedecendo as normas éticas e legais de pesquisas que envolvem 

seres humanos, conforme escrito no capítulo referente aos aspectos metodológicos 

deste estudo, os nomes apresentados são fictícios, sendo uma homenagem a cantores 

brasileiros. 

A partir da análise dos itens da tabela e das respostas obtidas através da 

entrevista, foi possível encontrar os resultados explicitados a seguir. 

Pode-se observar que a maioria dos alunos é do sexo feminino (85%). Este fato 

reafirma a enfermagem como sendo uma profissão de predominância feminina. 

Segundo Daher (2000, p. 58), “por mais homens que busquem a profissão, ela continua 

a ser pensada e representada como feminina, fato coerente com a sua genealogia que 

foi estruturada por mulheres e para mulheres”.  

 
 
A “feminização” desta profissão está ligada às ideias de “obediência”, 

“submissão” e “docilidade” tendo como categorias estruturadoras de sua prática 
o cuidar e o servir. Estas idéas-valores coincidem com o papel elaborado para 
as mulheres na grande maioria dos grupos sociais e fazem parte domínio 
religioso. Com isto, pode-se afirmar que a constituição histórica da profissão se 
processou a partir do domínio religioso. 

 
 

A Enfermagem possui uma identidade social predominantemente feminina, 

sendo-lhe atribuída nas falas dos entrevistados o adjetivo de “educador”. Uma das 

possíveis características da “enfermeira padrão”, que já foi definida pela própria 

Florence como “boa enfermeira”, a mulher de sentimentos nobres, de boa família, 

delicada, dedicada, discreta, religiosa e honesta (Idem, 2000, p. 62). 
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Historicamente, o ato de cuidar, inerente a Enfermagem, sempre foi marcado 

pela presença feminina: leigas, religiosas, prostitutas, com formação ou sem ela. 

O que diz respeito a idade dos entrevistados, a média de idade é de 23, 6 anos, 

predominando a faixa etária 20 – 25 anos (80%). 

Com relação a maturidade das repostas, é possível perceber que os alunos do 

oitavo e nono períodos deram respostas mais completas, tentando expressar da melhor 

forma suas opiniões, enquanto os alunos do sétimo período deram respostas diretas, 

acabando por não expressar-se de forma condizente com a pergunta. Quando 

perguntados, por exemplo, se sentem-se preparados para aplicar práticas educativas, é 

perceptível a diferença de maturidade nas respostas: 

 
 

Um pouco. Porque teoricamente a gente até sabe o que fazer e como 
fazer, mas na prática é diferente, a gente precisa se adequar a realidade do 
local onde a prática se dá. (Carmem, 22 anos, 9º período) 
 
 

Acho que alguns assuntos sim, mas não em tudo. Não dá pra saber tudo 
(Nana, 22 anos, 8º período) 
 
 

Sim. Porque sim. (Maysa, 21 anos, 7º período) 
 
 

Com relação a esta mesma pergunta, a maioria (12 indídivíos – 60%), dizem que 

sim, estão preparados para aplicar práticas de educação em saúde, entretanto, os 

sujeitos que apresentam respostas negativas (3 indivíduos – 25%) estão no último 

período da faculdade, ou seja, os que deveriam sentir-se preparados, demonstram 

insegurança diante da aplicação da teoria na prática. 

 

 

4.2 APRESENTAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

  

A partir das falas dos indivíduos extraídas das entrevistas, após seguidas leituras 

e aproximação dos discursos foram criadas 3 categorias, a saber:  

 Educação em saúde como espaço de construção e de trocas coletivas de 

saberes;  
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 Essencialidade da educação em saúde como promotora de saúde no processo 

de formação; e;  

 A construção do Habitus de Educador em Saúde. 

 

 

4.2.1 Educação em saúde como espaço de construção e de trocas coletivas de 

saberes 

 

 Baseando nas falas da primeira pergunta, referente ao conceito de Educação em 

Saúde, criou-se esta categoria. A maioria dos discursos define Educação em Saúde 

como um processo de troca e/ou transferência de saberes entre o profissional e o 

usuário, de forma individual ou coletiva. 

 

 
Seria o processo de educar, de transferir conhecimento a indivíduos, 

visando uma melhoria (ham...) da qualidade de vida das pessoas, englobando 
assim a saúde em seu conceito mais amplo [...]. (Ana Carolina, 22 anos, 9º 
período) 

 
 
Acho que educação em saúde é um processo de troca do profissional 

de saúde com o paciente. O enfermeiro meio que pega o saber que o paciente 
tem e transforma esse saber, acrescentando novas informações ou 
desmitificando saberes errados que ele tenha. (Carmem, 22 anos, 9º período) 
 
 

É a troca e construção de conhecimentos em saúde, prevenção e 
promoção, com o intuito de modificar os hábitos de vida, para melhorar a saúde. 
(Dolores, 21 anos, 7º período) 
 
 

É uma troca de conhecimento entre o profissional e o cliente. Onde são 
colhidas informações a respeito do conhecimento do cliente e a educação é 
trabalhada a partir desta informação. Considerando a cultura, a religião, os 
hábitos de vida, a renda, o trabalho, enfim... etc.(Chico, 24 anos, 7º período) 
 

 

Segundo o MS (BRASIL, 2009, p. 22), a Educação em Saúde pode ser definida 

como sendo: 

 
 
1 – Processo educativo de construção de conhecimentos em saúde que visa à 
apropriação temática pela população e não à profissionalização ou à carreira na 
saúde. 2 – Conjunto de práticas do setor que contribui para aumentar a 
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autonomia das pessoas no seu cuidado e no debate com os profissionais e os 
gestores a fim de alcançar uma atenção de saúde de acordo com suas 
necessidades.  
 
 

O processo de ensino-aprendizagem com esta concepção de troca, se dá a partir 

da influência da pedagogia de Paulo Freire, definindo-se como um processo dialógico 

entre educador e educando, profissional e paciente, acontecendo através de uma 

realidade que esta sendo vivida. A aprendizagem se dá pela reflexão sobre essa 

realidade. “ao mesmo tempo em que o homem vai se constituindo e se posicionando 

como um ser histórico”. (MOROSINI, FONSECA e PEREIRA, 2009). 

 

 

4.2.2 Essencialidade da educação em saúde como promotora de saúde no 

processo de formação  

 

 No ideário dos alunos, o enfermeiro é um educador em potencial, fala muito 

reproduzida da academia. Segundo eles, a Educação em Saúde acaba por melhorar a 

qualidade de vida da população, pois promove saúde e previne doenças. 

 
 

Porque um paciente não necessita apenas de diagnóstico e tratamento 
de uma doença. Ele precisa entender o que pode causar as doenças, e assim 
melhorar sua qualidade de vida. (Alcione, 27 anos, 8º período) 

 
 

Através dela é que ocorre a tentativa de se melhorar a qualidade de vida 
das pessoas. É uma prática comum da enfermagem e acaba acontecendo em 
todos os locais onde o enfermeiro esta inserido. (Elis, 24 anos, 9º período) 

 
 

Pois a educação em saúde está inteiramente ligada a prevenção de 
doenças e promoção da saúde através da conscientização. (Maysa, 21 anos, 7º 
período) 
 
 

 Candeias (1997, p. 210), cita que a promoção da saúde é “uma combinação de 

apoios educacionais e ambientais que visam a atingir ações e condições de vida 

conducentes à saúde”.  
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A educação em saúde então visa promover o desenvolvimento do 
conhecimento e com isso melhorar a qualidade de vida e saúde das pessoas 
envolvidas neste processo (MARTINS et al, 2007, p. 450). 
 
 

Complementando o acima citado, segundo Morosini, Fonseca e Pereira (2009), o 

modelo de promoção da saúde, que apresenta como um de seus eixos principais a 

educação em saúde, encontra-se perante o desafio de não reproduzir, com a 

incorporação da categoria de risco e da ênfase na mudança de estilo de vida, o mesmo 

reducionismo do higienismo, que ao responsabilizar o indivíduo por seu processo 

saúde-doença, acaba por torná-lo culpado, diminuindo a dimensão de seu processo de 

adoecimento. 

 

 

4.2.3 A construção do habitus de Educador em Saúde pela instituição formadora 

 

A Escola de Enfermagem, enquanto instituição formadora de profissionais de 

saúde, constrói e reconstrói formas de pensar e de agir, assim como acontece em 

outras instituições sociais. Sendo assim, a EEAAC produz hábitos específicos que 

determinam a identidade profissional do enfermeiro. 

 
 
[...] O princípio unificador e gerador de todas as práticas e, em 

particular, destas orientações comumente descritas como “escolhas” da 
“vocação”, em muitas vezes consideradas efeitos da “tomada de consciência”, 
não é outra coisa senão o habitus, sistema de disposições inconscientes que 
constitui o produto da interiorização das estruturas objetivas e que, enquanto 
lugar geométrico dos determinismos objetivos e de uma determinação, do futuro 
objetivo e das esperanças subjetivas, tende a produzir práticas e, por esta via, 
carreiras objetivamente ajustadas às estruturas objetivas. (BOURDIEU, 1992, p. 
201-202). 

 
 

Este habitus de Bordieu são formas de pensar e agir que confere a estes 

indivíduos sociais suas especificidades. Exemplo claro desta afirmação é o ato de 

educar em saúde, que faz parte do processo de trabalho da Enfermagem. 

 
 
O enfermeiro é um educador em potencial, uma vez que lida, cuidando 

de sujeitos. As práticas do enfermeiro, vai muito além das técnicas manuais e 
curativista. É de papel fundamental desse profissional educar indivíduos, o que 
eu acho que talvez seja pouco trabalhado na academia, uma vez que o 
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currículo seja centradamente hospitalar e curativista, Para que o processo de 
saúde seja efetivo, é necessário informar, orientar e oferecer conhecimento aos 
indivíduos para que esses possam ter e fazer saúde e o enfermeiro é um dos 
profissionais mais indicado para tal tarefa.(Ana Carolina, 22 anos, 9º período) 
 
 

Porque o enfermeiro, como ouvimos muito na faculdade, é um educador 
em potencial, ele esta sempre se relacionando com outras pessoas, então ele 
tem sempre que estar passando seu conhecimento, porque o seu conhecimento 
vai influir no comportamento de vida ou no que aquela pessoa sabe sobre 
determinadas coisas, enfim do dia a dia dela, ou que são importantes no dia a 
dia delas. Nós temos de ter a oportunidade de passar os nossos conhecimentos 
e ensinar essa pessoa a buscar determinadas informações sobre um 
determinado tipo de conhecimento, não podemos ai também nos colocar como 
únicos detentores da verdade e da justiça em sociedade que as vezes é o que o 
corpo da saúde acaba sendo, né.(Maria Rita, 24 anos, 9º período) 
 
 

A enfermagem já se apresenta como uma profissão educadora nata. A 
educação em saúde se mostra como um potencializador da prevenção e 
promoção da saúde, habilidade essencial do enfermeiro.(Nana, 22 anos, 8º 
período) 

 
 

Levando em consideração todos os aspectos relevantes do processo de 

formação do enfermeiro, com as falas acima, podemos perceber a construção de 

aspectos culturais e psicossocias sobre a identidade profissional no que tange a 

educação em saúde. O discurso dos sujeitos fornece base para a hipótese de que o 

sujeito constrói sua representação social de educador em saúde a partir de um habitus 

específico, se afirmando e se diferenciando diante da sociedade, podendo funcionar 

como obstáculo ou facilidade simbólicos diante da formação. 

 
 
[...] Os homens formados em uma dada disciplina ou em uma 

determinada escola, partilham um certo “espírito”, literário ou científico [...]. 
Tendo sido moldados segundo o mesmo “modelo” (pattern), os espíritos assim 
modelados (patterned) encontram-se predispostos a manter com seus pares 
uma relação de cumplicidade e comunicação imediatas (BOURDIEU, 1992, p. 
206). 

 
 

É o “habitus” esse gerador de práticas, condutas e discursos: 

 
 
É o “habitus”, este princípio gerador de nossas práticas, de nossas ações no 
mundo, fundamento da regularidade de nossas condutas. Todas as nossas 
condutas são orientadas em relação a determinados fins sem que este 
processo seja consciente ou signifique uma obediência cega a regras. É como 
se tivéssemos, de forma internalizada, o sentido do jogo, o que nos faz 
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entender, conhecer as regras e poder jogar, mas não de forma preestabelecida. 
(ARAÚJO, ALVES e CRUZ, 2009, p.38) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“A principal meta da educação é criar homens que sejam capazes 

de fazer coisas novas, não simplesmente repetir o que os outras 

gerações já fizeram.” Jean Piaget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.janamagalhaes.com/2009/06/23/enfermagem-profissao-do-cuidado-humano-carmem-lucia-lupi/ 

 

http://www.janamagalhaes.com/2009/06/23/enfermagem-profissao-do-cuidado-humano-carmem-lucia-lupi/
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Com a reforma sanitária, passou-se a valorizar o uso de tecnologias leves, e 

assim, os recursos humanos, entre ele os profissionais de enfermagem, que são 

formados com ideias voltadas para os práticas de promoção da saúde passam a ser 

uma força de trabalho importante para o SUS. 

Enquanto aluna, no primeiro período da universidade, tive meu primeiro encontro 

com as ciências humanas, um momento difícil, em meio a 11 disciplinas, apenas uma 

falava sobre as questões referentes ao ser humano como um todo, todas as outras 

compartimentam e reduzem o indíviduo, perpetuando o foco no biológico. As 

discussões nesse primeiro momento sobre educação em saúde, focavam o biológico, a 

doença em si e não o indivíduo na sua integralidade e pluraridade, me transpareciam 

que estavam decoladas das ciências humanas e sociais. 

No que se refere ao processo de formação realizado pela instituição, ela se 

propõe a formar alunos que possam pensar em questões como humanização, 

promoção da saúde, vínculo profissional –paciente, integralidade da assistência, mas 

são questões que apenas com uma definição bancária desses termos, não conseguem 

de fato formar uma prática transformadora, que possa respeitar os diferentes 

condicionantes e determinantes de saúde dos indivíduos. 

Muito me deixou intrigada a afirmação dos entrevistados de estarem preparados 

para a prática, pois para mim, os pequenos períodos de ETP e estágio que temos 

deixam lacunas importantes para o cotidiano que teremos depois, pois até então 
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tínhamos o professor ou preceptor sempre ao lado, pronto para tirar as dúvidas ou de 

alguma forma sanar os problemas que possam aparecer na assistência.   

Também ficou evidenciado pelos discursos que certeza do saber-fazer educação 

em saúde leva a um lugar de pouca valorização dessa tecnologia leve, passando esta 

ação a ser um lugar de reprodução ou somente de transferência de saber. 

O que é reorientar a vida do outro? O que é gerar qualidade de vida? O que é se 

fazer entender em meio a pessoas desconhecidas? A educação em saúde não se trata 

de uma prática fácil, mas de uma prática desafiadora ao cotidiano do enfermeiro, que 

tenta ser ensinada no processo de formação, entretanto mantem-se o foco na doença 

em muitos momentos, o que leva a reproduzir práticas sanitárias reducionistas. 

Pude perceber que os exemplos dados de prática e para a prática, estão 

relacionados com projetos da universidade, o demonstra que nem todos recebem o 

mesmo tipo de entendimento voltado para a valorização das ciências humanas, ou 

mesmo para a valorização da educação em saúde. 

Por fim, acredito que os objetivos foram atingidos e que o habitus da educação em 

saúde não deve se configurar como uma ação pontual e sim ser incorporado ao 

cotidiano do enfermeiro. 
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8 APÊNDICE 

 

 

8.1 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA 
 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PROJETO DE PESQUISA: Limites e Possibilidades das Práticas de Educação em Saúde: uma 
reflexão do processo de formação em enfermagem 
Pesquisador Responsável: Prof.ª Dr. Donizete Vago Daher 
Coleta de dados: Clarissa Gonçalves da Silva. 
Instituição: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 
 

A Sr. (a). está sendo convidada a participar da pesquisa “Limites e Possibilidades das 
Práticas de Educação em Saúde: uma reflexão do processo de formação em enfermagem” 
realizada com alunos de graduação em enfermagem do sétimo, oitavo e nono períodos. 

A pesquisa tem como objetivo conhecer os saberes e a percepção dos acadêmicos de 
enfermagem sobre Educação e Saúde e práticas educativas em saúde e seu valor para a 
enfermagem. Será realizada uma entrevista na qual responderá algumas questões importantes 
para o estudo.  

Sua identidade será mantida em sigilo, para isso será identificada pelas iniciais do seu 
nome e sobrenome. A pesquisa não trará riscos a sua saúde e não será utilizada para qualquer 
outro objetivo a não ser aqueles já mencionados.  

A participação é voluntária e este consentimento poderá ser retirado a qualquer 
momento, sem prejuízo à continuidade da pesquisa. Tendo tomado conhecimento das 
características de sua participação, e caso esteja de acordo, solicito sua assinatura na parte 
inferior do presente documento. Você não terá nenhum custo ou quaisquer compensações 
financeiras. 

Para tanto, se faz necessário realizarmos entrevista gravada a fim de registramos sua 
fala e não perdermos os detalhes de sua expectativa. Suas respostas serão transcritas e ficarão 
anônimas e confidenciais, isto é, em nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer 
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fase do estudo. Os dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados 
divulgados e publicados em eventos e/ou revistas científicas.  

O Sr. (a) receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone/e-mail e endereço do 
pesquisador, podendo tirar suas dúvidas sobre a pesquisa e sua participação agora ou a 
qualquer momento. 

Obrigada pela participação, 

 

________________________________________ 

Clarissa Gonçalves da Silva. 
 

Clarissa Gonçalves da Silva  Donizete Vago Daher 

cissagon@hotmail.com  donizete@predialnet.com.br 

Tel: (21) 6963-5919  Tel: (21) 9805-9017 

  

Nome do Voluntário: _________________________________________________________ 

Idade: __________anos 

RG: ___________________________ 

 

Declaro conhecer que serei entrevistado (a), tendo minha identidade preservada e que o 
trabalho contribuirá para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da assistência de 
enfermagem em saúde coletiva. Além disso, estou sabendo que receberei respostas ou 
esclarecimentos a qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros 
assuntos relacionados à pesquisa. Fui informado (a) a respeito da possibilidade de retirar o meu 
consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo; e que as informações 
relacionadas com a minha privacidade serão mantidas em segredo.  

 Eu,___________________________________________________________________, 
RG no _____________________________, declaro ter sido informada e concordo em particular 
como voluntário da pesquisa acima descrita. 

     Niterói, _________de_______________de 2013. 

 
_________________________________________ 

           Assinatura do Voluntário                                

 

_________________________________________ 

Assinatura do responsável por obter o consentimento 

 

_________________________________________ 

                             Testemunha          

 

mailto:cissagon@hotmail.com
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6.2 QUESTIONÁRIO DA ENTREVISTA 

 

Iniciais:                                Idade:                    Período: 
 
1. Pra você o que é educação em saúde? 
 
2. Por que esta seria uma prática importante no processo de cuidar do enfermeiro? 
 
3. Você se sente preparado (a) para aplicar práticas educativas em saúde? 
 
4. Dê um exemplo de uma prática educativa que faz parte de seu cotidiano enquanto 

aluno? 

 

5. Gostaria de acrescentar alguma coisa? 
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8 ANEXO 

 

 

7.1. PARECER DA PLATAFORMA BRASIL 

 

  

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE/ FM/ UFF/ HU 
PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
Título da Pesquisa: LIMITES E POSSIBILIDADE DAS PRÁTICAS EDUCATIVAS EM SAÚDE: 
Uma Reflexão do Processo de Formação em Enfermagem 
Pesquisador: DONIZETE VAGO DAHER 
Área Temática: 
Versão: 1 
CAAE: 12813213.1.0000.5243 
Instituição Proponente: Universidade Federal Fluminense 
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 
DADOS DO PARECER 
Número do Parecer: 225.655 
Data da Relatoria: 08/03/2013 
Apresentação do Projeto: 
O presente projeto de pesquisa objetiva conhecer as percepções e opiniões dos enfermeiros 
sobre práticas educativas em saúde, seu valor para a enfermagem e para os usuários do SUS. 
Através de observação em campo e de entrevistas semi-estruturadas, pretende-se determinar 
estas percepções e opiniões, na Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa. 
Objetivo da Pesquisa: 
Objetivo Primário: 
Conhecer a percepção de acadêmicos de enfermagem sobre as práticas educativas em saúde 
e seu valor para a enfermagem e para os usuários do SUS. 
Objetivo Secundário: 
- Identificar o papel das práticas educativas em saúde para alunos de enfermagem; - Analisar 
se os alunos de enfermagem se veem capacitados para aplicar práticas educativas em saúde; - 
Indicar, com base nos achados, estratégias que ampliem os olhares e os valores das práticas 
educativas nos processos de formação. 
Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
Riscos: Há risco mínimo para a realização da pesquisa, já que o aluno pode se sentir 
constrangido durante a entrevista. E todos os preceitos éticos serão resguardados através da 
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assinatura do TCLE, podendo os  
indivíduos se retirarem em qualquer momento da pesquisa. 
 
Endereço: Rua Marquês de Paraná, 303 4º Andar 
Bairro: Centro 
CEP: 24.030-210 
UF: RJ 
Município: NITEROI 
Telefone: (21)2629-9189 
Fax: (21)2629-9189 
E-mail: etica@vm.uff.br  
 
 
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE/ FM/ UFF/ HU 
Benefícios: Levantar junto aos graduandos de enfermagem os limites e as possibilidades das 
práticas educativas em saúde como estratégia para a formação em enfermagem. Também 
beneficiará a formação do aluno ao identificar sua percepção e suas possibilidades de 
implementá-las.Ampliar as possibilidades de reorientação de hábitos de vida dos usuários 
através das práticas educativas. 
 
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 
O projeto está satisfatório, contém as informações necessárias e não apresenta problemas 
éticos. Ressalto apenas que a amostra é grande demais e talvez não seja exequível para um 
TCC. 
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
O TCLE e os demais termos obrigatórios estão adequados e foram apresentados. 
Recomendações: 
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: Aprovado sem pendências. 
Situação do Parecer: Aprovado 
Necessita Apreciação da CONEP: Não 
Considerações Finais a critério do CEP: 
 
NITEROI, 21 de Março de 2013 
 
Assinador por: 
ROSANGELA ARRABAL THOMAZ 
(Coordenador) 
 
Endereço: Rua Marquês de Paraná, 303 4º Andar 
Bairro: Centro 
CEP: 24.030-210 
UF: RJ 
Município: NITEROI 
Telefone: (21)2629-9189 
Fax: (21)2629-9189 
E-mail: etica@vm.uff.br 
 


