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RESUMO 
 

 
Este Projeto de Doutorado discute estilos de vida de universitários, seus habitus e as ações de promoção 
a saúde empreendidas por uma universidade privada do Rio de Janeiro. OBJETIVOS: Compreender a 
interface entre os estilos de vida de universitários, seus habitus e a oferta de ações e disciplinas 
relacionadas a Promoção da Saúde pela Universidade e Cursos da área da saúde.  Específicos: 
Identificar, no âmbito da Universidade, as ações empreendidas referentes a promoção a saúde a 
universitários; Construir Diagnósticos a partir das ações referentes a promoção a saúde presentes nos 
documentos da Universidade e Cursos da saúde, e nos estilos de vida dos universitários; Analisar a 
interface entre estilo de vida de universitários e seus habitus. Metodologia: estudo qualitativo, de 
orientação construtivista com abordagem participativa, utilizando o modelo PRECEDE–PROCEED 
para a apreensão dos dados. A análise é descritiva, realizada por meio de triangulação metodológica e 
categorização por aproximação temática. Resultados parciais e discussão: fase PRECEDE - fase 1 - 
Diagnóstico Social - observa-se a partir das especificidades dos PPCs de cada curso um viés tecnicista 
e instrumental, apesar de se notar a presença de alguns elementos construtivistas e humanistas nas 
propostas, indicam, também, pouca preocupação das instituições de formação com a produção de 
ambientes saudáveis produtores de saúde e qualidade vida. A respeito das atividades implementadas a 
nível de extensão e de pesquisa direcionados a promoção da saúde, estilo de vida e criação de ambientes 
saudáveis no contexto da Universidade, os projetos ainda são em número reduzido, sendo levantado um 
total de vinte e sete projetos dentre pesquisa e extensão, implementados entre os anos de 2012 e 2021. 
Os coordenadores de curso apontam uma preocupação para com os estilos de vida dos estudantes, porém 
sinalizam existir poucos espaços destinados a promoção da saúde dos universitários. A fase 2 - 
Diagnóstico Epidemiológico, os estilos de vida relacionados com a renda destes universitários mostram 
que aquele que recebe até 1 salário-mínimo, obteve um menor nível de saúde, seguidos pelos que 
recebem de 3 a 5 salários-mínimos. Na fase 3 - Diagnóstico Comportamental e Ambiental correlacionou 
estilo de vida com incorporação de habitus universitários. Observou-se comportamentos e relações 
positivas no que se refere ao relacionamento com a família e amigos (68,9%); em relação a atividade 
física, verificou-se elevados índices de estilos não saudáveis. Cerca de 71,7% praticam uma quantidade 
muito pouca atividade física, indicando comportamentos sedentários. Quanto ao aspecto nutrição, a 
maioria apresenta estilo negativo, uma vez que 87% dos universitários consomem uma alimentação 
inadequada. Na fase 4 - Diagnóstico Educacional e Organizacional, foi possível inferir que há pouco 
investimento da Universidade e de seus Cursos na construção de um ambiente saudável.  Fase 5 - 
Diagnóstico Político e administrativo, a Universidade tem caminhado para a construção de uma proposta 
mais salutogênica em seu espaço, porém ainda há pouco investimento a cerca da promoção da saúde. 
Considerações finais: Os resultados  sugerem    a  existência  de  um  habitus    que  poderíamos  
denominar  de habitus universitário  da  saúde.  Cada  grupo  apresenta  seu  EV  e  conforma  
seu habitus como estruturas  transponíveis, caracterizado  pelo  conjunto  de  disposições  
adquiridas  de  suas determinações sociais e das vivências no contexto acadêmico, que 
funcionam como principio gerador de representações e práticas socias de saúde. Sendo assim, 
foi confirmada a tese de partida, ou seja, os pontuais ações de promoções a saúde presentes nos 
projetos de pesquisa, de extensão e nos PPCs, e instituídas na Universidade produzem um estilo 
de vida e um habitus no universitário que comprometem a sua saúde física e mental, bem como, 
a sua trajetória acadêmica. O Desdobramento do estudo indica para a necessidade de novas 
pesquisas que estude o ambiente universitário com a promoção da saúde não apenas do 
estudante, mas de toda a comunidade acadêmica, assim como, ressalta a importância de maiores 
investimentos para a entrada das Universidades privadas e públicas na REUP) 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Universidade; Promoção da Saúde; Estilo de Vida; Formação 
 

 



 
 

 

8 

ABSTRACT 
 
 

This Doctoral Project discusses the lifestyles of This Doctoral Project discusses the lifestyles of 
undergraduate students, their habitus and the health promotion actions undertaken by a Private 
University from the city of Rio de Janeiro. GENERAL PURPOSE: comprehend the interface between 
undergraduate students lifestyles, their habitus and the offering of actions and classes related to the 
University’s Health Promotion and Healthcare Programs. SPECIFIC PURPOSE: Identify within the 
University all the undertaken actions related to undergraduate students health promotion; Build 
Diagnosis from the actions related to health promotion present in the University’s documents and 
Healthcare Programs, and in the undergraduate students lifestyles; Analyze the interface between 
undergraduate students lifestyles and their habitus; Correlate the guidelines of the Health Promoter 
Universities movements within the whole university environment. METHODOLOGY: constructivist 
orientation qualitative study with a participatory approach, using the PRECEDE–PROCEED model to 
seize data. The analysis is descriptive, performed through methodological triangulation and 
categorisation by topical approach. Partial results and discussion: PRECEDE phase  - phase 1 – Social 
Diagnosis – it can be observed from the Pedagogical Project of each Program, a technologist and 
instrumental bias. Even though it has been noticed the presence of some constructivist and humanist 
elements in the proposals,  they also suggest little or no concern from the educational institutions about 
the outputs of healthy environments able to generate health and quality of life. Concerning to the 
activities implemented at the extension and research level directed to health promotion, lifestyle and 
creation of healthy environments within the University’s background, the projects are still in a small 
number, raising a total of  twenty-seven projects of research and extension, implemented between the 
years 2012 and 2021. The Academic Programs Coordinators  point out a concern towards undergraduate 
students lifestyles. In phase 2 – Epidemiological Diagnosis, the lifestyles related to the income of these 
undergraduate students reveals that those who receive up to 1 minimum wage had a lower health level, 
followed by those who receive from 3 to 5 minimal wages. In phase 3 – Behavioral and Environmental 
Diagnosis correlated lifestyle to the incorporation of undergraduate habitus. Positive behaviors and 
relations have been observed when related to the relationships of family and friends (68,9%); when 
related to physical activities, high non-healthy lifestyle ratings have been verified. About 71,7% practice 
little or no physical activities, highlighting sedentary behaviors. In terms of nutrition, most part reveals 
a negative style, once that 87% of the undergraduate students consume an inadequate feeding. In phase 
4 – Educational and Organizational Diagnosis, it has been able to infer that there is little investment 
from the University and its Programs for building a healthy environment. In phase 5 – Political and 
Administrative Diagnosis, the University has been moved towards the building of a proposal more 
related to the salutogenesis of its space, though there is still little investment upon health promotion as 
a whole. FINAL CONSIDERATIONS: The results suggest the existence  of a habitus that could be 
named as Academical Health Habitus. Each group presents its own lifestyle and adapts their 
habitus as transposable structures, characterized by the whole set of acquired provisions of their 
social determinations and their livingness in the academic context that works as the generator 
principle of representations and social practices related to healthcare. And therefore, the starting 
thesis has been confirmed, that is, the specific actions of health promotions present in research 
and extension projects and in the Pedagogical Project of each Program established in the University 
produce  a lifestyle and a habitus in the undergraduate student that compromise their physical and 
mental health, as well as their academic trajectory. The Unfolding of the study indicates the 
needs of new researches that examine academical environment with the health promotion not 
only from the student’s side, but from the whole Academical Community, as well as it 
emphasizes the importance of bigger investments for the Private and Public Universities 
entrances on REUP. 
 
KEYWORDS: University; College; Health Promotion; Lifestyle; Formation; Graduation 
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INTRODUÇÃO 

 

1. Apresentação do tema da pesquisa 

 

O presente projeto de pesquisa vem desenvolvendo estudo relacionado a linha de 

pesquisa “O cuidado em seu contexto sociocultural” diante do Programa de Pós-Graduação 

Acadêmica em Ciências do Cuidado em Saúde - Curso de Doutorado - da Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC), da Universidade Federal Fluminense (UFF).  

Este estudo tem como objeto de pesquisa: “Estilos de vida de universitários da área 

da saúde, habitus e as propostas de Promoção da Saúde no contexto da Universidade. 

A Universidade se constitui como um espaço de educação superior, com múltiplas 

funções desempenhadas por docentes, servidores administrativos e discentes que laboram e 

estudam numa convivência diária. As diversas atividades voltadas sobretudo para o ensino, 

pesquisa e extensão são essenciais no desenvolvimento de habilidades e formação de futuros 

profissionais que apreendem valores e postura crítica diante da realidade social (ALMEIDA, 

2017; OLIVEIRA & MORAIS, 2015). 

Ao mesmo tempo que produz saberes, o campus universitário promove mudanças na 

vida dos universitários ao ter contato com uma nova realidade cheia de compromissos 

acadêmicos, responsabilidades financeiras e, muitas vezes liberdade, por estarem pela primeira 

vez longe dos pais e familiares, tendo que assumir a supervisão do seu novo lar, das finanças 

fartas ou regradas pelo pouco dinheiro que dispõem.  (ALMEIDA, 2017; PONTE, FONSECA 

& CARVALHAL, 2019) 

 O reflexo destas mudanças pode ser evidenciado diante dos indícios de um novo estilo 

de vida adotado pelos estudantes que frequentam a Universidade. Neste contexto estão 

envolvidas questões como a separação da família, a convivência com diferentes pessoas, a 

formação de novos grupos sociais, pressões acadêmicas intensas. Diante disto a busca do 

equilíbrio dos compromissos sociais com as responsabilidades da vida universitária pode gerar 

medos e ansiedades, acarretando o uso de bebidas lícitas e ilícitas, o tabagismo, dentre outros 

(Eisenberg 2007; Yazici, 2008; Zawawi e Hamaideh 2009; Lee, 2013; Brito et al. 2014). 

 Os Estilos de vida (EV) são entendidos como as formas social e culturalmente 

determinadas de vida, que envolve todos os aspectos da ação e do pensamento humano 

(educação, recreio/lazer, nutrição, paz, justiça, trabalho, família, habitação, higiene, segurança, 
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alimentação, recursos econômicos, recursos ambientais, tabagismo, alcoolismo, 

comportamentos de risco em relação às drogas ilícitas e às infecções sexualmente 

transmissíveis). Estes aspectos são tidos como elementos estruturantes e requisitos 

indispensáveis à obtenção do completo bem-estar físico, mental e social (SANTOS et al, 2018). 

 Ou seja, as singularidades inerentes à pessoa e a pequenos grupos, como a família e a 

roda de amigos, a habitação e seu entorno, o local de trabalho, de estudo, seus hábitos, normas 

e valores, correspondem ao estilo de vida (BUSS, 2002). 

 Por ser caracterizado como um conjunto de hábitos e comportamentos adotados por 

indivíduos jovens e adultos, o estilo de vida representa um dos principais responsáveis pelas 

alterações relacionadas ao perfil de morbimortalidade dos últimos anos. Dentre eles, os que 

merecem maior destaque são os níveis insuficientes de atividade física, comportamentos de 

risco, hábitos alimentares inadequados (consumo de alimentos ricos em gorduras e baixa 

ingestão de frutas, verduras e legumes), o tabagismo e o consumo de álcool (SANDRE,2017). 

 A saúde e o adoecer são experiências subjetivas e individuais, conhecidas de maneira 

intuitiva, dificilmente descritas ou quantificáveis. Por tanto, é necessário compreender as 

condições impostas como passíveis de interferência e atentar para não culpar os indivíduos 

quando tais condições são precárias e interferem em seu estilo de vida (BARROS,2019). 

 Conceitos como o da promoção da saúde, evidenciam os fatores econômicos, políticos, 

ambientais e culturais como determinantes ou condicionantes dos processos de adoecimento; e 

ajudam a superar o discurso da culpabilidade individual; apontam o papel social do indivíduo 

na construção de sua realidade cotidiana; e destacam o poder de coletividades empoderadas na 

construção de EV saudáveis (CZERESNIA, 2009; HEIDMANN et al., 2006; WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 1986). Os comportamentos do EV relacionado à saúde podem, 

assim, ser condicionados pelas desigualdades sociais subjacentes aos grupos populacionais 

(MARMOT, 2005; FROHLICH; CORIN; POTVIN, 2001) 

 Nessa concepção ampliada de EV também se aproxima o conceito de habitus, de Pierre 

Bourdieu (2011), cujo extenso trabalho tem sido reconhecido como contribuição relevante no 

estudo das expressões socialmente incorporadas de práticas individuais (COCKERHAM, 2005; 

GOLIN; MATO, 2016; MONTAGNER, 2006; SETTON, 2004). Ancorado em reflexões 

teóricas da relação conflituosa entre estrutura e agência, e entre estruturas sociais externas e 

experiências subjetivas, seus estudos nos ajudam a desnaturalizar conceitos e compreender o 

EV como produto do habitus, colaborando para identificar e questionar as ideologias 

imbricadas nos modos de viver das pessoas (BOURDIEU, 2011). 
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 Tais considerações apresentam implicações nas concepções de saúde que orientam, não 

apenas as produções intelectuais, mas formações e práticas em saúde (CZERESNIA, 2012). 

Sendo o EV um fenômeno sujeito a normatizações saudáveis, objeto das práxis de diversas 

profissões da área de saúde, torna-se relevante enfatizar as subjetividades e as transformações 

das condições de vida como centrais nos processos de promoção da saúde, favorecendo a 

superação dos discursos normativos e culpabilizantes de mudanças de hábitos, considerados de 

forma reduzida e redutora (BAGRICHEVSKY; ESTEVÃO, 2012; GÓMEZ, 2014). 

 Alguns ideários da promoção da saúde, como a criação de ambientes facilitadores de 

escolhas saudáveis (WHO, 1986), que favorecem a construção de uma cultura saudável onde 

as pessoas possam aprender, viver, trabalhar e cuidar de sua saúde e bem-estar assumem papel 

central nessas discussões – em particular nas universidades, onde os fenômenos complexos 

como a saúde e o EV precisam ser compreendidos com base na relação entre as demandas  

inerentes ao ensino superior e os aspectos sociais, econômicos e pessoais (TSOUROS, 1998; 

HOLT et al., 2015) 

 O movimento das Universidades Promotoras de Saúde (UPS) é um exemplo de 

abordagem segundo a qual a missão da universidade vai além da formação acadêmica e 

profissional, onde a preocupação com EV e a saúde dos universitários é prioridade (HOLT et 

al., 2015; MELLO; MOYSÉS; MOYSÉS, 2009; TSOUROS et al., 1998). Trata-se de olhar os 

comportamentos de saúde dos estudantes como forma de identificar o princípio gerador que 

explique um possível padrão de comportamentos (BOURDIEU, 2011). 

 Neste sentido, a Universidade, enquanto um espaço social onde são encontrados 

diferentes estilos de vida, além de toda sua riqueza de produção de conhecimento e tecnologias, 

pode contribuir na geração de relacionamentos saudáveis, com melhoria nos ambientes, 

incentivo aos cuidados pessoal e social, valorizando a saúde através da promoção de um 

ambiente saudável dentro do campus universitário favorecendo alunos, professores e técnicos 

(FERREIRA, BRITO & SANTOS, 2018).  

Dotada de autonomia, a Universidade tem o compromisso ético de apoiar o 

desenvolvimento de posturas críticas diante da realidade social e de valores e atitudes 

relacionados à promoção da vida (MACEDO,2012). Portanto, estas instituições de formação 

têm grande potencial para proteger a vida e promover a saúde da população (estudantes, 

professores e demais funcionários) e das comunidades onde estão inseridas.  
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Com isso em mente, as propostas das Universidades Promotoras da Saúde (UPS) 

recomendam desde o início dos anos 2000 que instituições de ensino superior (IES) contribuam 

para um ambiente de vida (estudo e trabalho) mais salutogênico. (ARROYO,2018). 

 A visão da Salutogênese implica no desenvolvimento pessoal e social para o 

fortalecimento da saúde das pessoas nos mais diferentes meios e cenários sociais, tornando-se 

o potencial da boa saúde (GIRONDOLI,2021). 

 A promoção da saúde, numa perspetiva de salutogenese, implica a necessidade de 

promover recursos e competências no sentido da saúde e do bem-estar (Saboga Nunes, 

Bittlingmayer e Okan, 2019). A salutogenese postula que as experiências da vida moldam o 

sentido de coerência, coadjuvando a mobilização de recursos para lidar com estressores e gerir 

os mesmos no sentido da saúde. Assim, importa promover a saúde dos ambientes como medida 

positiva de promoção da saúde (Bauer [et. al.], 2019). 

Sendo assim, os espaços promotores de saúde são ambientes de intervenção no qual se 

articulam estratégias em vários níveis e se mobilizam conhecimentos para a promoção de 

comportamentos e ambientes saudáveis. Esses contextos fazem parte de um conjunto de 

dinâmicas sociais em que diferentes atores aprendem, trabalham, socializam e usufruem o 

tempo de trabalho ou lazer e serviços disponíveis em prol da saúde individual e coletiva, 

tornando-se, assim, ambientes favoráveis à saúde e ao desenvolvimento sustentável 

(FERREIRA; BRITO; SANTOS,2018). 

 Um exemplo desta mobilização é a parceria da UFF e a Escola de Enfermagem Aurora 

de Afonso Costa com a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra onde estão conectadas 

desde 2009 através do projeto estruturante education Engagement and Evaluation Research 

(PEER). 

 PEER é um projeto de desenvolvimento e avaliação de intervenções de educação pelos 

pares em países de língua portuguesa, através do estabelecimento de parcerias com Instituições 

de Ensino Superior. Visa proporcionar informação, formação, educação, advocacia, produtos e 

serviços em promoção da saúde e investigação-ação participativa assim como promover 

pesquisas e práticas culturalmente competentes para habilitar os seus membros a melhorar a 

saúde de comunidades juvenis e de grupos comunitários vulneráveis, aplicando metodologias 

de participação social. Constitui-se como uma rede de investigação participativa em saúde para 

a língua portuguesa e tem como parceiras IREFREA (European Institute of Studies on 

Prevention) e 9 Instituições de Ensino Superior em Portugal, Angola, Brasil e Cabo Verde. 

(BRITO et al, 2008). 
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Tendo esses aspectos em mente, a presente pesquisa pretende ser, também, um ponto de 

partida para se captar, registrar e analisar os diferentes estilos de vida de universitários a partir 

das características/estratégias empreendidas por uma Universidade privada situada no 

município de Duque de Caxias - Rio de Janeiro, relacionadas a ações de promoção da saúde. 

Sendo assim, estão sendo captadas percepções de coordenadores de curso, gestores e alunos 

que frequentam cursos da área da Saúde nesta Universidade no que se refere a ações de 

promoção da saúde e suas relações com os estilos de vida e produção de habitus. A análise que 

propomos realizar se ancorará no referencial PEER-IESS (BRITO; MENDES, 2012). 

 

2. Delimitação do problema 

 

 As universidades são espaços onde muitas pessoas vivem e passam parte de suas vidas. 

Essas instituições possuem potencial para promover a saúde de seus membros por meio de 

ações, estratégias e políticas adotadas. Ademais, elas desenvolvem profissionais que 

futuramente poderão ser formuladores de políticas, assim, se a instituição permite o 

conhecimento e o comprometimento desse estudante com a promoção da saúde, aumenta-se a 

possibilidade de que esses profissionais possam desenvolver ações, estratégias e políticas que 

contribuíam positivamente com a saúde das pessoas. Por fim, a partir da influência que as 

universidades exercem na comunidade, elas atuam como exemplo para o desenvolvimento de 

boas práticas em relação à promoção da saúde, além de contribuírem com a articulação com 

outros setores e com a formação de parcerias (MELLO; MOYSÉS; MOYSÉS, 2010). 

 Nesse sentido, no cenário internacional, a Organização Panamericana da Saúde, 

implanta, em 1996, a Iniciativa de Escolas Promotoras da Saúde (OPAS/OMS, 1996), o que, 

mais tarde, levou à criação das Universidades Promotoras da Saúde (UPS). O conceito de UPS 

refere-se às Instituições de Ensino Superior que contam com uma cultura organizacional 

direcionada aos valores e princípios relacionados ao movimento global de Promoção da Saúde 

com apoio contínuo de uma política institucional nessa direção, tornando um ambiente propício 

para que as ações de saúde exerçam influência no modo de vida dos indivíduos presentes dentro 

desse contexto a fim de que eles possam atuar em suas comunidades (ARROYO E RICE, 2009) 

 De acordo com Arroyo (2019, p. 23), uma das definições mais utilizadas pela Rede 

Ibero Americana de Universidades Promotoras da Saúde (RIUPS) refere-se ao compromisso 

das instituições de ensino superior para a execução e desenvolvimento de Promoção da Saúde 

dentro das instituições e de sua expansão para o entorno social.  
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 Segundo esse autor, para que uma Universidade seja considerada como Promotora da 

Saúde, ela deve desenvolver regulamentos e políticas institucionais para propiciar ambientes 

favoráveis à saúde; ações de formação acadêmica profissional em promoção da saúde e 

educação para a saúde; modalidades de capacitação à comunidade universitária; bem como 

ações de investigação e avaliação em promoção da saúde; ações de educação para a saúde, 

alfabetização em saúde e comunicação para a saúde (ARROYO, 2019) 

 Além disso, deve-se ofertar serviços preventivos, cuidado e promoção da saúde, 

desenvolver opções de participação para o desenvolvimento de habilidades, liderança e 

advocacia em saúde entre os integrantes da comunidade universitária, bem como ações com 

alcance familiar e comunitário. Tudo isso deve ser realizado a partir do reconhecimento e 

enfoque dos “determinantes sociais da saúde que priorizam à saúde, à mudança social, o 

bemestar, à qualidade de vida da comunidade universitária e o ambiente externo” (ARROYO, 

2019, p. 23) 

 Lange e Vio (2006) destacam a importância de as UPS avaliarem os aspectos 

relacionados ao estilo de vida dos estudantes como saúde, alimentação, atividade física, uso de 

tabaco, álcool e outras drogas, fatores psicossociais e ambientais identificáveis que podem 

afetar a saúde e qualidade de vida dos estudantes.   

 Os EV dos estudantes universitários assumem características muito próprias, pois, com 

o ingresso na universidade, aumenta seu poder de decisão e autonomia nas escolhas sobre os 

seus modos de vida (ALMEIDA; SOARES, 2004). No caso dos cursos superiores da grande 

área da saúde, seria desejável que o profissional em formação fosse capaz de adotar atitudes e 

valores favoráveis à promoção da saúde individual e coletiva (HADDAD et al., 2008).  

 No entanto, estudos nacionais (BARBOSA et al., 2015; PACHECO et al., 2017) e 

internacionais (NACAR et al., 2014; REYNAGA-ORNELAS et al., 2015) apontam condutas 

negativas, a exemplo de sedentarismo, ansiedade, depressão e consumo excessivo de álcool e 

estresse como problemas cada vez mais prevalentes nessa população.  

 Spindola et al (2018), reforça que o cenário universitário favorece o aparecimento e 

consolidação de determinados comportamentos, especialmente, relacionados ao consumo de 

álcool e outras drogas e de encontros sexuais. Os dados descrevem que o consumo de 

substâncias psicoativas entre os universitários é mais frequente do que na população em geral, 

e o seu uso aumenta a probabilidade de vivenciar situações de risco, dentre elas o sexo sem 

proteção. 
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 Um outro ponto que vale a pena ser destacado são os impactos dos eventos 

epidemiológicos no estilo de vida dos estudantes. Um exemplo, são as medidas de controle da 

pandemia da COVID-19, dentre elas, o distanciamento físico, alterou a rotina da maioria dos 

estudantes universitários em todo o mundo.  

 No Brasil, em meados do mês de março de 2020, todas as escolas e universidades 

interromperam o seu funcionamento presencial. Ocorreram muitas mudanças na sociedade, as 

pessoas vivendo o cotidiano de forma diferente e os estudantes vivenciando o isolamento social 

que, dentre outros fatores, pode trazer danos à saúde física e mental, distúrbios estes que alteram 

significativamente o estilo de vida dessa população (Lee, 2020) 

 A interação social é uma necessidade básica do ser humano, comparada a 

inevitabilidade de comer e dormir (Baumeister, & Leary, 2019). Nesse sentido, o afastamento 

social pode trazer impactos ao estilo de vida de estudantes universitários, mais especificamente 

em acadêmicos de enfermagem, pois fatores ambientais, como a pandemia da COVID-19, 

podem influenciar as experiências, sentimentos de pertencimento e o processo de tomada de 

decisão profissional de estudantes de enfermagem 

 Nesse sentido, pensar o EV dos estudantes na perspectiva do habitus e da promoção da 

saúde significa reconhecer a possibilidade de suas escolhas serem influenciadas por um EV 

comum a uma coletividade, seja pela classe social, faixa etária, sexo e/ou condições de vida 

favoráveis ao agir de maneiras previsíveis e habituais mesmo que os indivíduos tenham outras 

chances de escolha (BORDIEU, 2015; COCHERMAN, 2005). 

 No âmbito dessa complexa rede de significados, o EV e a saúde dos estudantes 

universitários, em especial dos alunos dos cursos da área da saúde, conformam uma questão 

emergente a ser compreendida segundo suas demandas e o atual retrato das universidades 

brasileiras que se tornaram mais populares (ANDIFES; FONAPRACE, 2016).   

    Tais considerações apresentam implicações nas concepções de saúde que direcionam, 

não somente produções intelectuais, mas também formações e práticas em saúde 

(CZERESNIA, 2012). 

 Sendo assim, as Universidades possuem um importante papel a cumprir, promovendo 

um ambiente saudável e iniciativas para a produção de ações de promoção da saúde individual 

e coletiva, com o intuito de influenciar positivamente tanto os hábitos de vida dos alunos, assim 

como das comunidades, levando-os a viverem em ambientes solutogênicos e adquirirem estilos 

de vida mais saudáveis. 
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3. Justificativa   

 

 Este estudo justifica-se pela necessidade de ampliar pesquisas que analisem ações realizadas 

pelas UPS que incluam as condições de vida como determinantes para saúde e, também, que 

reflitam sobre os estilos de vida dos sujeitos que vivenciam estas instituições de formação de 

profissionais. 

 

3.1 Revisão de literatura 

 

Para fundamentar este estudo foi realizado uma revisão integrativa. Foi aplicado o check 

list da recomendação Reporting Itens for Systematic Reviews and Meta-Analyses (Prisma) para 

se alcançar maior confiabilidade. A realização desta revisão mostrou-se relevante na medida 

em que buscou diversos artigos científicos que vinculam múltiplos pensamentos sobre estilo de 

vida com o intuito de alcançar o objetivo elencado para este estudo. 

Elegeu-se para esta revisão a seguinte questão de pesquisa: Como está sendo 

apresentado e analisado na literatura científica nacional e internacional a interface entre o estilo 

de vida de estudantes universitários e as ações de promoção a saúde? 

 Para identificar os estudos relevantes, utilizou-se as seguintes bases de dados 

eletrônicas: Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), La 

Medical Literature Analysis and Retrieval System online (MEDLINE) via Pubmed e Base de 

Dados em Enfermagem (BDENF). A seleção foi determinada pelo quantitativo de produção 

em cada bases (acima de três produções).  

A partir da questão da pesquisa, foram selecionados os descritores adequados para 

abranger todos os estudos relevantes sobre o tema. Foram empregados os seguintes descritores 

(DECS): “Estilo de vida”, “Estudantes”, universidade” e “Promoção da Saúde” para pesquisa 

nas bases nacionais e, para as internacionais, os MESH terms (Medical Subject Headings): 

Lifestyle; students e Health promotion com o boleano AND. 

Os critérios de inclusão compreenderam artigos referentes à temática publicados entre 

2012 e 2021, em inglês, português e espanhol. A escolha do recorte temporal se deu pelo fato 

de a cidade do Rio de Janeiro sediar em 2012, a Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável, chamada Rio+20, a qual almejava a conquista do 

desenvolvimento sustentável das próximas décadas incluindo a promoção a saúde e devido ao 
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evento pandêmico da COVID- 19 que vem afetando de diferentes formas os estilos de vida. A 

busca dos dados nas Bases ocorreu no mês de setembro de 2021. 

Foram encontrados, inicialmente, 100 estudos nas bases de dados eleitas, conforme 

mostra a tabela 1. 

 

Tabela 1. Bases de dados utilizadas para obtenção dos artigos 

BASES DE DADOS NÚMERO DE ESTUDOS (N= 100) 

LILACS 12 

MEDLINE 81 

BDENF 7 

Fonte: SILVA, CSSL. Interfaces entre estilos de vida de universitários, seus habitus e as 
ações de promoção a saúde empreendidas na universidade. [Projeto de Tese de Doutorado]. 
Rio de Janeiro: Escola de Enfermagem, Universidade Federal Fluminense; 2021. 

 

Após a aplicação dos filtros (recorte temporal, artigos nos idiomas estabelecidos, 

questão de pesquisa, artigos na íntegra) identificaram-se 76 artigos. A partir da leitura rigorosa 

dos títulos e resumos, foram eliminados 10 por não conterem referencias sobre estilo de vida e 

promoção da saúde, permanecendo 66. Com estes realizei a leitura e exclusão de 50 por 

priorizarem análises que associam estilos de vida a ações exclusivamente de prevenção em 

saúde (foco no agravo em saúde). 

Na sequência, foram analisados 16 artigos na íntegra, sendo nesta etapa, eliminados 5 

artigos por estarem duplicados nas bases de dados.  

Ao final, compôs o corpo do estudo 11 artigos, conforme o Fluxograma 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

25 

Fluxograma 1. Passo a passo para obtenção dos artigos obtidos para a revisão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SILVA, CSSL. Interfaces entre estilos de vida de universitários, seus habitus e as 
ações de promoção a saúde empreendidas na universidade. [Projeto de Tese de Doutorado]. 
Rio de Janeiro: Escola de Enfermagem, Universidade Federal Fluminense; 2021 
 

Dos artigos eleitos cerca de 80% tem origem internacional, com o seguinte resultado: 

Brasil n=2 (18,18%), Colômbia n = 2 (18,18%), Portugal n = 3 (27,27%), México n = 1 (9,09%), 

Mississipi n = 1 (9,09%), Londres n = 2 (18,1%). 

Em relação ao ano e número de artigos publicados pôde-se evidenciar: 2 em 2019 

(18,18%), 4 em 2018 (36,36%), 2 em 2017 (18,18%), 2 em 2015 (18,18%), e 1 em 2014 

(9,09%). 

Número de artigos 
Bases de dados (n = 100) 
 

Registros excluídos antes da 
triagem  

Artigos duplicados  (n = 5) 
Registros inelegíveis por 
ferramentas automatizadas 
(n = 0) 
Registros removidos por 
outras razões (n =0) 

Artigos triados 
(n =95) 

Artigos excluídos 
(n =36) 

Número de artigos procurados 
para recuperação  
(n =59) 

Artigos não recuperados 
(n =10) 

Registro de artigos avaliados 
para elegibilidade 
(n =49) 

Artigos excluídos 
 

por priorizarem análises que 
associam estilos de vida a 
ações exclusivamente de 
prevenção em saúde (foco no 
agravo em saúde). (n =38) 
 

Estudos incluídos na revisão 
(n =11) 
 

Identificação de novos estudos através das bases de dados e das bases de registros  
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A partir da leitura e análise e aproximação dos temas apresentado pelos 11 artigos foram 

construídas duas categorias temáticas: Controvérsias sobre estilos de vida e promoção a saúde; 

e a universidade como ambiente de promoção da saúde e do estilo de vida saudável. 

Apesar da importância do tema, evidenciou-se o reduzido número de publicações, sendo 

que a maioria realça aspectos controversos sobre os estilos de vida de estudantes universitários, 

muitas vezes aliando a promoção da saúde como sinônimo de prevenção de uma doença. Estas 

publicações mostram-se voltadas exclusivamente para o surgimento de agravos em saúde, 

atrelando o pesar e o fazer com o diagnóstico e a cura das doenças, mantendo atualizado e 

vigente o Paradigma Biomédico de se pensar saúde e doença. 

Sabe-se que os estudantes universitários da área da saúde, a nível internacional, usufruem 

de um estilo de vida que necessita de atenção para aspectos como implementação de atividade 

física, reeducação alimentar, ampliação das horas de sono, redução do consumo do fumo, álcool 

e outras drogas, redução de fatores estressores e de ansiedade. Os comportamentos e práticas 

adquiridos durante o curso de licenciatura podem se configurar como riscos à saúde, resultando 

no possível aparecimento de diferentes agravos (OLIVEIRA et al, 2020) 

Contudo, há indicativos nos estudos para uma melhora no estilo de vida destes 

estudantes, destacando o fato de estarem em um curso da área da saúde e serem, no futuro, 

multiplicadores de ação salutogênica na comunidade. Pode-se inferir que estes têm potencial 

de se tornarem protagonistas da promoção da saúde com repercussão positiva no próprio estilo 

de vida, na própria saúde e na qualidade da prestação do cuidado. 

Um outro aspecto que a ser destacado é que o atual cenário mundial de pandemia de 

SARS-Cov-2, vem influenciando drasticamente o estilo de vida de toda a população, e as 

medidas de distanciamento físico/social podem gerar efeitos adversos na saúde das pessoas, 

sejam por razões sociais, econômicas ou familiares. 

Os estudos aqui analisados evidenciam que a população universitária está sujeita à 

diminuição da prática de atividades físicas e aumento de comportamento nocivos, como má-

alimentação, comportamento sedentário e aumento do estresse e ansiedade. Por isso, faz-se 

necessário também verificar os impactos da pandemia na saúde e bem-estar dos estudantes, 

contribuindo assim, para a construção de estratégias de enfrentamento da universidade para 

com seus alunos, estimulando comportamentos saudáveis. 

Mostra-se de grande relevância, assim, o investimento em estudos nacionais sobre a 

temática estilo de vida dos estudantes universitários da área da saúde pois este se relaciona 
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diretamente com a promoção de saúde de futuros adultos e com a formação de futuros 

profissionais capacitados a desempenhar uma assistência de qualidade. 

Identificou-se a urgente necessidade de novas investigações sobre a temática estilo de 

vida dos estudantes universitários e a promoção da saúde, no que tange a questões subjetivas 

do indivíduo com base no paradigma emergente e nos objetivos da Agenda 2030 de 

desenvolvimento sustentável, a favor de uma saúde integral, atribuindo assim, grande 

significado aos estudos analisados, levando-se em consideração que os mesmos possam 

colaborar com a disseminação do conhecimento e operacionalização de propostas para a 

instauração das UPS no Brasil. 

 

4. Relevância  

 No que se trata da relevância acadêmica ela apoia-se na tentativa de mostrar a interface 

entre os estilos de vida de universitários, seus habitus e o impacto das ações relacionadas a 

Promoção da Saúde no contexto da Universidade.  

 Já a relevância científica esta na possibilidade de gerar dados inéditos pelo trabalho de 

campo acrescidos daqueles apreendidos na literatura científica, apontando para futuras 

pesquisas  a partir dos dados produzidos por este estudo. Assim, este estudo contribui para a 

disseminação do movimento da UPS no Brasil, além de preencher lacunas existentes no que 

tange a experiência e conhecimento em pesquisa sobre a temática. Desse modo contribuirá com 

a ampliação do conhecimento das comunidades acadêmicas acerca do conceito de Promoção 

da saúde e estilo de vida, assim como entender o papel das Universidades Promotoras da Saúde 

na promoção e qualidade de vida de seus membros. Já em relação a relevância social, este 

estudo propiciará uma reflexão sobre os estilos de vida dos universitários e sua interface com a 

promoção da saúde, permitindo que os universitários construam sua própria saúde, com 

corresponsabilização e autonomia, admitindo suas necessidades e reconhecendo seus saberes. 

E a relevância para a Universidade(serviço) está no fato de mobilizar instituições de ensino 

superior para desenvolverem projetos de UPS e se aproximarem da rede vinculada ao 

movimento. 

Esta pesquisa se insere dentro do elenco de prioridades de pesquisa da OMS. Já a 

Agenda de Prioridades de Pesquisa em Saúde do Brasil destaca o tema como prioridades de 

pesquisa em saúde, em consonância com os princípios do SUS, como instrumento chave na 

Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Busca-se, desta forma, a produção de 

conhecimento nas áreas prioritárias do desenvolvimento das políticas sociais (BRASIL, 2015). 
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Articulando esta proposta temática com a Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa 

em Saúde (ANPPS) percebe-se que faz um paralelo com a Agenda de Promoção de Saúde, nos 

seguintes eixos: 18.1 Magnitude, dinâmica e compreensão dos agravos e eventos, no subitem 

18.1.1 Conceito de saúde, qualidade de vida, políticas e práticas de promoção da saúde e fatores 

de proteção e de risco e 18.1.3 Validação e síntese de conhecimentos e tecnologias de promoção 

da saúde produzidos no País e no exterior (BRASIL, 2015). 

  

5. Objeto 

 Estilos de vida de universitários da área da saúde, habitus e as propostas de Promoção 

da Saúde no contexto da formação profissional. 

  
6. Questões de Pesquisa  

 
ü Qual o movimento realizado pela Universidade e os Cursos da Saúde no sentido de oferta 

de ações de promoção da saúde? 

ü Há interface entre o estilo de vida de universitários, o habitus e as ações de promoção a 

saúde ofertadas pela Universidade? 

 

7. Objetivos 

Geral 

✔ Compreender a interface entre os estilos de vida de universitários, seus habitus e a oferta de 

ações e disciplinas relacionadas a Promoção da Saúde pela Universidade e Cursos da área 

da saúde.  

 

Específicos 

✔ Identificar, no âmbito da Universidade, as ações empreendidas referentes a promoção a 

saúde a universitários; 

✔ Construir Diagnósticos Social, Epidemiológico, comportamental e ambiental, educacional e 

organizacional, político e administrativo a partir das ações referentes a promoção a saúde 

presentes nos documentos da Universidade e Cursos da saúde, e nos estilos de vida dos 

universitários; 

✔ Analisar a interface entre estilo de vida de universitários e seus habitus;  
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8. Tese de Partida  

Com base no que foi lido e explanado até o momento, a tese de partida desta pesquisa é: Há 

estreita correlação entre o estilo de vida de universitários, seu habitus e as ações de promoção 

da saúde empreendidas pela Universidade. 
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CAPÍTULO I - REFERENCIAL CONCEITUAL  

 
“A rápida transformação social, o 

desenvolvimento tecnológico e científico, a 
difusão do conhecimento e a necessidade 

emergente de atender à complexidade dos 
problemas da contemporaneidade desafiam a 

universidade, provocando uma demanda de 
formação que transcende o modelo 

biomédico.” 
 

Almeia Filho 
 
1.1 Breve histórico sobre Promoção da saúde e a sua relação com os determinantes sociais 
de saúde  

  

 O médico sanitarista Henry Sigerist, nomeou pela primeira vez, na história da saúde 

pública, o conceito de promoção da saúde em um documento que apontava as quatro funções 

da Medicina no início do século XX. Segundo ele, tal concepção estaria relacionada a ações de 

educação em saúde, assim como, estratégias estruturais do Estado com o intuito de promover a 

melhoria das condições de vida da população na época. (MARTINI, 2015). 

 A partir da segunda metade do século XX, despontam movimentos de contestação ao 

pensamento liberal e às conjunturas políticas, notadamente na América Latina, então acometida 

por regimes ditatoriais. Com eles afloram as discussões conceituais sobre a saúde coletiva, a 

promoção da saúde, a determinação social da saúde e a epidemiologia crítica (BREILH, 2006, 

MARMOT, 2005). Movimentos internacionais de uma parcela do campo da saúde liderada 

pelas ciências sociais e humanas buscam fortalecer a noção de um modelo de saúde no qual se 

vislumbre a superação do modelo de saúde vigente e se desloque o olhar do tratamento para a 

prevenção de doença. Uma concepção de saúde ampliada, holística, capaz de afetar de maneira 

positiva a vida dos indivíduos e ainda reduzir os custos (PAIM, ALMEIDA FILHO, 1998; 

WHO, 1986). 

 No modelo proposto por Leavell & Clark (1965), para explicar a História Natural da 

Doença, a concepção de promoção da saúde estava atrelado ao nível primário de prevenção, 

tendo como foco central a realização de ações destinadas a prevenção de doenças, ou seja, este 

modelo tratava de desenvolver estratégias voltados ao desenvolvimento da saúde e bem-estar 

geral, em um período nomeado de pré-patogênese. 
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 Marc Lalonde, Ministro da Saúde do Canadá na década de 1970, ao investigar o impacto 

dos investimentos e gastos em saúde na melhoria dos indicadores, constatou que 80% das 

causas das doenças estavam relacionadas a estilos de vida e ambiente. Esse foi um disparador 

para o questionamento sobre a capacidade das ações sanitárias setoriais serem capazes de 

resolver os problemas de saúde. Isto levou Lalonde a atribuir ao governo a responsabilidade por 

outras medidas, como o controle de fatores que influenciam o meio ambiente (poluição do ar, 

eliminação de dejetos humanos, água de abastecimento público) (CORDEIRO,2012). 

 O Relatório Lalonde, elaborado em 1974, representou uma nova era de interesse social 

e político pela saúde pública. O texto priorizava a ênfase sobre a construção de políticas 

públicas voltadas à atenção primária e ao desenvolvimento comunitário, realçando como 

componentes importantes o meio ambiente, o EV e a organização da atenção à saúde. Não 

obstante, destacava também a responsabilização do sujeito pela prevenção de doenças por meio 

da adoção de comportamentos saudáveis (LALONDE,1974). Anos depois, em 1978, na 

Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde em Alma-Ata, em 1978, os 

governos, entidades e organizações foram convocados a eleger a promoção da saúde como uma 

de suas metas globais, levando-se em conta as iniquidades sociais dos países em 

desenvolvimento (HEIDMANN et al., 2006). 

 Desta forma, iniciou-se um processo de repensar a conceituação de promoção da saúde 

e sua revalorização.  Essas transformações ganham força devido necessidade do enfrentamento 

dos altos custos com a assistência médico centrada, que não respondiam mais forma 

significativa as necessidades e demandas em saúde (WESTPHAL, 2006). 

 Nesse contexto, surgiu em 1986, a partir das discussões efetivadas na Primeira 

Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, em Ottawa, Canadá, um conceito mais 

contemporâneo de promoção da saúde, onde uma nova concepção de Saúde Pública surgia de 

modo a responder à complexidade emergente dos problemas de saúde atrelado a questões como 

as condições e modos de vida. Como produto da Conferência, foi emitida a Carta de Ottawa 

para a Promoção da Saúde (WESTPHAL, 2006). 

 Nessa concepção atual, a promoção da saúde passa a ser entendida como o processo de 

fortalecimento e capacitação individual e coletiva, buscando ampliar as possibilidades de 

controle dos determinantes e condicionantes da saúde, de forma a promover uma melhora nos 

níveis de saúde. Com isso, faz-se necessário monitorar barreiras que dificultam a adoção de 

políticas públicas de promoção a saúde, investir na intersetorialidade das ações, na 
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implementação de ações coletivas, além da reorientação dos serviços de saúde (AMIM et al, 

2020). 

 Sendo assim, esta nova concepção em torno da promoção da saúde, procura viabilizar 

aos indivíduos e coletividades recursos necessários para o alcance da melhoraria sua saúde e 

assim consigam também exercer um maior controle sobre ela (AMIM et al, 2020). 

 A Carta de Ottawa (1986) propôs também cinco campos de ação principais para a 

Promoção da Saúde: “Elaboração e implementação de políticas públicas saudáveis; Criação de 

ambientes favoráveis à saúde; Reforço da ação comunitária; Desenvolvimento de habilidades 

pessoais; Reorientação do sistema de saúde” (WHO,1986). 

 Na III Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde realizada na Suécia em 

1991, a Declaração de Sundsvall conclamava todos para a criação de ambientes saudáveis, 

reconhecendo que todas as comunidades, governos, Organizações não Governamentais e 

organizações internacionais têm papel fundamental na efetivação dessa proposta. A 

Organização Mundial de Saúde (OMS) ressaltou que as políticas de criação de ambientes 

promotores de saúde precisam considerar as dimensões social, política e econômica favoráveis 

à saúde dos indivíduos e coletividades (DECLARAÇÃO DE SUNDSVALL, 1991). 

 Desse modo, o novo modelo de promoção da saúde avança teoricamente priorizando a 

saúde, a construção de políticas públicas e de ambientes favoráveis à adoção de EV saudáveis. 

E ainda destaca o fortalecimento da ação comunitária, a reorganização dos serviços de saúde 

com foco na atenção primária, e o desenvolvimento de habilidades pessoais. Também passa a 

discutir e incorporar valores relacionados à cultura de paz, equidade e justiça (HEIDMANN et 

al., 2006; SÍCOLI; NASCIMENTO, 2003; WHO, 1986). 

 Na mesma direção dessas abordagens de superação, e juntamente com o movimento 

latino-americano de saúde coletiva, despontou um movimento a favor de uma epidemiologia 

crítica ou social, intencionando a superação das ideias próprias e alheias, dos caminhos que se 

vêm percorrendo no modus operandi dos estudos e das práticas epidemiológicas que alimentam 

os modelos reducionistas de enxergar problemas de saúde. Segundo Jaime Breilh (2006), os 

critérios de objetividade da investigação epidemiológica são questionados porque direcionam 

seu olhar para o processo saúde/doença meramente como coisas biológicas.  

 A esse respeito, Barata (2005; p.8) assim se posiciona: 
 

O que distingue a epidemiologia social das outras abordagens epidemiológicas não é 
a consideração de aspectos sociais, pois, bem ou mal, todas reconhecem a importância 
desses aspectos, mas a explicação do processo saúde-doença. Trata-se, portanto, de 
uma distinção no plano teórico. 
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 A epidemiologia social fornece uma abordagem mais holística porque busca entender 

como os problemas de saúde da população estão relacionadas com processos sociais, culturais, 

políticos e econômicos (BREILH, 2006; BARATA, 2005). A epidemiologia crítica se preocupa 

com as mudanças das condições estruturais para, assim, promover a saúde individual e coletiva. 

Por esse ângulo, faz-se necessário suplantar a visão fragmentada, estática, dicotômica e 

unilateral do fenômeno da saúde e vislumbrar um olhar para a realidade como processo, com 

um passado inerente a uma história, enfim, mediado por uma perspectiva complexa (BREILH, 

2006). 

 De acordo com Breilh (2006), vislumbrar uma epidemiologia crítica pressupõe a 

idealização de um instrumento básico de recuperação ética, de pensar em uma bioética que 

adentre nos direitos e na ética do modo de vida das pessoas, num projeto comprometido com 

os processos vitais das organizações e dos movimentos populares. É um despontar para 

sublimar uma utopia para a emancipação humana e prover novos olhares da ação, com base em 

novas possibilidades de cada ramo da ciência. A esse respeito, Barata (2005, p.10) declara: 
Há atualmente um consenso sobre a importância dos aspectos sociais e seus efeitos 
sobre a saúde. No entanto, as concordâncias se encerram aí. As divergências entre as 
diversas escolas aparecem em relação à teoria social subjacente, à adoção do conceito 
de causalidade ou determinação, aos conceitos-chaves para a condução das pesquisas 
e ao nível de análise dos fenômenos no plano individual ou coletivo 

 
 Nesse cenário fortalece-se também a noção da determinação social da saúde, 

representando as condições sociais em que as pessoas vivem e trabalham (MARMOT, 2005). 

Não obstante as limitações de qualquer representação esquemática, um modelo visual 

interessante das inter-relações entre fatores individuais e macrodeterminantes em saúde foi 

proposto por Dahlgren e Whitehead (1991). Assim, as escolhas, comportamentos e o EV estão 

situados na camada intermediária entre determinantes socioeconômicos, culturais, ambientais 

e políticos, e aspectos individuais, como idade, sexo e genética (Figura 1). De acordo com esse 

modelo, comportamentos são opções feitas por indivíduos, podendo ser condicionados por 

acesso a informações e serviços, pressão dos pares e padrões culturais que moldam as chances 

de as pessoas serem saudáveis (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007). 

 Na perspectiva da determinação social da saúde, a saúde e o EV são resultantes da 

conexão dos indivíduos com o território onde moram, com os espaços de convivência e 

construção humana, com a família, as associações comunitárias, os espaços de decisões 

políticas e governamentais, as estruturas, os equipamentos públicos de lazer, o trabalho e com 

as relações intersetoriais. E ainda, da efetivação de medidas de foro ambiental, econômico, 

sociocultural e legislativo. É igualmente importante considerar que o EV de indivíduos e 
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populações é fortemente condicionado por informações, propagandas, pressão dos pares e 

muitos padrões e modelos sociais que moldam as chances de as pessoas serem saudáveis 

(BUSS, PELEGRINI FILHO, 2007). 

 

Figura 1. Os Determinantes Sociais da Saúde: modelo de Dahlgren e Whitehead 
 

 
 
Fonte: Adaptada de Buss e Pellegrini Filho, 2007 

 

 Trinta anos transcorreram desde que a Carta de Ottawa adotou a definição avançada de 

promoção da saúde, considerando a perspectiva ampliada do processo saúde-doença-cuidado 

para além do enfoque preventivo e da culpabilidade individual (WHO, 1986). Diversas políticas 

públicas e programas reconhecem e preveem a criação de ambientes favoráveis à saúde que 

atendam às necessidades de saúde por meio de medidas intersetoriais, do empoderamento 

comunitário e do desenvolvimento de habilidades pessoais favoráveis à saúde em todas as 

etapas da vida (HEIDMANN et al., 2006). 

 Não obstante, a hegemonia de um modelo cartesiano e biomédico no setor saúde e os 

interesses a que se vincula seguem dificultando a tradução dessa teoria, gerando documentos 

ambíguos e por vezes contraditórias com efeitos não apenas no plano teórico, mas na 

materialidade dos sistemas de saúde, impedindo ou atrasando a transição das práticas em saúde 

para modelos mais integrais e participativos (CECCIM; FEUERWERKER, 2004; 

CZERESNIA, 2012). 

 No Brasil, mudanças paradigmáticas em saúde se mostraram fundamentais para a 

consolidação da reforma sanitária. A política de saúde definida na Constituição de 1988 e 
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regulamentada na Lei Orgânica da Saúde de 1990 avançou na ampliação da noção de saúde 

considerando como seus determinantes e condicionantes a alimentação, a moradia, o 

saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o 

acesso aos bens e serviços essenciais, entre outros (BRASIL, 1988; 1990). A Comissão 

Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde destaca que são as condições sociais, 

econômicas, culturais, étnicas/raciais, psicológicas e comportamentais que influenciam a 

ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população (BUSS; PELLEGRINI 

FILHO, 2007). 

 A implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) legitima essa concepção ampliada de 

saúde. Isso ocorre ao centrar o modelo de atenção à saúde na sua promoção, em nível 

comunitário e primário, buscando deslocar a centralidade dos processos de saúde do médico 

para o cidadão, e dos tratamentos às doenças para a reformulação de ambientes favorecedores 

da saúde (BRASIL, 1990). 

 Com grande impulso a partir dos anos 2000, a promoção da saúde no Brasil se fortalece 

com a publicação da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), em 2006. Nesse 

momento, a política fez uma introdução conceitualsobre promoção da saúde em sua perspectiva 

mais contemporânea e destaca sete ações prioritárias: alimentação saudável, prática corporal e 

atividade física, prevenção e controle do tabagismo, redução da morbimortalidade por uso 

abusivo de álcool e outras drogas, redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito, 

prevenção da violência e estímulo à cultura de paz, e promoção do desenvolvimento sustentável 

(BRASIL, 2006). 

 Mais uma vez, de forma ambígua, comportamentos saudáveis são indicados como 

aspectos de promoção da saúde, sem que fiquem claras suas relações com aspectos 

macroestruturais da sociedade (ROCHA et al., 2014). Visando sobrepujar essa ambiguidade, a 

recente revisão da PNPS, publicada em 2014, retoma a discussão dos princípios, valores e 

diretrizes que devem subsidiar as ações em promoção da saúde. Tais ações são entendidas como 

33 o conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, tendo o princípio da equidade como 

base da distribuição de oportunidades, considerando especificidades individuais e coletivas 

(BRASIL, 2015; ROCHA et al., 2014). 

 Pensar sobre escolhas, comportamentos e EV nos conduz a um território complexo que 

ainda demanda investimentos em análises conceituais e práticas nos campos da medicina 

preventiva, da saúde pública e da promoção da saúde. Apesar do desenvolvimento conceitual e 

empírico da década de 1980, o termo EV continua a ser interpretado hegemonicamente como 
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um conjunto de comportamentos individuais, operacionalizado sem a devida reflexão sobre seu 

significado. 

 
1.2 Concepções do estilo de vida no campo da saúde 
 

 O termo EV e seus principais desenvolvimentos derivam do campo das ciências 

socioculturais, com respaldo em referenciais teóricos como o maxismo, a sociologia 

compreensiva de Weber, a psicanálise e o culturalismo antropológico americano 

(MENÉNDEZ,1998). No conceito desenvolvido por Weber, os EV resultam da interação entre 

as escolhas de vida e chances de vida, portanto, as escolhas dos indivíduos são informadas e 

orientadas pela natureza das oportunidades disponíveis, com destaque para a classe 

socioeconômica. O sociólogo também relacionou o status aos bens de consumo específico de 

diferentes EV (COCKERHAM; ABEL; LÜSCHEN, 1993). 

 No campo da saúde, a expressão começou a ser usada durante a segunda metade do 

século XX pela Epidemiologia Clássica e, na década de 1980, apresentou o maior 

desenvolvimento de pesquisas no campo com a utilização dos termos: EV, EV e saúde e EV 

saudável (ALVAREZ, 2012; MENÉNDEZ, 1998b). Em 1986 a OMS definiu o EV como um 

modo de vida baseado em padrões identificáveis de comportamento, determinada pela interação 

entre as características pessoais individuais, interações sociais e as condições de vida 

socioeconômica e ambiental (WHO, 1998) 

 Na tentativa de acompanhar a evolução conceitual da promoção da saúde, em 1998 o 

EV passou a ser definido como o “conjunto de hábitos e costumes que são influenciados, 

modificados, encorajados ou inibidos pelo prolongado processo de socialização. Esses hábitos 

e costumes incluem o uso de substâncias tais como o álcool, fumo, chá ou café, hábitos 

dietéticos e de exercício” (WHO, 2004). A OMS passa a reconhecer que os EV individuais não 

são fixos e estão sujeitos a interpretações dos contextos sociais. E explicita a importância de se 

reconhecer a cultura, a renda, a estrutura familiar, a idade, as capacidades físicas, a casa e o 

ambiente de trabalho, como componentes de um EV ideal a ser fixado para todos os indivíduos 

(WHO, 2004). 

 No Brasil, em virtude da promulgação da PNPS, o Ministério da Saúde publicou o 

Glossário Temático de promoção da saúde para difundir os termos e padronizar a linguagem 

utilizada nas políticas de saúde. O termo EV é definido como “a forma como as pessoas ou 

grupos vivenciam a realidade e fazem escolhas, que são determinadas por fatores sociais, 

econômicos, culturais e ambientais” (BRASIL, 2012, p.22). 
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 A despeito de alguns avanços conceituais, o EV, como objeto de estudo da 

Epidemiologia, é majoritariamente visto numa perspectiva restrita e fragmentadora ao reduzir 

o complexo a variáveis, objetivando identificar comportamentos de risco e de proteção à saúde 

e de suas associações com doenças crônicas (CASTIEL; GUILAM; FERREIRA 2010; 

MENÉNDEZ, 1998). O termo EV assumiu significado muito diferente do adotado a princípio 

por Weber (COCKERHAM; RÜTTEN; ABEL, 1997; FROHLICH; CORIN; POTVIN, 2001). 

De maneira geral, hoje os indivíduos são responsabilizados por seu comportamento, 

desconsiderando-se as influências sistêmicas, o contexto sociocultural e os processos dialógicos 

e históricos atribuídos aos comportamentos (FROHLICH, CORIN, POTVIN, 2001) 

 A hegemonia desse enfoque favorece compreensões deterministas, fundadas em 

relações de causa e efeito, nas quais os riscos de adoecer são associados preponderantemente 

às escolhas individuais, oferecendo fundamentos a discursos centrados na culpabilidade 

individual (CASTIEL; GUILAM; FERREIRA, 2010; MENÉNDEZ, 1998). Acrescente-se a 

isso o fato de contribuir de forma acentuada para eliminar a visão holística do conceito do EV, 

limitando suas análises à conduta do risco (MENÉNDEZ, 1998). 

 Gómez (2014) analisou as limitações da abordagem do EV saudável no prisma do 

modelo biomédico e destacou as seguintes limitações: i) a ideologia da saúde como 

culpabilidade individual constitui um dos instrumentos ideológicos que estimula os estados a 

abortarem suas ideias de bem-estar da saúde pública para adotarem um serviço privado; e ii) 

essa abordagem privilegia a associação dos fatores biológicos como predisposição para doenças 

e concentra os olhares intrinsecamente nas pessoas, aos seus genes e no seu comportamento 

individual, enquanto omite os determinantes sociais. Dadas as limitações da abordagem do EV 

saudável, o autor reconhece suas contribuições para a melhoria da qualidade de vida de pessoas 

pertencentes à classe socioeconômica mais privilegiada, com nível educacional melhor e maior 

acesso aos bens de consumo. No entanto, ele conclui apontando a necessidade de se defender 

um paradigma mais holístico, ético e moral, que atenda às necessidades das classes menos 

privilegiadas (GÓMEZ, 2014).  

 Ao omitir a determinação social de seu modelo de análise – portanto, abstraindo a 

dimensão político-econômica, essa construção teórica funciona como instrumento ideológico 

que arrefece reivindicações de saúde como direito social –, fortalece a noção de saúde privada 

e da privatização dos serviços em saúde. Some-se a isso o fato de se distanciar das interpretações 

originais do conceito de EV formulado pelas ciências sociais (BREILH, 2006; COCKERHAM; 

RÜTTEN; ABEL, 1997; MENÉNDEZ, 1998) 
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 O sociólogo britânico Anthony Giddens (2002) sugere que, na modernidade, as escolhas 

feitas pelos indivíduos ou determinados grupos ou estratos sociais podem cristalizar-se em EV 

próprios. Assim, os EV adquirem relevância tanto na definição das práticas diárias como na 

construção das identidades pessoais. Maciel e Leitão (2010) enfatizam que a expressão “modos 

de vida” tem sido referenciada pela Antropologia como um conceito cujo significado é mais 

amplo, pois abrange os elementos da cultura. As autoras também afirmam que alguns 

profissionais das ciências humanas têm negado a utilização do termo EV em virtude da mídia 

empregar o termo “estilo” como algo relacionado a refinamento e sofisticação, ou como algo 

relacionado à saúde (saudável). Contudo, a autoras defendem que a expressão EV não pode ser 

descartada, basta ver o seu contexto histórico nas ciências sociais 

 Uma teoria crítica de superação do modelo epidemiológico clássico foi desenvolvida 

pelo sociólogo americano Willian Cocherham, combinando a teoria clássica de Max Weber 

com a noção de habitus de Bourdieu, com base no pressuposto da relação dialética entre as 

escolhas e as oportunidades de vida. Para o autor, o EV e saúde é definido por padrões coletivos 

de comportamento relacionado à saúde com fundamento em escolhas entre possibilidades 

disponíveis para as pessoas segundo suas chances de vida. Ou seja, as pessoas têm a capacidade 

de escolher o seu EV, porém suas escolhas são limitadas por suas condições de vida 

(COCKERHAM, 2005) 

 Essa teoria é alicerçada em duas premissas: na primeira o autor ressalta que os EV 

saudáveis não são comportamentos individuais desconectados, mas construídos de forma 

coletiva, levando-se em conta que as rotinas pessoais apresentam, em comum, as características 

específicas de um grupo ou classe social. E na outra ele parte do princípio segundo o qual os 

EV das pessoas são influenciados pelo consumo e não pelo que produzem. O autor chama 

atenção para o fato de as pessoas com maior renda terem mais recursos para investir em 

promoção da saúde (COCKERHAM, 2014). 

 Cockerham (2005) sustenta ainda que o EV das pessoas que vivem na sociedade 

contemporânea é afetado pelas mudanças nos padrões de doenças (transição epidemiológica). 

Isso ocorre pela expansão da multiculturalização da Europa e América do Norte, as mudanças 

de padrões de estratificação social e pela utilização do conhecimento como mercadoria. 

Segundo ele, o fenômeno da globalização estimulou as mudanças nos hábitos de consumo e o 

EV passou a se materializar como narrativa especial de auto identidade. 

 Considerando o EV como um atributo coletivo, e acatando a limitação dos modelos de 

análise individual, alguns pesquisadores têm utilizado ferramentas analíticas que podem ajudar 
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a compreender como as práticas sociais de saúde são mediadas por fatores estruturais 

(BOURDIEU, 2015; FROHLICH, CORIN, POTVIN, 2001). Alguns estudos vêm privilegiando 

a técnica de análise de agrupamentos (ou clusters) que ajuda a enxergar as estruturas latentes 

nos grupos de indivíduos. Isso pode favorecer o planejamento de estratégias mais eficazes de 

promoção da saúde, pois auxilia os profissionais de saúde a compreenderem como os 

comportamentos de risco se agrupam, pois múltiplos comportamentos podem estar agregados, 

tais como o hábito de fumar e consumir drogas (MURPHY et al., 2017), a depressão e ansiedade 

(YE et al., 2016) 

 Bourdieu (2011), desde o princípio de suas pesquisas, empenhou-se em compreender 

como as condições objetivas e as posições ocupadas pelos indivíduos afetam seu modo de viver. 

Ele sugere que a noção do habitus une os dois aspectos, um objetivo (estrutura) e outro subjetivo 

(percepção e classificação). Desse modo, ele produz padrões específicos de comportamento 

social comuns a grupos de agentes com posições semelhantes. O habitus não só interioriza o 

exterior, mas também exterioriza o interior. Nesse sentido, diferentes condições econômicas e 

sociais correspondem a diferentes EV marcados por proximidades e distâncias, afinidades e 

distinções, gostos e desgostos (BOURDIEU, 2015, p.164). Ele assim define os EV: 
Os estilos de vida são, assim produto sistemático dos habitus que, percebidos em suas 
relações mútuas segundo os esquemas dos habitus, tornam-se sistemas de sinais 
socialmente qualificados – como “distintos”, “vulgares”, etc. 
 

 Em síntese, as interpretações do EV diferem entre si pela ênfase em torno do debate 

agência e estrutura. Os conceitos sociológicos têm em comum a noção da existência de algo 

relacionado a estrutura que pode explicar a origem dos comportamentos dos indivíduos. Já a 

noção de EV saudável, vigente na produção científica e nas práticas sociais em saúde, focaliza 

de maneira predominante a agência individual, isto é, considera que os EV e saúde são 

construídos individualmente, com a educação servindo como a característica crítica da agência 

e o indivíduo localizado num tipo de vazio comportamental se esforçando para dominar seus 

vícios (COCKERHAM; RÜTTEN; ABEL, 1997; FROHLICH, CORIN, POTVIN, 2001). 

Serão apresentados a seguir aspectos do modelo complexo das teorias sociais sobre habitus, 

fundamentados em Bourdieu, que nos ajudam a fortalecer a visão segundo a qual, para além da 

materialização de uma narrativa especial de autoidentidade, o EV é construído social e 

coletivamente (COCKERHAM, 2005). 
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1.3 Estilo de vida universitário no período pandêmico 

 

 No início de 2020, o governo chinês emitiu um alerta oficial à Organização Mundial de 

Saúde sobre a primeira morte por pneumonia, com patógenos de origem desconhecida na cidade 

de Wuhan (DEUTSCHE WELLE, 2020). Poucos dias depois, pesquisadores descobriram um 

novo vírus, que se multiplicou de forma acelerada, atingindo pessoas em diversos países e 

continentes. Dois meses depois, em março de 2020, a OMS declarou que o mundo se encontrava 

em uma situação de pandemia pelo vírus identificado como SARS-CoV-2, causador da 

COVID-19 (BBC, 2020; FELIPE; MEDEIROS; CAMARGO; GOULART JR., 2021). 

 O SARS-CoV-2 é um vírus respiratório transmitido pelo ar e, para conter sua 

propagação e evitar o adoecimento grave ou morte das pessoas, a maioria dos países decretou 

quarentena em seu território, onde foram tomadas medidas de isolamento e distanciamento 

social e restrições de atividades em instituições e comércios considerados como serviços não 

essenciais (RAMOS et al., 2020). Em diversas organizações, nos mais variados ramos de 

atuação e tanto as de caráter privado como as públicas, as atividades presenciais passaram a ser 

realizadas à distância, de forma remota e emergencial, com o auxílio das TDICs – tecnologias 

digitais de informação e comunicação (GOULART JR.; CAMARGO, 2021). A suspensão das 

atividades presenciais se estendeu também às universidades e no Brasil foi amparada pela 

Portaria Ministerial nº. 343, do MEC, no dia 17 de março de 2020: 

 

Art. 1º - Autoriza, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais, 
em andamento, por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e 
comunicação, nos limites estabelecidos pela legislação em vigor, por instituição de 
educação superior integrante do sistema federal de ensino, de que trata o art. 2º do 
Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017 (BRASIL, 2020). 
 

 No início do alastramento da pandemia pelo mundo, o Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF, 2020), publicou que cerca de 95% das crianças e dos adolescentes 

matriculados nos sistemas de ensino da América Latina e do Caribe não estavam frequentando 

a escola presencialmente. No Brasil, entre março de 2020 e junho de 2021 a maioria das escolas 

ainda se encontrava fechada. No dia 14 de agosto de 2021, segundo relatório do Ministério da 

Saúde do Brasil (BRASIL, 2021), foram confirmados 206.807.509 casos de COVID-19 no 

mundo, sendo 36.640.271 os nos Estados Unidos da América, 32.192.576 na Índia e 20.350.142 

no Brasil, apontado no relatório como o terceiro país em quantidade de casos acumulados e 

com 568.788 pessoas mortas. Mesmo após quase um ano e meio do início das medidas de 
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isolamento, a média de infecção no Brasil por dia encontrava-se muito alta (BRASIL, 2021) e, 

em junho de 2021, houve o maior registro de notificações de casos novos em um único dia: 

115.228 casos (BRASIL, 2021) desde a primeira notificação oficial nacional realizada em 

fevereiro de 2020. Em junho de 2021, atividades presenciais ainda não tinham sido retomadas 

nas universidades brasileiras de forma integral devido, principalmente, ao atraso na compra de 

vacinas no país e à dificuldade de controle da pandemia por parte do governo federal já apontada 

por Sato (2020).  

 O posicionamento, considerado negacionista, do governo federal sobre a pandemia e a 

precariedade das condições sanitárias em muitas cidades brasileiras contribuíram para o avanço 

da contaminação e do número de mortes, o que impediu a população de voltar a realizar suas 

atividades rotineiras de forma gradual, ocasionando restrições que se mantiveram por um tempo 

maior do que em muitos países (WHO, 2021; BBC News Brasil, 2021). O fechamento das 

escolas de ensino fundamental e médio no Brasil, por exemplo, foi um dos mais duradouros do 

mundo (BBC News Brasil, 2021). No caso das instituições de ensino de graduação, além dos 

prejuízos no ensino, deve-se considerar que o isolamento social para esse grupo tem grandes 

consequências na construção da identidade pessoal e na construção de relações, dentre outros 

prejuízos às pessoas e às organizações (GOULART JR.; CAMARGO, 2021). 

 O ensino superior no Brasil tem um histórico de desigualdades sociais e de um processo 

de precarização, posto que o acesso e a permanência de estudantes de classes menos 

favorecidas, em especial estudantes negros pobres, sempre foi dificultado e os investimentos 

do governo federal tem sofrido redução contínua. A pandemia de COVID19 aumentou essas 

desigualdades em função da crise social/econômica, um de seus efeitos colaterais, que atingiu 

grande parte da população brasileira, vulnerável em diversos aspectos. Para os estudantes 

universitários a insuficiência de auxílios, o corte de bolsas (principalmente bolsas de 

permanência e moradia estudantil), a dificuldade de acesso à internet/computadores/e outras 

tecnologias mediadoras, além da necessidade de geração de renda, ampliam ainda mais a 

desigualdade social dentro das universidades (SCHNEIDER, 2020; LUSA et al., 2019; 

CHIZZOTTI; CASALI, 2020). 

 Para além dos impactos diretos relacionados à infecção por COVID-19, como o medo 

de ser infectado ou de que familiares e amigos se infectem, as próprias medidas de isolamento 

e contenção da pandemia também podem consistir em fatores de risco à saúde mental, 

especialmente se associadas à falta ou ao desencontro de informações importantes sobre saúde 
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pública e sobre dados relacionados aos cuidados em tempos de pandemia (GOULART JR.; 

CAMARGO, 2021).  

 Algumas consequências das medidas de isolamento são a redução de contato físico e 

social, que frequentemente causam frustração, tédio e um senso de solidão (BROOKS et al., 

2020), com mudanças de rotina significativas. A perda do emprego ou atividade exercida, a 

diminuição da renda familiar e a falta de acesso aos meios de tecnologia também podem 

aumentar os níveis de ansiedade, stress e depressão, assim como outras questões multifatoriais 

que se fazem presentes na vivência dos discentes (BROOKS et al., 2020). 

 As universidades, enquanto organizações de ensino e de trabalho, na figura de seus 

gestores devem cuidar de discentes e de docentes, prevenindo conflitos e diferentes formas de 

adoecimento, inclusive sofrimento psíquico. Mas para que possa desempenhar mais essa função 

social, carece de sustentação, de apoio e de recursos. Algumas importantes ações internas às 

Instituições de Ensino Superior foram iniciadas, em caráter emergencial e remoto, mas carecem 

de avaliação e de investimento a médio e longo prazo. Tele-acolhimentos, ações culturais e de 

promoção de bem-estar e de saúde foram iniciadas em algumas universidades, paralelamente à 

realização de pesquisas. Porém, serviços de saúde mental, que já eram insuficientes foram 

reduzidos entre março e dezembro do ano de 2020, quando não, fechados, o que tornou ainda 

mais vulnerável a população que deles necessitam, cujo sofrimento psíquico já frequente e 

elevado foi agravado nos últimos meses 

 Assim, em tempos de isolamento social, além das ações governamentais para acesso à 

saúde, alimentação, educação de qualidade dentre outros direitos, são necessárias ações 

institucionais e grupais. Nas universidades, atendimentos on line, manutenção de espaços de 

troca, redução de pressão e de carga horária de aulas em espaço virtual, planejamento 

pedagógico adaptado ao contexto, aumento do apoio aos discentes e docentes, inclusive para o 

bom uso de recursos e equipamentos para atividades on line são necessários durante a pandemia 

e na transição para o retorno presencial quando possível. Nas salas de aula, colegas e 

professores devem criar meios de conexão e de diálogo. 

 

1.4 A Universidade e a caminhada do movimento das Universidades Promotoras de Saúde 

(UPS) 

 O movimento de UPS tem sua raiz na estratégia de ambientes saudáveis que foi 

impulsionada pela OMS na década de 1980, com iniciativas em cidades, escolas, locais de 
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trabalho, entre outros. A estratégia de ambientes saudáveis tem como proposta atuar nos locais 

onde as pessoas vivem diariamente (ARROYO; RICE, 2009; LARA, et al., 2008). Para Heraud 

(2013), os ambientes saudáveis dizem respeito a 30 preocupação com todo o ambiente que está 

em torno de uma comunidade, não apenas o indivíduo isolado, considerando a saúde um 

produto da relação entre sujeitos e seu ambiente social. 

 Nas universidades a estratégia de ambientes saudáveis se fortalece na década de 1990, 

sendo a University of Central Lancashire, no ano de 1995, a pioneira a implantar um projeto de 

UPS (SOARES et al. 2015), desenvolvendo projetos centrados em cinco temáticas: álcool, 

exercício, saúde mental, saúde ocupacional e sexo seguro (MAIA, et al. 2010). 

 Na América Latina o movimento de UPS se fortalece através de ações em instituições 

públicas e privadas, da formação de redes em países como Chile e México, e das conferências 

internacionais (ARROYO; RICE, 2009). Soares et al. (2015) ressalta que o número de 

instituições de ensino superior que adotaram o desafio das UPS não parou de crescer no mundo 

nos últimos 20 anos. 

 As UPS surgem como forma de incorporar a promoção da saúde ao ambiente 

universitário, tendo em vista que a universidade se constitui com um ambiente físico, 

psicológico e social para seus membros. A transformação da universidade em UPS envolve a 

responsabilidade social destas instituições e uma percepção de que as mesmas podem 

influenciar positivamente nas condições de vida e saúde da comunidade acadêmica (BRAVO 

et al., 2013). 

 Para Muñoz e Cabieses (2008), a modificação de condutas que gerem uma cultura 

saudável nestas instituições não depende exclusivamente das pessoas, também de uma 

estrutura, políticas e decisões tomadas pelas direções das universidades. Como a proposta de 

UPS sustenta-se na de ambientes saudáveis, deve-se construir ambientes físicos, psíquicos e 

sociais que influenciem na melhora da qualidade de vida da comunidade universitária. Um 

ambiente saudável é um estímulo para que os sujeitos desenvolvam condutas positivas de saúde. 

 Para construir uma universidade promotora da saúde são necessárias trocas de diversas 

esferas: estrutura física, políticas e estruturas curriculares, lideradas pelos gestores 

universitários que se comprometem com o desenvolvimento de estilos de vidas saudáveis 

(CALA, 2012). Para Soares et al. (2015), as instituições de ensino superior devem assegurar 

para além do direito a educação, devem assegurar também o direito a um ambiente saudável. 

 A incorporação da perspectiva de universidade saudável parte do pressuposto do ser 

humano como ser integral e interdisciplinar, onde é válido para instituição assumir a 
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responsabilidade de garantir um ambiente saudável e desenvolver conhecimentos, práticas e 

atitudes para o autocuidado e prevenção de risco (GRANADOS et al., 2009). 

 Em uma UPS é necessário considerar que a mesma é formada de uma comunidade 

universitária composta por professores, servidores e discentes, a dinâmica entre estes grupos 

gera uma cultura local, cada estudante e servidor constitui esta cultura local. É relevante 

destacar que os estudantes estão em uma fase vital para adoção de estilos de vida, que logo 

praticará no âmbito familiar, social e de trabalho (MUÑOS; CABIESES, 2008). 

 A capacitação da comunidade acadêmica para a adoção de escolhas saudáveis pode 

influenciar positivamente na defesa da saúde global, pois estes sujeitos podem desenvolver 

papel relevante sobre o desenvolvimento e defesa de futuras políticas de saúde ou tomada de 

decisão acerca destas (SOARES, et al. 2015). 

 De acordo com Arroyo e Rice (2009) o conceito de UPS está em processo ativo de 

construção e redefinição de seu alcance, no entanto, alguns autores, inclusive Arroyo e Rice, 

apresentam conceituações sobre as UPS 
El concepto de Universidades Promotoras de la Salud hace referencia a las entidades 
de Educación Superior que han desarrollado una cultura organizacional orientada por 
los valores y los principios asociados al movimiento global de la Promoción de la 
Salud con apoyo constatado a través de una política institucional propia para el 
fomento y la permanencia de las acciones de Promoción de la Salud (PS) (ARROYO; 
RICE, 2009, p. 03). 

 

 De acordo com Muñoz e Cabieses (2008, p. 140), 
 

Una universidad promotora de la salud es aquella que incorpora el fomento de la salud 
a su proyecto, con el fin de propiciar el desarrollo humano y mejorar la calidad de 
vida de quienes allí estudian o trabajan, influyendo así en entornos laborales y 
sociales. De esta manera promueve conocimientos, habilidades y destrezas para el 
propio cuidado y para la implantación de estilos de vida saludables en la comunidad 
universitária. 

    

 Os autores apresentam conceituações que evidenciam que em uma UPS a promoção da 

saúde é parte do projeto institucional e não um mero programa esporádico. Arroyo e Rice (2009) 

destacam que esta política institucional deve ter os seguintes componentes: Políticas para 

propiciar ambientes saudáveis; Ações de formação acadêmica profissional em promoção da 

saúde e educação para saúde e outras modalidades de captação da comunidade universitária; 

Ações de investigação e avaliação em promoção da saúde; Desenvolvimento de ações de 

educação para saúde, alfabetização em saúde e comunicação em saúde; Oferecimento de 

serviços preventivos, de cuidado e de atenção à saúde; Desenvolvimento de opções de 
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participação para o desenvolvimento de habilidades, liderança e defesa da saúde dos membros 

da comunidade universitária; Desenvolvimento de ações com alcance familiar e comunitário. 

 Ainda sobre a conceituação das UPS, a Carta de Edmonton (2005), documento 

considerado um marco referencial para o movimento, apresenta que 
 
Las Universidades Promotoras de la Salud/Instituciones de Educación Superior 
revisan sus propios sistemas, processos y cultura internos y su influencia sobre la salud 
y bienestar individual y organizacional. También asumen la responsabilidade de 
contribuir a mejorar la salud y bienestar de la sociedade en general, a través de la 
colaboración y el trabajo em redes. Como instituciones académicas, ellas tienen 
procesos colegiados de gobierno que son únicos em relación a otras organizaciones 
(LANGE; VIO, 2006, p. 45). 

  

 A conceituação apresentada na Carta de Edmonton avança na responsabilidade das 

universidades contribuírem para melhoria da saúde da sociedade em geral, chamando atenção 

para o trabalho em redes. Munõz e Cabieses (2008) também ressaltam a capacidade que as UPS 

têm de extrapolar os muros da universidade influenciando as famílias da comunidade acadêmica 

e os ambientes de trabalho que os futuros profissionais irão ocupar.  

 Lange e Vio (2006) elaboraram um Guia para Universidades Saudáveis e outras 

Instituições de Ensino Superior, no qual apresentam aspectos organizacionais para promover 

uma universidade saudável. Destacam que não há receita para aplicar em todas as 

universidades, mas as experiências têm mostrado possíveis caminhos. Para os autores há algo 

indispensável as UPS, que a máxima autoridade da universidade assuma a responsabilidade de 

criar uma cultura que favoreça a saúde e o bem-estar dentro da universidade e que esta opção 

seja parte do plano estratégico da instituição, no entanto, este processo é lento e necessita de 

uma construção coletiva, com um processo de sensibilização, informação, motivação e 

demonstração dos benefícios. O conceito de saúde deve estar incorporado aos processos de 

tomada de decisões como a licitação das lanchonetes, elaboração dos currículos, definição dos 

horários de trabalho, mudanças na infraestrutura, capacitação de pessoal, entre outras (LANGE; 

VIO, 2006). 

 Ainda de acordo com Lange e Vio (2006), as áreas prioritárias para promoção da saúde 

na universidade são a alimentação, a atividade física, o consumo de tabaco, álcool e outras 

drogas, os fatores psicossociais e os fatores ambientais. Como exemplo, os autores apresentam 

alguns temas úteis a serem abordados: fatores psicossociais como o manejo do stress, a 

sexualidade responsável, o desenvolvimento de ações interpessoais, o desenvolvimento da 

autonomia, do autocontrole e da autoestima, a resolução de conflitos, os benefícios da atividade 
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física e da alimentação saudável e a identificação de fatores e situações de risco relacionadas 

ao álcool, tabaco e outras drogas 

 Soares et al. (2015), baseado em experiências de diferentes universidades de Portugal, 

ressalta o ambiente físico como aspecto relevante de atenção nas UPS, destacando como ação 

a progressiva oferta de residências universitárias que possuam condições adequadas de 

habitação e de estudo, podendo algumas delas disponibilizar ainda ajuda sustentada em modelos 

de apoio de pares, de cantinas/restaurantes universitários que apresentam cardápios saudáveis, 

de espaços apropriados para a prática de esportes ou atividades físicas ou atividades culturais, 

prestação de cuidados primários de saúde e grupos de intervenção especializados na promoção 

da saúde e do bem-estar.  

 Ainda com base nas experiências de universidades portuguesas, o autor ressalta as 

atividades relacionadas ao ensino, como a inserção de tópicos relacionados a promoção da 

saúde em componentes já existentes ou a oferta de componentes específicos de promoção da 

saúde ou educação para saúde. Cita ainda a existência de projetos de pesquisa e extensão 

voltados para a saúde e bem-estar da comunidade acadêmica.  

 As UPS podem extrapolar os muros da universidade e influenciar positivamente a saúde 

fora do seu âmbito, primeiro pela já citada capacidade de influenciar a 34 comunidade 

acadêmica na defesa das políticas de saúde, bem como influenciar suas famílias e redes sociais. 

Segundo, no uso de sua credibilidade e conhecimento para dialogar e participar da mudança em 

diversos contextos (SOARES, et al. 2015). A universidade goza de certo prestígio social, nesse 

sentido, experiências exitosas realizadas no seu interior podem ser replicadas em outros espaços 

sociais.  

 Para Lange e Vio (2006) é importante conscientizar os que tomam as decisões na 

universidade que esta proposta é uma preocupação que tem a ver com os alunos, com a 

formação e perspectivas de futuro. Outro desafio é sensibilizar os estudantes, até o ponto que 

isso também se transforme em um tópico de luta do movimento estudantil. Desta forma, é um 

processo de construção que envolve os diferentes seguimentos universitários.  

 O conceito de empowement, ressaltado em capítulo anterior como um dos princípios da 

promoção da saúde, surge como aspecto relevante, pois, se a perspectiva de promoção da saúde 

não é considerada relevante pelos gestores das instituições de ensino superior, faz-se necessário 

que a comunidade acadêmica tome para si a capacidade de mostrar a relevância do tema para o 

cotidiano universitário. 
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 O movimento de UPS tem ganhado força em diversos países da América Latina e 

Europa nos últimos anos, a criação de redes e a realização de congressos têm gerado resultados 

positivos e feito o movimento crescer, pois através destes as experiências são compartilhadas e 

novos percursos construídos.  
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CAPÍTULO II - REFERENCIAL TEÓRICO  
  

“Na relação entre as duas capacidades que 
definem o habitus, ou seja, capacidade de 

produzir práticas e obras classificáveis, além 
da capacidade de diferenciar e de apreciar 

essas práticas e esse produtos (gosto), é que se 
constitui o mundo social representado, ou 

seja, o espaço dos estilos de vida.” 
 

Pierro Bourdieu 
 

2.1 O conceito de Habitus em Pierre Bourdieu: uma contribuição para a compreensão do 

estilo de vida 

 

  A primeira noção de habitus vem da filosofia de Aristóteles na Grécia antiga. A raiz do 

conceito de habitus se encontra na noção aristotélica de hexis elaborada a partir do conceito de 

virtude. Segundo Wacquant (2008), a hexis consiste em um estado atingido e estabelecido 

firmemente, referente ao caráter moral que orienta a conduta dos indivíduos. A teoria 

sociológica contemporânea não foge a regra e se depara novamente com a dualidade teórica 

entre indivíduo e sociedade. 

  Pierre Bourdieu, foi um dos autores que mais contribuiu e investiu no entendimento do 

habitus. Para ele, o habitus pode ser compreendido como um conjunto de disposições de ações 

estabelecidas e aprendidas as quais, não existem a partir da racionalização do ser que as executa. 

Trata-se de um sistema de disposições duráveis e transponíveis que integrando todas as 

experiências passadas, funcionando a cada momento como uma matriz de percepções, de 

apreciações e de ações (CESARINO, 2012). 

 O habitus é um sistema de disposições para ação, é uma noção mediadora entre a 

estrutura e um agente em que se procura incorporar todos os graus de liberdade e determinismo 

presentes na ação dos agentes sociais (SILVA; CERRI, 2013).  

 Desta forma, para Bourdieu, o habitus é a interiorização da exterioridade e a 

exteriorização da interioridade. Ou seja, ele capta o modo como a sociedade se deposita nas 

pessoas sobre a forma de disposições duráveis, capacidades treinadas e modos de pensar, agir, 

sentir e captar também as respostas criativas dos agentes às solicitações do meio social 

envolvente. Respostas estas, que são guiadas pelas disposições aprendidas no passado 

(AREIAS; MARQUES, 2012).  
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 O habitus se constrói no processo de socialização. Um processo inacabado porque nunca 

se extingui no decorrer da vida. É no encontro com a sociedade que se cria o habitus e é ele que 

nos permite avançar em cada situação já que é na sua constituição que adquirimos todas as 

matrizes ou estruturas mentais para agir (KOURY, 2013).  

  o sociólogo, o habitus é individual e também coletivo. Isso significa que ele pode gerar 

e unificar práticas coletivas, com características peculiares que resultam em um EV único 

(BOURDIEU, 2005). Assim, EV pode ser compreendido como produto do habitus, construído 

ao longo da história mediante as experiências modeladas e incorporadas inconscientemente, 

cujo fundamento está nas relações sociais que integram as condições de vida e a posição dos 

agentes (WACQUANT, 2002). Em outras palavras, habitus é produtor de ações, quando ele 

próprio é introjetado – atualizando-se nas práticas e nas representações, ou seja, nos planos 

objetivo e subjetivo. 

 Na contemporaneidade, a perspectiva pessoal do livre-agir é bastante disseminada e 

aceita. Não obstante, é preciso questioná-la, uma vez que as propostas para mudanças de 

comportamentos são entremeadas de um discurso que culpabiliza os indivíduos e analisa os EV 

saudáveis como comportamentos individuais desconectados (FROHLICH, CORIN, POTVIN, 

2001). Nessas análises admite-se que os indivíduos têm autonomia total sobre seus 

comportamentos, portanto, suas mudanças de hábitos seriam, antes de tudo, fruto de decisões 

de foro íntimo e de força de vontade para prática de determinados comportamentos associados 

à promoção de sua saúde (CASTIEL; GUILAM; FERREIRA 2010). 

 A concepção de habitus, dado seu caráter dialético, converge para a perspectiva pessoal 

do livre-agir, ao considerar a influência do contexto sociocultural nas decisões e na reprodução 

dos comportamentos. Dessa forma, as recomendações para mudanças de comportamentos 

devem considerar que a vontade do livre agir mantém relações com o ambiente onde estão 

inseridos os indivíduos. Os ambientes, estruturas estruturantes, segundo Bourdieu, podem ser 

favoráveis ou desfavoráveis para facilitar as mudanças de comportamentos (BOURDIEU, 

2015). Também é importante considerar que a proximidade entre determinados grupos sociais 

corrobora para que tenham necessidades objetivas operadas pelo mesmo habitus, resultando em 

EV distintos e distintivos entre as populações, podendo apresentar semelhanças nos discursos 

e nos comportamentos (BORDIEU, 2015).  

 Setton (2002) ratifica que alguns autores interpretam o habitus como mero processo de 

reprodução. Todavia, é importante considerá-lo de forma mais atualizada, contemporânea e 

como um sistema em construção e mutação. É preciso ter clareza que outros conceitos como o 
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capital e sua desigualdade de distribuição, e o campo e o espaço social motivam as práticas 

sociais, como bem explicitou o próprio Bourdieu em sua teoria da prática, assim como a 

tradição crítica (BOURDIEU, 2011). Para compreender o habitus é necessário analisar a 

trajetória de socialização e subjetivação dos indivíduos ao longo da vida, e compreender 

práticas sociais fundamentadas na integração histórica entre passado e presente. Ele se vincula 

a um processo socializador de longa duração, iniciado na chamada “socialização primária”, 

tendo a dimensão inconsciente, no sentido de adesão subliminar e isenta de reflexividade, como 

um de seus pilares (SETTON, 2002). 

 Respaldados nessas concepções, alguns autores avançam na discussão das relações entre 

EV e habitus. Para fins de ilustração, vale citar William Cockerham (2005). O sociólogo 

combina a noção de habitus com a teoria clássica de Max Weber para analisar o fenômeno do 

EV com base no pressuposto da relação dialética entre escolhas e oportunidades de vida. Para 

Weber, o EV é formado por padrões coletivos de comportamento relacionados à saúde com 

base em escolhas de opções disponíveis para as pessoas segundo suas condições de vida, 

representadas pela estrutura.  

 Em suma, Cockerham sugere que a escolha do EV e saúde é influenciada por quatro 

características estruturais principais: circunstâncias de classe; a idade, sexo e raça/cor da pele; 

coletividades (por exemplo, religião, parentesco) e condições de vida. As experiências vividas 

no coletivo, mediadas por essas variáveis estruturais, formam o habitus, isto é, a disposição 

para a prática (consumo de álcool, tabagismo, dieta e outros) baseada nas possibilidades de 

escolha (agência) e chance (estrutura). Portanto, as práticas de saúde se constituem de padrões 

de EV saudável, reproduzidas (ou modificadas) pelo feedback do habitus (COCKERHAM, 

2014). 

 Montagner (2006) reitera o caráter inovador do conceito, que possibilita a mediação 

teórica entre as estruturas e o contexto histórico no qual estão inseridos os agentes sociais. 

Também assegura que o habitus funciona no limite de três lógicas distintas: a da retenção, 

relativa à hexis corporal; o capital físico acumulado ao longo do tempo e que singulariza formas 

corporais e posturas que marcam o conjunto da trajetória do indivíduo ou de grupos de 

indivíduos; a de mediação, evidenciada na visão de mundo formada pelo indivíduo com base 

em sua vivência cotidiana; e a de classificação, na qual indivíduos projetam suas singularidades 

marcadas pela trajetória social, por sua vez construída em espaços sociais permeados por  

relações desiguais entre indivíduos com diferentes capitais sociais. O conceito de campo, 
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transversal à obra de Bourdieu, cuja análise não será aqui aprofundada, esclarece a acumulação 

de diferentes modalidades de capital.  

 A aproximação do conceito de habitus pode auxiliar na compreensão do sentido de 

homogeneidade de alguns comportamentos e percepções de saúde de grupos cujas histórias de 

vida em comum tenham sido vivenciadas, ao vislumbrar a perspectiva de compreensão das 

complexidades e cambiantes das vivências de saúde integrantes do EV dos agentes sociais 

(SETTON, 2006). Dialogando com os referenciais do autor, é possível partir do princípio que 

a proximidade dos estudantes dos cursos de saúde no espaço social da universidade colabora 

para que suas necessidades objetivas sejam operadas pelo mesmo habitus, resultando em EV 

distintos e distintivos de outras populações, podendo apresentar semelhanças nos discursos e 

nos comportamentos. De acordo com Bourdieu (2011), trata-se de olhar os comportamentos de 

saúde (dos estudantes) como uma maneira de identificar o princípio gerador que explica as 

ações de diferentes grupos sociais e suas regularidades estatísticas nos casos de homologia 

 É importante compreender que, embora o habitus possa contribuir para a perpetuação 

de comportamentos negativos de saúde, este também tem um componente dinâmico que 

possibilita aos agentes sociais adotar novos comportamentos capazes de contribuir para a 

melhor gestão do seu EV e de sua condição de saúde. As mudanças nos habitus podem ser 

acionadas de diversas formas, tais como: encontros com novas situações, exposição ao habitus 

de outros agentes sociais e por meio de processos de interação com pessoas de outros contextos 

(WACQUANT, 2002). 

 O habitus pode ajudar na compreensão de como são construídos os padrões complexos 

e profundamente enraizados de determinados tipos de comportamentos e das percepções de 

saúde que continuam emergindo como grandes problemas de saúde pública e que são objeto 

das produções científicas e das práticas realizadas pelo campo da saúde (SETTON, 2006). 

Concordando com o argumento de Loic Wacquant (2002) – o habitus não é uma cópia de uma 

única estrutura social, pois, como uma estrutura sincronicamente estruturada (por ações 

passadas) e estruturante (ações e significados presentes), opera por meio de disposições 

acumuladas ao longo do tempo, por influência dos vários ambientes percorridos pelos agentes 

ao longo de sua vida –, nos aproximamos do conceito de habitus para refletir sobre as escolhas 

comportamentais realizadas ao longo da trajetória universitária dos estudantes dos cursos de 

saúde. 

 

 



 
 

 

52 

2.2 Pierre Bourdieu e a noção de capital cultural  
 

 O conceito de capital cultural é a base da obra de Pierre Bourdieu. Desenvolvido pelo 

sociólogo desde a década de 1960, o conceito se tornou uma das categorias analíticas mais 

poderosas na teoria social moderna e nos estudos educacionais (LAHIRE,2013). 

 No início de sua carreira de pesquisador, Bourdieu buscou uma ferramenta conceitual 

que pudesse explicar as disparidades no desempenho acadêmico de estudantes de diferentes 

classes sociais. Em outras palavras, uma explicação sociológica da alta probabilidade de 

fracasso escolar entre crianças e adolescentes socialmente desfavorecidos (Lozano,2019).  

 Até meados do século 20, a principal explicação para essa desigualdade era a ideia de 

que os humanos tinham uma capacidade cognitiva que os tornavam sujeitos naturais e 

desigualmente munidos dos atributos intelectuais requeridos pelas aprendizagens escolares. 

 Com base em uma série de grandes levantamentos quantitativos produzidos a partir dos 

anos 1950, na França, que demonstravam uma alta correlação estatística entre a origem social 

do estudante e seu desempenho escolar, Bourdieu começa então a testar novas hipóteses que 

tinham por sustentação o pressuposto de que as crianças originárias das classes sociais 

superiores herdam de suas famílias um patrimônio cultural diversificado composto de estruturas 

mentais ( maneiras de pensar o mundo), domínio da língua culta, cultura geral, posturas 

corporais, disposições estéticas, bens culturais variados, os quais se transformam em vantagens, 

uma vez investidos no mercado escolar(OLIVIERI,2020).  

 Mas, obviamente, isso só é possível porque os conteúdos curriculares impostos aos 

estudantes e os sistemas de avaliação da aprendizagem praticados pela instituição escolar se 

assentam em uma cultura tida como ‘’legítima’’, isto é, constituída pelos produtos simbólicos 

socialmente valorizados que emanam dos grupos sociais dominantes, os quais exercem, por si 

mesmo, uma ação de ‘’violência simbólica’’ sobre os grupos dominado. De tal modo que a 

seleção e a classificação escolar dos estudantes se revestem da aparência do mérito individual, 

dissimulando a realidade do privilégio social. A instituição escolar seria, portanto, um fator de 

“reprodução” da sociedade (OLIVIERI,2020). 

 Esse conjunto de ideias foi sistematizado nos livros Les héritiers (1964) e La 

reproduction (1970), obras da primeira etapa da carreira dedicadas ao estudo dos sistemas de 

ensino foram escritas outro relevante pesquisador, Jean- Claude- Passeron. Mas a partir dessa 

origem, fortemente associada ao universo escolar, o conceito irá se irradiar para a análise, de 
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outras esferas da vida social, onde se supõe que a riqueza cultural exerça efeitos poderosos 

sobre a classificação dos indivíduos nas diferentes hierarquias sociais.  

 Para citar apenas alguns dos mais expressivos exemplos, já em 1966, no livro LÁmour 

de I’art, Bourdieu abordava os efeitos do capital cultural sobre o acesso e a apropriação das 

obras de arte pelos sujeitos, bem como sobre sua própria experiência estética. Mais tarde, em 

uma de suas obras magnas – La distinction (1979), diferentes práticas culturais que compõem 

o estilo de vida dos indivíduos e dos grupos sociais serão encaradas como sistemas 

classificatórios que opõem o “bom gosto” ao gosto “vulgar” configurando estratégias de 

distinção nas lutas simbólicas e cotidianas pela classificação social (MARTELETO; 

PIMENTA,2017).  

 Em Homo Academicus (1984), a noção de capital cultural será utilizada na análise dos 

determinantes sociais da produção intelectual e do corpo docente da universidade francesa. 

Posteriormente, no livro La Noblesse d’État (1989), o autor examinará a produção de uma elite 

burocrática, a partir de mecanismos de seleção e de consagração de um grupo cuja reprodução 

social repousa na conversão de seu capital cultural em excelência escolar.  

 Partindo do pressuposto de que o mundo social é multidimensional e que, portanto, os 

bens econômicos ou financeiros não constituem a única forma de riqueza que fundamenta a 

divisão da sociedade em classes ou extratos sociais, o autor fornece, ao longo de sua obra, 

inúmeras e robustas evidências empíricas da existência de outros tipos de recursos que atuam 

na definição da posição ocupada por um individuo, no interior das hierarquias sociais. Ele 

defende que as diferenças relativas às condições materiais de existência se transmutam em 

diferentes estilos de viver, isto é, na maneira de se usufruir os bens materiais possuídos, 

engendrando distinções simbólicas entre os indivíduos ou, em outras palavras, distinções 

relativas à posse de bens culturais (BRAGA,2019). 

 Por analogia ao pensamento de Marx sobre o processo de acumulação de recursos 

materiais nas mãos de um determinado grupo social, Bourdieu toma-lhe de empréstimo o termo 

“capital, acoplando-o ao qualificativo “cultural”, para deixar bem claro que se trata de uma 

outra dimensão da realidade social, a qual implica igualmente na produção, distribuição e 

consumo de bens capazes de render dividendos, ou seja, de proporcionar lucros simbólicos a 

seus detentores (BRAGA,2019). 

 Para ele, esse conjunto de bens simbólicos abarcados sob a expressão de “capital 

cultural” pode existir sob três modalidades: Em seu estado incorporado, apresenta-se como 

disposições ou predisposições duradouras que se entranham no corpo de uma pessoa, tornando-
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se suas propriedades físicas. Esse é, para Bourdieu, o estado “fundamental” do capital cultural; 

Em seu estado objetivado, configura-se como a posse de bens materiais que representam a 

cultura dominante. Em seu estado institucionalizado, manifesta-se como atestado e 

reconhecimento institucional e competências culturais adquiridas (BRAGA,2019). 

 Como se vê, para se constituírem em “capital” é preciso que esses bens tenham como 

única fonte aquela parte da produção cultural humana identificada com o produto e com as 

propriedades intelectuais das classes dominantes, configurando aquilo que o autor denomina de 

“cultural legítima” porque tem curso e validade na escala da sociedade como um todo. O que 

significa dizer que esse repertório cultural tem o poder de se impor e desse fazer reconhecer por 

todos, adquirindo a aparência de universal (GASPARETO,2013).  

 Por fim, cabe ainda acrescentar que, na visão de Bourdieu, cada uma das diferentes 

espécies de riquezas que têm curso em nossas sociedades (o capital econômico, cultural, social 

e simbólico) pode ser transformada em outra espécie. Isso ocorre porque, embora sendo de 

natureza muito diversa, elas mantêm entre si relações muito fortes; o que faz com que elas se 

reconvertam incessantemente umas nas outras, segundo leis que o autor trabalhava arduamente 

para desvendar. No que tange ao capital cultural, o autor insistirá, sobretudo nas lógicas que 

presidem a sua reconversão em capital econômico e vice-versa. “Ao conferir ao capital cultural 

possuído por determinado agente um reconhecimento institucional, o certificado escolar 

permite também estabelecer taxas de convertibilidade entre o capital cultural, do detentor de 

determinado diploma em relação aos outros detentores de diploma e, inseparavelmente, o valor 

em dinheiro pelo qual pode ser trocado no mercado de trabalho (BRASIL,2014). 

 

2.3 A Teoria Salutogênica como possibilidade de análise dos estilos de vida de estudantes 
universitários  

 

 O paradigma salutogênico emerge por intermédio de publicações científicas das áreas 

da enfermagem1, medicina, sociologia e psicologia, tendo como grande impulsionador 

Antonovsky (1987), que cria um novo modelo – o modelo salutogênico (CARRONDO,2006). 

 Antonovsky (1979) publica dois livros centrais2, onde critica a hegemonia da orientação 

patogénica, defendendo a prevalência da questão “porque é que as pessoas se mantêm 

saudáveis” sobre a questão da causa das doenças e dos seus fatores de risco. Começa então a 

falar-se de um novo paradigma, que decorre da passagem de um modelo centrado na doença e 

orientado para a prevenção primária, secundária e terciária (patogénico), para um modelo 

centrado e orientado para as condições e fatores que favorecem a saúde (salutogênico).  
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 Passados quatro anos é publicada a tradução sueca3 do livro “Unravelling the mystery 

of health: How people manage stress and stay well” e, passados dez anos, a tradução em língua  

alemã4, seguindo-se outras publicações5, pelo que esta proposta levou algum tempo a fazer parte  

dos discursos da comunidade científica. A publicação em sueco foi um sucesso de vendas, 

sendo alvo de várias edições e tendo vendido cerca de 40 000 exemplares até novembro de 

2005, data da última edição. A difusão do paradigma salutogênico a nível mundial continuou 

com a publicação da tradução desta obra em japonês6.  

 Não terá sido alheio a este movimento o impulso dado por Antonovsky com a 

publicação de vários artigos científicos e a  divulgação  em  várias  reuniões  internacionais, em  

que se inclui o seminário da OMS subordinado ao tema: “Theory in health promotion: research 

and practice”, realizado em 1992 em Copenhaga e que deu origem a um artigo publicado em 

1996 na revista “Health Promotion International”, sob o título “the salutogenic model as a 

theory to guide health promotion” (CARRONDO,2006).  

 Deste modo, a OMS integrou a salutogênese nas estratégias da política de saúde para 

todos no século XXI, aprovada em 1998 na Assembleia Mundial de Saúde. Em 1999, Bengel 

Strittmatter e Willman, com o patrocínio do Federal Centre for Health Education (Alemanha), 

apresentaram um relatório sobre o estado da discussão e a relevância do modelo salutogênico. 

Passados dois anos, em 2001, realizou-se em Paris a XVII World conference on health 

promotion and health education, tendo a comunicação, Salutogenesis and the sense of 

coherence: focus on WHO health promotion agenda for the 21 century suscitado um amplo 

debate (MARÇAL,2018). 

 Estes fatos demonstram a importância deste novo paradigma no campo da saúde, o 

paradigma salutogênico, como fundamento para a formação e para a prática dos profissionais 

de saúde (BARHS et al, 2003). 

 O termo “salutogênese” criado por Antonovsky tem origem no latim “salus” 

(invencibilidade, bem-estar, felicidade, saúde) e no grego “genesis” (origens) e surge por 

contraposição ao termo  “patogênese”,  que  tem  dominado  a  orientação  médica  tradicional  

 
1 e.g., Sullivan (1989, 1993), England e Artinian (1996), Cowley e Billings (1999), Mcallister e Estefan (2002), 
Taylor (2004).  
2 Health, stress and coping (1979) e Unravelling the mystery of health: how people manage stress and stay well 
(1987).  
3 Antonovsky, A. (1991) Hälsans mysterium. Stockholm: Natur & Kultur.  
5 e.g., Schüffel, W. et al. (1998). Handbuch der salutogenese. Konzept und praxis. 
6 Yamazaki Y., Yoshii K. (2001). A Japanese Translation of Antonovsky, A. Unravelling the mystery of health: 
how people manage stress and stay well. Tokyo: Yushindo-kobunsha.  
4Antonovsky, A. (1997) Salutogenese: zur entmystifizierung der gesundheit. 
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(modelo biomédico). A  patogênese  é  descrita  como  a  genese  da  patologia,  expressando  a 

contraposição ao termo “patogênese”, que tem dominado a orientação médica tradicional 

(modelo biomédico). A patogênese é descrita como a génese da patologia, expressando a 

segunda lei da termodinâmica, segundo a qual os sistemas organizados ou os sintomas indicam 

que o corpo humano pode tornar-se disfuncional, caótico e em mal-estar. Esta abordagem tem 

como visão central a causa da doença, focalizando-se na doença e na sua prevenção, por 

oposição à facilitação de uma adaptação ativa do organismo ao meio (LONG, 2001)



 
 

 

57 

Quadro 1. Diferenças entre o paradigma patogênico e o paradigma salutogênico 
 

PARADIGMA 
 PATOGÊNICO SALUTOGÊNICO 
Organismo humano 

 
- Sistema perfeito que será atacado por agentes exteriores do meio físico e social, 
ou estilos de vida impróprios ou perigosos, de forma aguda, crónica ou fatal;  
- Conjunto de suposições sobre a origem, natureza, curso e tratamento da doença.  

- Sistema que está sujeito a um processo entrópico que termina invariavelmente 
com a morte;  
- A heterostasia, desequilíbrio, sofrimento, são inerentes à existência humana, 
tal como a morte.  
 

Conceito de Saúde 
 

Negativo, redutor.  Positivo, multidimensional. 
 

Classificação da 
Pessoa 

 

Dicotômica (saudável/doente).  Posicionamento num continuum (bem estar/mal-estar). O bem-estar total e o 
mal-estar total são o extremo dos polos. Ninguém está sempre numa das 
extremidades, desde o momento do nascimento até ao momento da morte. Nesta 
perspectiva, todos estamos em parte “saudáveis” e em parte “doentes” 

Questões a que 
procura dar resposta 

 

- Como evitar a doença (prevenção primária); - Como tratar a doença ou reparar 
a incapacidade (prevenção secundária); - Como atenuar os seus efeitos 
(prevenção terciária).  

- Como é que o indivíduo realiza as suas potencialidades de saúde e responde 
positivamente às exigências do meio (físicas, biológicas, psicológicas e sociais).  

Modelos 
 

Biomédico ou Biopsicossocial. (Processo de trabalho fundamentalmente 
paternalista ou autoritária)  
 

Participativo. (Processo de trabalho participativo) 

Foco da intervenção / 
investigação 

 

O ponto de partida é aquele agente específico da doença, ou insuficiências ou 
excessos, que afetam a integridade do organismo (fatores patogénicos). Centra-
se na prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. Fatores envolvidos no 
posicionamento do indivíduo no continuum rumo ao extremo bem-estar total 
(fatores salutogênicos)  

- Fatores protetores de natureza individual e de natureza social. Todas as pessoas 
em qualquer ponto do continuum bem-estar total / mal-estar total. Visão holística 
– avaliação global da pessoa. Tem em conta todos os aspectos do bem-estar das 
pessoas (sinais “objetivos” e sintomas “subjetivos”).  
 

Atores Chave 
 

Profissionais de saúde.  
 

Todos (profissionais e não profissionais). Pessoas e grupos de qualquer natureza 
e todas as idades. 

Resultados esperados 
 

Procura-se: - Diminuir os fatores de risco; - O tratamento específico para a 
doença. Procura-se evitar o aparecimento de doenças (Prev. Primária), das suas 
complicações ou a recuperação de funções (Prev. Secundária ou Terciária).  
 

“O movimento para a saúde é permanente e nunca completamente bem-
sucedido”. Focaliza a atenção nos fatores salutogênicos (que ajudam as pessoas 
a lidar com o sucesso possível ao longo das suas vidas) Procura-se aumentar o 
sentido de coerência das pessoas, dos grupos e das populações. 

 

Fonte: Este quadro foi elaborado com base em Antonovsky (1987, 1990, 1991a, 1991b, 1993a, 1993b, 1993c, 1996) 
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 No quadro 1 podem observar-se as principais diferenças entre o paradigma patogénico 

e o paradigma salutogênico. Antonovsky (1991b) considera que a orientação salutogênica deve 

acompanhar a orientação patogénica e não necessariamente substituí-la, pelo que a salutogênese 

não é simplesmente a contraposição à orientação patogénica. O pensamento patogénico leva-

nos a examinar a origem e o tratamento da doença. A salutogênese não significa o contrário, na 

perspectiva de nos levar a examinar a origem e a manutenção da saúde como um estado 

absoluto. Assim, todas as pessoas podem ser consideradas como mais ou menos saudáveis, 

sendo simultaneamente mais ou menos doentes. Aqui a questão é: como é que uma pessoa se 

mantém mais ou menos saudável no contínuo de bem-estar e mal-estar.  

 Antonovsky (1990) utiliza a metáfora do rio para descrever a salutogênese e para 

comparar o pensamento e a ação predominantes na área clínica com a perspectiva salutogênica. 

O rio simboliza a vida e a pessoa encontra-se sempre a nadar num rio mais ou menos perigoso. 

A orientação patogénica procura retirar as pessoas, a grande custo, do perigoso rio. Por outro 

lado, na orientação salutogênica, a nossa capacidade como nadadores consiste numa das defesas 

contra a perigosidade do rio. A capacidade individual para nadar é análoga ao conceito que 

Antonovsky designou “sentido de coerência”. Encoraja assim uma mudança de paradigma, do 

paradigma patogénico (onde inclui o modelo biopsicossocial) para o paradigma salutogênico, 

apresentando o “sentido de coerência” como conceito operacionalizador do paradigma 

salutogênico e ainda outro componente fundamental, os “recursos gerais de resistência”.  

 O senso de coerência, considerado o ponto central para Teoria Salutogênica, consiste 

em uma orientação global no sentido de ver a vida estruturada, manejável e com sentido 

emocional, permitindo o indivíduo enfrentar os estressores presentes na vida cotidiana, sendo 

composto por três variáveis que atuam conjuntamente: Compreensibilidade: capacidade de 

compreender um evento; Maneabilidade: percepção do potencial de manipulá-lo ou resolvê-

lo; Significância: significado que se dá a esse evento (MARÇAL,2018). 

 Quanto maior o senso de coerência, mais efetivamente os indivíduos são capazes de 

enfrentar as dificuldades da vida e manter a própria saúde (GIRONDOLI,2021).  

 Já os recursos gerais de resistência são as variáveis relacionadas ao indivíduo, grupo 

social e meio ambiente que podem facilitar ou não o manejo efetivo das tensões. Ou seja, são 

os recursos que têm a ver com o “bem-estar” ou o “não estar bem”, a saber: Ambientais e 

materiais: descreve o contexto em que o indivíduo nasce e se desenvolve, podendo envolver 

recursos materiais, educação, saúde, ocupação, localização geográfica, ambiente físico e níveis 

de poluição; Físicos e bioquímicos: refere-se a fatores genéticos individuais, incluindo a 
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capacidade do sistema imunológico de combater doenças e se adaptar a um ambiente de 

mudanças; Emocionais: refere-se à identidade do eu, à identificação do papel, à estabilidade 

da personalidade, bem como estratégias de enfrentamento; Interpessoais ou relacionais: inclui 

a rede de suporte social do indivíduo, por exemplo, o apoio obtido do cônjuge, de familiares, 

de amigos ou colegas; Socioculturais: refere-se à forma como o indivíduo se adapta ao seu 

ambiente social. Considera-se a cultura, o sistema de crenças, a língua, as normas e a extensão 

com que o indivíduo ou grupo está inserido na sociedade e que dá significado à sua 

existência(MARÇAL,2018). 

 Assim, dentre os recursos positivos podemos citar alguns: alimentação saudável, prática 

regular de atividade física, sono adequado, equilíbrio emocional, lazer, bom convívio social, 

etc. Ressalta-se também o empoderamento das pessoas, principalmente o empoderamento 

psicológico incentivado através do apoio social e da autoestima, o qual auxilia na adoção de 

comportamentos favoráveis à saúde, resgatando as potencialidades individuais, permitindo 

escolhas pessoais que julgar mais importantes para sua vida (GIRONDOLI,2021). 

 Outros recursos positivos utilizados são as práticas integrativas e complementares em 

saúde (PICS), como uma abordagem holística do indivíduo, a exemplo da meditação, yoga, 

acupuntura, Ayurveda, etc. Tais terapias são projetadas para tratar o corpo, mente e espírito. 

São intervenções de saúde holística e integrativa que podem oferecer insights sobre como 

modificar a experiência vivida (GIRONDOLI,2021)  

 Portanto, considera-se Salutogênese um processo que desperta o potencial do ser 

humano de viver a vida de forma mais satisfatória, promovendo a capacidade de superação e 

recuperação das adversidades, estabelecendo como foco principal a promoção da saúde positiva 

ao incentivar a autonomia e a habilidade dos indivíduos em administrarem suas vidas, fazendo 

escolhas conscientes e mantendo-se saudáveis. É a compreensão de que a saúde é um recurso 

para a vida e não um objetivo do viver (GIRONDOLI,2021). 
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CAPÍTULO III - ABORDAGEM METODOLÓGICA  

 
“A riqueza do viver e dos viventes – humanos 
– torna profícua a procura de metodologias, 

abordagens, mais abrangentes e integradoras, 
no processo de construção de leituras do real” 

 

Irma Brito 

 
3.1 Tipo de estudo 

 

Estudo de caso com abordagem de Pesquisa-ação Participativa em Saúde (PaPS), que 

tem por objetivo a resolução de problemas pertinentes em determinados contextos por meio de 

uma investigação democrática na qual os pesquisadores profissionais trabalham em conjunto 

com os colaboradores locais na busca e co-criação de soluções para problemas de grande 

importância para os colaboradores. 

 Como método de pesquisa, o estudo de caso é usado em muitas situações para contribuir 

ao nosso conhecimento dos fenômenos individuais, grupais, organizacionais, sociais, políticos 

e relacionais. Em resumo, um estudo de caso permite que os investigadores foquem um “caso” 

e retenham uma perspectiva holística e do mundo real – como no estudo dos ciclos individuais 

da vida, o comportamento dos pequenos grupos e os processos organizacionais e 

administrativos (YIN, 2015). 

Assim, este é um estudo qualitativo, de orientação construtivista com abordagem 

participativa. O modelo adotado para a realização da pesquisa é o da Pesquisa Participativa 

Baseada na Comunidade: PRECEDE–PROCEED.  

O PRECEDE-PROCEED é um modelo de intervenção de promoção da saúde que foi 

proposto por Lawrence W. Green em 1974 com objetivo de ajudar os gestores a planejar 

programas de saúde e tomar decisões político-governamentais de forma consciente. É utilizado 

para avaliar as necessidades de saúde e nortear a implantação e avaliação da promoção da saúde 

nos programas de saúde pública (BRITO,2014).  

Carvalho et al (2020), afirmam que ao utilizar o modelo PRECEDE-PROCEED é 

necessário recorrer a uma gama de demais recursos de investigação da pesquisa qualitativa 

como a entrevista, a observação, a observação participante, os estudos de casos, as 
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sensibilizações e os grupos para o alcance da percepção subjetiva das pessoas acerca da situação 

em particular. 

O modelo PRECEDE-PROCEED classifica os fatores que determinam os estilos de vida 

em três grupos: fatores predisponentes, fatores facilitadores e fatores de reforço. Os fatores 

predisponentes são a informação e as crenças/atitudes. Os fatores facilitadores são as 

habilidades e os recursos/instrumentos. Os fatores de reforço são a resposta que o meio (pares, 

família, trabalho, meios de comunicação etc.) proporciona face à realização do comportamento 

esperado, que pode encorajar ou não a manutenção do comportamento de saúde. Se a resposta 

é positiva tende a reforçar esse comportamento. Se for negativa dificulta o estabelecimento de 

um novo padrão de atuação (BRITO, 2014). 

 Com o propósito de mobilizar instituições de ensino superior (com faculdades de 

ciências da saúde) para se transformarem em espaços ou contextos salutogênicos através da 

pesquisa-ação participativa em saúde (PaPS) foi idealizado o projeto PEER-IESS (BRITO; 

MENDES, 2009). Este é uma ferramenta de gestão e foi desenvolvido de 2012 a 2018 na Escola 

Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa, demarcando a sua eficiência TRL 7/10 

(nível de prontidão tecnológica). Em 10 anos, este processo foi iniciado em várias instituições 

nacionais e internacionais. 

3.2 Campo de pesquisa 

A presente pesquisa foi realizada na Universidade Estácio de Sá (UNESA), Campus 

Duque de Caxias.  

A UNESA foi fundada em 1970 por João Uchôa Cavalcanti Netto, com a implantação 

do curso superior de Direito. Depois da Faculdade de Direito, o complexo educacional-

empresarial Estácio de Sá foi crescendo. Com efeito, foram criadas a Faculdade de Ciências 

Econômicas e Administrativas (1971), a Faculdade de Comunicação Social (1972); a Faculdade 

de Turismo (1973), a Faculdade de Formação de Professores (1975), a Faculdade de 

Arqueologia e Museologia (1975), a Faculdade de Fonoaudiologia (1976), a Faculdade 

Politécnica (1981) e a Faculdade de Música (1983).  

Durante a década de 1980, a Universidade Estácio de Sá (UNESA) dedicou-se à abertura 

de outros cursos de Ciências Humanas, tendo se convertido em universidade no ano de 1988. 

Com isso, na década seguinte, cresceu ainda mais, abrindo cursos pouco tradicionais na área de 

Comunicação e Negócios; o que foi uma grande inovação na mercadologia do ensino superior 
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no Estado do Rio de Janeiro e, posteriormente, em nível nacional. Nos anos 2000, expandiu-se 

rapidamente em cursos da área de Ciências Biomédicas (UNESA,2020). 

Em 2019, a Universidade Estácio de Sá (que faz parte da marca Estácio), passou a ser 

administrada pelo do grupo YDUQS (uma holding de capital aberto com foco no ensino 

superior, fundada em 1970 no Rio de Janeiro, Brasil), que desde 2018 passou a ser considerada 

como a segunda maior empresa de educação superior no Brasil em número total de alunos e no 

valor de mercado, atrás apenas da Kroton Educacional. A YDUQS possui 15 marcas de ensino 

em seu portfólio (Estácio, Ibmec, Damásio Educacional, Clio Damásio, SJT, UniFacid, 

Unifanor, UniFBV, UniRuy, Faculdade Martha Falcão, Unifavip, Unimetrocamp, Área 1, 

UniToledo, Facimp e Faci), e mais de 700 mil alunos matriculados em cursos de graduação e 

pós-graduação, nas modalidades presencial e educação à distância. Todas as instituições da 

marca Estácio possuem juntas 93 campi, divididos em uma universidade, 12 centros 

universitários e 35 faculdades, sendo 39 campi da Universidade Estácio de Sá, dos quais estão 

localizados no estado do Rio de Janeiro (UNESA,2020).  

O campus Duque de Caxias, teve sua inauguração em 2005 com os cursos das áreas de 

humanas e exatas e em 2017 iniciou-se os cursos de graduação na área de ciências biomédicas 

(UNESA,2020).  

 

Figura 2. Imagem da entrada do campus Duque de Caxias 

  

Fonte: Disponível em Cumpas.net. 
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Situado na Baixada Fluminense, Duque de Caxias abriga atualmente quase um milhão 

de habitantes em seus 465 km2. Seus limites estendem-se, atualmente, aos municípios de 

Miguel Pereira, Petrópolis, Magé, Rio de Janeiro, São João de Meriti e Nova Iguaçu. A 

hidrografia pode ser resumida em quatro bacias principais: Iguaçu, Meriti, Sarapuí e Estrela 

(IBGE,2019). 

Duque de Caxias é um município do estado do Rio de Janeiro, Região Sudeste do país. 

Localiza-se na Baixada Fluminense, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e tornou-se 

município no ano de 1943, após emancipação da cidade de Nova Iguaçu. Está situado a 15 km 

da capital, a cidade do Rio de Janeiro. Sua população foi estimada em 2020 em 924 624 

habitantes, sendo o mais populoso da Baixada Fluminense, o terceiro mais populoso do estado 

e o 18º mais populoso do país. Para melhor gestão foi dividido em quatro distritos: 1º- Duque 

de Caxias, 2º- Campos Elíseos, 3º- Imbariê, 4º- Xerém. Em cumprimento à Lei Orgânica, a sede 

municipal, que se encontrava no 1º distrito, foi transferida, a partir de 29 de maio de 1991, para 

o 2º distrito (IBGE,2019). 

O nome da cidade homenageia o patrono do Exército brasileiro, Luís Alves de Lima e 

Silva, o Duque de Caxias, também chamado de O Pacificador, nascido na região em 1803. 

Os cursos da área da saúde no Campus Duque de Caxias, localiza-se em Jd. 25 de 

Agosto, que é um bairro de classe média-alta, média-baixa da cidade de Duque de Caxias. É 

residencial e comercial e apresenta uma população de 24 624 habitantes, representando 0,43% 

da população do município do Rio de Janeiro; por gênero são 12.314 homens e 14.936 mulheres 

em 10.037 domicílios; destes, 8.972 recebem abastecimento de água; a taxa de crescimento 

populacional da região administrativa na qual se insere o bairro é de apenas 0,15% (1991-2000). 

A população matriculada, considerando-se ensino fundamental até ensino médio, é de 6218 

estudantes, ou seja, cerca de 20% da população total, enquanto, a população matriculada em 

cursos superiores, é da ordem de 1,9%. Números estes que demonstram uma demanda reprimida 

de acesso a cursos superiores, ressaltando a importância e necessidade da presença da 

Universidade Estácio de Sá neste bairro. Seu IDH, no ano 2000, era de 0,831, o 68º melhor da 

cidade do Rio de Janeiro. Está próximo aos bairros de Vila operária e de Vila Meriti, 

vocacionalmente mercantis, e conta com uma variedade razoável de segmentos comerciais. No 

bairro há também as comunidades do Duqui. O bairro possui 63,3% de seus habitantes entre 15 

e 64 anos, o que evidencia o aumento da população jovem e economicamente ativa da região 

podendo acessar o ensino superior, porém também com percentual significativo para o 
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envelhecimento a população do sexo feminino, que necessita de atenção à saúde coletiva, física 

e funcional, onde a Fisioterapia tem influência importante nesse cenário (IBGE,2019)..  

 

Figura 3. Localização Geográfica do Município de Duque de Caxias 

 

Fonte: IBGE (2019) 

 

Para fins deste estudo foi selecionado o campus Duque de Caxias, dada a experiência 

profissional da pesquisadora neste cenário. 

 

3.3 Participantes  

 

Este estudo tem como participantes universitários vinculados aos cursos de graduação 

da área de saúde. Os cursos disponíveis em tal cenário – Duque de Caxias II compreendem a: 

Educação Física; Fisioterapia, Biomedicina, Enfermagem, Nutrição e Psicologia. A amostra é 

composta por 90 estudantes universitários. 

A opção por trabalhar nesta pesquisa apenas com alunos dos cursos listados acima, se 

deu pelo fato de este Campus (Duque de Caxias II), ser composto apenas por estes cursos da 

área da saúde.  

 A seleção da amostra ocorreu por julgamento (SCHIFFMAN; KANUK, 2000) e o 

desenho se aproximou de uma amostra por conglomerados, pois seria muito difícil selecionar a 

amostra de forma aleatória simples e ter acesso a cada um dos indivíduos sorteados. Por essa 

razão, foram selecionadas disciplinas de diferentes períodos (início e meio), conforme a matriz 
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curricular de cada curso, com o auxílio dos coordenadores de cada curso. As disciplinas 

ofertadas para estudantes concluintes não foram incorporadas à pesquisa por conta da 

dificuldade de localização dos participantes, pois nessa etapa se encontram dispersos nos 

estágios. 

 As disciplinas foram escolhidas com base em sua viabilidade, expressa pela 

disponibilidade do pesquisador e, principalmente, dos professores das disciplinas. Foram 

visitadas tantas disciplinas quantas necessárias (neste momento, devido ao cenário 

epidemiológico da COVID-19 a maior parte das disciplinas estavam ocorrendo de forma 

remota, via plataforma Microsoft Teams) para atingir o número amostral de cada curso. Para o 

agendamento da coleta de dados foram mantidos contatos prévios com os professores das 

disciplinas selecionadas tendo em vista a autorização para entrada nas salas de aula (virtual ou 

presencial).  

Os critérios de inclusão foram: universitários de cada um dos cursos da área da saúde, 

com matrícula vigente há pelo menos seis meses na instituição em um dos turnos. 

Como critérios de exclusão: universitários em regime especial de estudo (licenças 

prolongadas como de saúde; gestação; férias). 

 

3.4 Técnica de coleta de dados 

 

Para efetivação da coleta dos dados elegemos o modelo PRECEDE-PROCEED, muito 

utilizado em pesquisa participativas em saúde (PaPs). Esse modelo propõe duas etapas: 

PRECEDE, que engloba a construção de diagnósticos, também chamado de fases (total de 

cinco). E a etapa PROCEED, que engloba implementação e avaliação do processo em 

investigação. 
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Figura 4. Esquema do Modelo PRECEDE – PROCEED elaborado por Brito (2014)  

Fonte: Esquema do Modelo PRECEDE-PROCEED, adaptado de Green & Kreuter (1991:153) 
 

Segundo Brito (2014) a cada etapa corresponde um conjunto de estratégias de coleta de 

dados. Os integrantes da comunidade educativa serão corresponsáveis pelas atividades a serem 

realizadas em prol do seu bem-estar comum. O seguinte quadro sumariza as várias etapas do 

estudo e as estratégias adotadas. 
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Quadro 2. Implementação da etapa PRECEDE  

FASE MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS INSTRUMENTOS 
(1) Diagnóstico social 

define-se a qualidade de vida e os problemas de saúde, 
envolvendo os atores na determinação dos problemas 

prioritários e na definição das suas necessidades e aspirações 

Análise documental 
Entrevistas semiestruturadas com os 

coordenadores 

● Relato sobre a comunidade educativa, o ambiente 
envolvente e identificação dos projetos existentes, 
complementado com fotos 

(2) Diagnóstico epidemiológico 

procede-se à recolha e análise epidemiológica que permitirá 
determinar que problemas são objetivamente mais 

importantes e que comportamentos e fatores ambientais 
contribuem para a ocorrência destes. 

Análise documental 
Aplicação de questionários (survey monkey) 
Roda de conversa virtual com produção de 

nuvem com mentemeeter 

● Indicadores de morbilidade e bem-estar dos 
estudantes (absentismo e outros indicadores de 
satisfação, se houver) 

 
 
 

(3) Diagnóstico comportamental e 
ambiental 

determinação e priorização dos fatores de risco ambientais e 
comportamentais que podem estar relacionados com os 

problemas de saúde identificados. 

Aplicação de questionário Estilo de Vida 
Fantástico com inclusão de questões abertas 

sobre habitus 
 

● Questionário estilos de vida (Silva, Brito, Amado, 
2014) e pergunta aberta sobre habitus 

● Mapeamento das condições ambientais que 
podem influenciar o bem-estar dos universitários 

● Construção da árvore de problemas 

(4) Diagnóstico educacional e 
organizacional 

identificação e classificação dos principais fatores que têm o 
potencial de influenciar um determinado comportamento e/ou 

as condições de vida dos indivíduos em risco e que serão o 
foco da intervenção a planejar. 

Análise documental 
Entrevista com coordenadores de curso 

Roda de conversa pelo Microsoft Teams com 
alunos 

● Worldcafé com estudantes 

● Construção do corpo coletivo em sala de aula 
virtual 

(5) Diagnóstico político e administrativo 

o consiste na determinação dos recursos e tecnologias 
necessárias e disponíveis para desenvolver e implementar um 

programa de promoção da saúde 
 

Análise documental 
Entrevistas semi-estruturadas com gestores 

● Redação de relatório 
● Negociação com direção das propostas de 

intervenção 

Fonte: Adaptado do livro Saúde dos estudantes do ensino superior de enfermagem: estudo de contexto na Escola Superior de Enfermagem de 
Coimbra. Silva, A., & Brito, I. (2014).
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Para a construção dos diagnósticos foram utilizadas estratégias coletivas (reuniões 

virtuais e Worldcafé presencial) e individuais (entrevistas e questionário on-line).  

A participação na pesquisa e respectiva aplicação dos questionários por meio 

virtual foram precedidas do preenchimento do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Os instrumentos, bem como o TCLE foram disponibilizados a partir 

da plataforma survey monkey. Esta plataforma permite o gerenciamento de recursos para 

o envio automático de mensagens aos participantes da pesquisa e, além disso, realiza a 

análise estatística dos dados coletados a partir da integração com o Programa SPSS.  

 
3.5 Tratamento e análise dos dados 

 A análise dos dados ocorreu por meio de triangulação de dados, onde estes foram 

codificados, classificados e tabulados. Conforme Leopardi (2001, p.251), a triangulação 

é uma maneira de assegurar a confiabilidade dos dados coletados, já que corresponde a 

métodos diferentes para examinar o mesmo fenômeno sob várias perspectivas, além de 

expandir o entendimento acerca da situação investigada. As brechas identificadas a parti 

de um método passam a ser inimizados ou até eliminados pelas outras fontes de coleta de 

dados.  

 De acordo com Duarte (2009, p.12) na “triangulação metodológica”, são 

utilizados múltiplos métodos para estudar um determinado problema de investigação. 

Distinguem-se dois subtipos: a triangulação intramétodo – que envolve a utilização do 

mesmo método em diferentes ocasiões – e a triangulação intermétodos – que significa 

usar diferentes métodos em relação ao mesmo objeto de estudo. Este estudo utilizará a 

triangulação intermétodos pois assim diminuem os possíveis erros ou falhas na utilização 

de um determinado método para a coleta de dados.  

 Os diagnósticos são apresentados por meio de tabelas e gráficos com uso da 

estatística descritiva. Os dados do world Café são apresentados e analisados pela 

ferramenta online Wordle.net. Este programa online é uma ferramenta que gera nuvens 

de palavras do texto fornecido, dando ênfase às palavras que aparecem com maior 

frequência no texto original. 

 Para a análise da roda de conversa foram apresentadas algumas falas que 

representavam o consenso do grupo durante as discussões.  
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3.6 Questões éticas 

 

 A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) e a Comissão 

Nacional de Ética de Pesquisa (CONEP), pela Plataforma Brasil, atendendo as 

Resoluções 466/2012 e a 510/2016, que regem as pesquisas com seres humanos e a 

Norma Operacional 001/2013. 

 O projeto foi aprovado pelo Comité de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, 

da Universidade Estácio de Sá, pelo nº 4.693.833. Foi garantido o anonimato dos 

participantes, por meio da utilização da letra “E”, seguida do nº da entrevista, com 

números sequenciais que começavam em E1 para os universitários e E1C para os 

coordenadores. 

 Todos tiveram privacidade durante a realização das entrevistas, a fim de manter a 

integridade dos sujeitos e a preservação dos dados. Os sujeitos escolheram o melhor local 

para participarem da pesquisa, que aconteceu em consultórios/salas disponíveis nas 

Unidades. 

 

3.7 Riscos envolvidos na execução da pesquisa 

 

 Conforme as premissas que determinam a organização e o funcionamento do 

CEP\CONEP sobre as pesquisas envolvendo seres humanos (BRASIL, 2012; BRASIL, 

2016), os sujeitos da pesquisa não foram submetidos a nenhum dano físico, desconforto 

ou estresse psicológico. Caso ocorresse qualquer risco ou dano, os sujeitos poderiam 

desistir da pesquisa e poderiam informar aos pesquisadores para assegurar os necessários 

cuidados.  

 

3.8 Garantia de retorno da pesquisa 
 

 Posteriormente a realização da pesquisa, foi apresentado uma análise dos dados 

coletados no campus.  
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CAPÍTULO IV - RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

“A saúde do estudante é uma questão 
emergente e polissêmica a ser 

compreendida a partir da interação 
entre as demandas inerentes ao Ensino 

Superior e aspectos sociais, econômicos 
e pessoais.” 

 
Rejane Cruz 

 
Cabe aqui destacar que, neste capítulo, serão apresentados todos os cinco 

Diagnósticos proposto pelo Modelo PRECED-PROCEED. Assim, corresponde a Etapa 

PRECED. 

 A Universidade ocupa posição de grande destaque nas áreas do ensino/formação 

profissional, da pesquisa e de inovação tecnológica, e, pretendemos refletir sobre o 

potencial desse ambiente para subsidiar as tomadas de decisão e aquisição de aptidões 

pelos estudantes que vivenciam a Universidade tomando como foco o contexto da 

promoção da saúde, os estilos de vida e a criação de ambientes saudáveis. 

Apresento aqui, dados gerados em um trabalho de campo, tendo como 

direcionamento o retrato de aspectos importantes da saúde dos estudantes, mudanças e 

habitus que podem ser adquiridos e estimulados por meio da vivência na Universidade. 

 O processo de vivência do estudante no contexto universitário é gerador de estilos 

de vida diferenciados e que foram sendo fortemente incorporados como habitus por todos 

os estudantes participantes do estudo. 

 A vivência na Universidade implica estabelecimento de relações interpessoais, de 

experimentação de novas responsabilidades acadêmicas, a exemplo da relação professor-

aluno, aluno-aluno, aluno-corpo técnico-administrativo, considerada aspecto 

fundamental na avaliação da trajetória universitária (ALMEIDA; SOARES, 2014). 

Como apontado na Metodologia, compõe a amostra deste estudo, noventa 

universitários pertencentes a seis cursos da área da saúde (nutrição, enfermagem, 

educação física, fisioterapia, biomedicina e psicologia). A análise dos dados segue a 

sequência proposta na Metodologia de apresentação e discussão das diferentes etapas do 

modelo PRECEDE-PROCEED, que passo a apresentar. 

 Cabe ainda ressaltar que, a participação comunitária é a base do modelo 

PRECEDE- PROCEED e, de acordo com Green & Kreuter (1991,p.154) deve ser 

considerada a opinião dos indivíduos/comunidades tomando-a como fundamental para a 
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compreensão alargada do fenômeno e para a tomada de consciência das preocupações e 

objetivos da comunidade nas várias perspectivas: social, econômico, cultural e ambiental.  

 
4.1 Diagnóstico Social 
  

 Na fase do diagnóstico social definiu-se a qualidade de vida e os problemas de 

saúde, envolvendo os atores na determinação dos problemas prioritários e na definição 

das suas necessidades e aspirações.  

 Green & Kreuter (1991) ressaltam que a atenção inicial dos pesquisadores deve 

estar apoiada nos resultados construídos coletivamente e participativamente, encorajando 

o questionamento de “por que” em vez de “como”. Esta dinâmica impedirá que se 

implementem intervenções cuja abordagem não se adequem às reais demandas, 

comportamentos e estilos de vida. 

 Para fins de construção do diagnóstico social, foi importante acessar e 

compreender do que falam e propõem os Projetos Pedagógicos (PPCs) de cada Curso e 

os Projetos de Extensão e de Pesquisa referentes as ações de promoção da saúde para 

universitários. Também foi importante ouvir os Coordenadores de cada Curso sobre seu 

conhecimento a cerca de projetos e experiências que versem sobre a promoção da saúde 

no ambiente universitário, de modo a reconhecer os alvos de possíveis intervenções. 

Assim, intenciona-se, sob a ótica do planejamento participativo, conhecer para 

redirecionar ações de promoção da saúde verticalizadas e pontuais. 

 
4.1.1 Projeto Pedagógico dos Cursos (PPC) 

 
 A partir da análise dos PPCs dos seis cursos, foi possível notar que a Universidade 

Estácio de Sá (UNESA), campus Duque de Caxias, possui um arcabouço acadêmico 

curricular institucional comum, instituindo metas a serem seguidas por todos os cursos.  

 A UNESA estabelece como uma de suas metas viabilizar uma proposta 

educacional criativa e dinâmica, capaz de gerar novas ideias, de renovar carreiras 

existentes, e de antecipar as tendências do mercado, buscando formar indivíduos que 

possam contribuir para construção de uma nova realidade. 

A Universidade busca também a integração acadêmico-administrativa e a 

articulação dos vários campus da Universidade, calçadas nos princípios de unicidade e 
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organicidade. Esta integração, segundo eles, perpassa, não só o Projeto Pedagógico de 

cada Curso, mas também, as modalidades de seleção do corpo docente, as atividades 

acadêmicas oferecidas aos professores, a qualidade dos serviços da biblioteca e de seu 

acervo bibliográfico e as instalações gerais e específicas dos Cursos. Segundo os PPCs, a 

qualidade na realização de um trabalho integrado e descentralizado tem sido a principal 

meta da Instituição, que a entende como uma forma de favorecer a inclusão social.  

 A UNESA, em seus documentos (PPCs), traz a preocupação com a construção do 

exercício da cidadania. Ela entende que a sua contribuição a esse processo envolve não 

somente a construção de conhecimentos, mas também o engajamento de seus diversos 

públicos na discussão a respeito de temas sociais e políticos.  

 Neste sentido, ela organiza projetos em quatro seguimentos: o engajamento 

voluntário, o trote solidário, o dia E e as parcerias com a comunidade local.  

O engajamento voluntário proposto pela UNESA vai ao encontro do que defende 

Azevedo (2017), entendida como uma prática valorizada mundialmente que expressa a 

capacidade de engajamento do capital humano de uma organização em prol do 

atendimento de diversas demandas comunitárias.  

A Universidade em questão, tem atuado para fortalecer as ações de trabalho 

voluntário que já desenvolve em todo o Brasil com o apoio dos alunos e colaboradores, 

além de ampliar esses exemplos, que sinalizam com o propósito de incentivo ao exercício 

da cidadania. Como um exemplo deste projeto, em 2015, foi lançado o portal Estácio 

Voluntário com divulgação de oportunidades de voluntariado para universitários, 

colaboradores docentes e administrativos. 

Outra ação é o Trote Solidário que tem dupla função: integrar alunos veteranos 

e recém-chegados e aproximar a instituição das comunidades locais por meio de ações de 

responsabilidade social. As atividades criadas pelas unidades envolvem voluntariado, 

educação, cultura, meio ambiente, saúde e outras – doações, arrecadação de alimentos e 

roupas, mutirões de limpeza, campanhas de doação de sangue, reciclagem de materiais, 

oficinas, iniciativas de reflorestamento etc. 

 O Dia E se consolidou como um importante data no calendário da UNESA, ao 

disseminar a cultura do voluntariado da Universidade.  

Vale mencionar em relação às parcerias, que a UNESA destaca, que no 

atendimento as demandas sociais incluíram no seu PPC uma proposta, por meio de uma 

Resolução ao CONSUNI, sobre a utilização do nome social, indo ao encontro da 
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Resolução CNCD/LBGT nº 12/2015 da Secretaria de Direitos Humanos, ao seu 

Departamento Jurídico para análise.  

Ao longo do Projeto Pedagógico de cada curso é destacado que os mesmos devem 

oportunizar aos estudantes uma formação, com a capacidade de análise e articulação de 

conceitos, de interpretação e valorização dos fenômenos sociais e ambientais, aliadas a 

uma postura reflexiva e visão crítica que fomente a capacidade de trabalho em equipe e 

favoreça a aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica.  

Ainda sobre o Projeto Pedagógico Institucional da Universidade em questão, foi 

possível notar que traz como foco o perfil humano de um profissional com competência 

técnica e política, com pensamentos humanísticos, capacitado para a compreensão dos 

principais temas, problemas, que o leve à análise e reflexão crítica da realidade social em 

que se insere.  

Na esteira deste pensamento, o Projeto Pedagógico da IES avaliado neste estudo, 

expressa em seu documento, uma proposta curricular que aponta para a indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão, configurando-se como um processo educacional único 

e integrado, garantindo, assim, a formação de um sujeito competente, crítico, reflexivo, 

criativo e propositivo capaz de intervir na sociedade em prol da transformação da 

realidade.  

Em relação às diretrizes institucionais, cabe destacar alguns exemplos de 

implementação de Políticas Institucionais no âmbito dos cursos da saúde:  ENSINO - O 

Núcleo Docente Estruturante (NDE) e colegiado de curso, no campus Duque de Caxias, 

que tem como proposta pensar estrategicamente e promover ações que criem um ambiente 

de aprendizagem constante, incorporando situações práticas que relacionem teoria ao 

ambiente educacional.  

 Quando se fala em formação de estudantes, um atributo necessário é a criação 

e/ou desenvolvimento do ser político que existe em cada ser humano. O papel da 

educação já demanda esse ser político e crítico, e o ensino superior tem função mais 

grandiosa ainda nesse quesito. O ensinamento político constitui-se na formação de 

cidadãos preparados para a atividade reflexiva não somente dentro dos muros da 

Universidade, e sim de todas as suas relações sociais e pessoais. O caráter político do 

ensino deve fomentar a criticidade e o questionamento que são preciosos na vida de 

qualquer um. Dessa maneira, o NDE e o colegiado assumem uma responsabilidade 

importante em suas competências ao possibilitar que estudantes transformem os 

aprendizados em práticas sociais, coletivas e até mesmo pessoais. (SOUZA,2020) 
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 EXTENSÃO – A extensão na Universidade ocorre através de atividades sociais, 

de promoção de saúde, concentradas na prestação de serviços à comunidade em que o 

campus está inserido. A extensão possibilita ao acadêmico a experiência do contato entre 

o aprendizado na Universidade e a aplicabilidade de sua profissão na sociedade, 

conhecendo a prática de sua profissão. (MANCHUR; SURIANI; CUNHA 2013). 

Para Manchur, Suriani e Cunha (2013) parte-se do princípio de que a formação do 

acadêmico é tomada como fundamento do processo educativo implementado na 

Universidade, uma vez que contribuirá para sua compreensão como ser socialmente 

responsável e livre, capaz de refletir sobre o vivido e o aprendido em sala de aula e outros 

espaços, como na comunidade, que vão construindo cotidianamente sua identidade 

pessoal e profissional alicerçadas na busca do saber ser, saber fazer e saber aprender, ou 

seja, na formação de suas competências. 

PESQUISA – a Universidade oferta e desenvolve atividades de iniciação à 

pesquisa, com apoio institucional (bolsas de iniciação científica e de pesquisa 

produtividade), além de oferecer ao docente subsídios para apresentarem trabalhos em 

congressos e concursos de produção científica. As atividades de pesquisa realizadas no 

curso representam a integração entre as perspectivas teóricas e as propostas práticas 

desenvolvidas.  

Santos (2014), diz que expandir a prática de pesquisa científica, modifica a 

atuação profissional do universitário da área da saúde, pois, ao mesmo tempo em que 

desenvolve a análise crítica de suas práticas profissionais, torna-o protagonista no 

processo de produção e mobilização do conhecimento. Coincidentemente, Erdmann et al. 

(2010), ressaltam que a possibilidade de inserção do estudante em atividades de pesquisa, 

corrobora para com a formação de um futuro profissional apto e capaz de refletir 

criticamente sua própria prática, aperfeiçoando-a por meio da realização e da 

manipulação de meios científicos. 

É importante também apresentar as especificidades dos PPCs no que se relaciona 

a cada curso. Ação apresentada no Quadro (3) abaixo.  
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Quadro 3. Especificidades dos PPCs no que se relaciona a cada curso. 

CURSO ESTRUTURA CONCEPÇÃO 
 

PERFIL DO EGRESSO 

 

ENFERMAGEM 

O curso tem uma carga horária total 
de 4.360 horas, assim distribuídas: 
4188 disciplinas obrigatórias, 
incluindo 72 horas de eletivas; 28 
horas de optativa; 144 horas 
Atividade de campo e 100 horas de 
atividades acadêmicas 
complementares. 

Foi concebido pelo NDE contemplando 
as atividades complementares, 
conhecimentos adquiridos pelo 
estudante através de estudos e práticas 
independentes, presenciais e/ou a 
distância, a saber: monitorias e estágios; 
programas de iniciação científica; 
programas de extensão. 

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 e 
recuperação e manutenção da saúde, ou seja, 
atendimento integral à clientela.  
 

NUTRIÇÃO 
 

O curso tem uma carga horária total 
de 3318 horas, sendo 2516 horas 
teóricas e práticas ,702 horas de 
estágio, 35 horas de eletivas e 100h 
atividades complementares. 

Foi concebido pelo NDE (Núcleo 
Docente Estruturante), docentes do curso 
e por outros membros, visando fomentar 
o desenvolvimento em seus alunos do 
espírito empreendedor. 

Ser um profissional comprometido com a prevenção, 
promoção e recuperação da saúde funcional, 
habilitado para intervenções clínicas, estando apto a 
trabalhar em equipes multiprofissionais, inclusive 
em posição de liderança. Espera-se nesse perfil 
profissional um fisioterapeuta com olhar para as 
necessidades locais e regionais, sendo competente 
para avaliação, sistematização de informações e 
tomada de decisões, segundo parâmetros científicos. 
Terá que ser igualmente um profissional que sustente 
os princípios éticos na interação com outros 
profissionais, bem como com o público atendido. 
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EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

O curso tem uma carga horária total 
de 3.352 horas, sendo 1.602 horas 
de conteúdos teóricos, incluindo 72 
horas de eletivas; 28 horas de 
optativa, 630 horas de conteúdos 
práticos; 408 horas relacionadas à 
prática profissional;484 
horas relacionadas às atividades 
estruturadas (prática como 
componente curricular) e 200 horas 
de atividades acadêmicas 
científico-culturais. 

Foi concebido pelo NDE contemplando 
as atividades que busquem estimular o 
interesse constante da produção de 
conhecimentos e da aquisição de 
habilidades e atitudes, capazes de 
proporcionar ao licenciado, condições 
para o exercício da cidadania plena, 
devendo ser disponibilizados para a 
sociedade, utilizando-se como eixos 
norteadores a pesquisa, a extensão e a 
formação qualificada de cidadãos. 

Deverá apresentar um domínio do conhecimento da 
área da Educação Física reconhecendo-a como área 
interdisciplinar, constituída a partir de fundamentos 
científicos do campo das ciências biológicas e da 
saúde, exatas e humanas, não hierarquizados entre si. 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIOMEDICINA O curso tem uma carga horária total 
de 3.050 horas, assim distribuídas: 
2978 disciplinas obrigatórias, 
incluindo 72 horas de eletivas; 144 
horas Atividade de campo e 100 
horas de atividades acadêmicas 
complementares. 

Foi concebida com uma realidade 
dinâmica, flexível, propiciando a 
integração da teoria e da prática, o 
diálogo entre as diferentes ciências, 
saberes e atividades facilitadoras da 
construção de competências, que ofereça 
os recursos necessários e que respeite as 
propostas de atuação de seus 
professores, articuladas em reuniões do 
Núcleo Docente Estruturante (NDE). 

Profissional com domínio do conhecimento nas 
diversas áreas da Biomedicina, tais como análises 
clínicas, citopatologia, análises hematológicas, 
análises moleculares, análises bromatológicas, 
análises ambientais, biotecnologia e análise de 
imagem, dirigindo sua atuação para a transformação 
da realidade em benefício da sociedade, uma vez que 
esse profissional é capaz de atuar, nas clínicas, nos 
laboratórios, nos hospitais, nas pesquisas, nas 
instituições públicas, na indústria, no comércio, 
sempre a fim de promover saúde à população. 
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PSICOLOGIA O curso tem uma carga horária total 
de 4124 horas, assim distribuídas: 
2980 disciplinas obrigatórias, 
incluindo 108 horas de eletivas; 
684 horas Atividade de campo e 
100 horas de atividades acadêmicas 
complementares. 

Foi concebida buscando preparar seus 
alunos para uma atuação com 
profissionais de outras áreas, entendendo 
que o psicólogo precisa ter uma 
compreensão interdisciplinar da 
atividade humana, nas suas interfaces 
com os fenômenos físicos, biológicos, 
sociais e culturais. 

Profissional crítico, reflexivo e humanístico, apto a 
desenvolver ações de prevenção, promoção, 
proteção e reabilitação da saúde psicológica e 
psicossocial, tanto em nível individual quanto 
coletivo, bem como realizar seus serviços dentro de 
padrões de qualidade e dos princípios éticos. 
 
 
 
 

FISIOTERAPIA O curso tem uma carga horária total 
de 4000 horas, sendo 2916 horas 
teóricas e práticas ,702 horas de 
estágio, 75 horas de eletivas e 200h 
atividades complementares. 

O curso foi concebido buscando pensar 
estrategicamente, planejar e realizar 
ações bem-sucedidas que incentivem a 
criação de um ambiente de aprendizado 
constante, que deverá ser incorporado na 
situação de trabalho, atrelando as 
competências individuais, a promoção 
da saúde e potencializando as 
contribuições dos segmentos que 
compartilham o conhecimento na área de 
Fisioterapia. 

Profissional dotado de habilidades manuais, 
habilidades diagnósticas, empático com seus 
clientes, didático para orientar e conduzir as sessões 
de fisioterapia. Este profissional terá características 
humanistas, capacidade reflexiva, formação 
generalista e crítica. Estará apto a atuar em todos os 
níveis de atenção à saúde, utilizando base científica 
consistente. Deterá visão ampla e global, respeitando 
sempre princípios éticos, culturais individuais e da 
coletividade. Este fisioterapeuta terá capacidade de 
estudo e atuação na restauração e manutenção do 
movimento humano, bem como em todas as suas 
formas de expressão e potencialidades, quer na sua 
forma fisiológica, quer na sua forma patológica, bem 
como nas repercussões orgânicas e psicossociais. 

Fonte: PPCs dos Cursos da UNESA, Campus Duque de Caxias (UNESA, setembro de 2016) 
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Observa-se a partir das especificidades dos PPCs de cada curso um viés ainda 

bastante tecnicista e instrumental com vistas a intervenções técnicas, apesar de se notar a 

presença de alguns elementos construtivistas e humanistas nas propostas.  

 Para Luckesi (1999, p. 55) “A tendência liberal tecnicista subordina a educação à 

sociedade, tendo como função a preparação de "recursos humanos" (mão-de-obra para a 

indústria)”, tal concepção evidencia o viés capitalista e reprodutivista dessa Pedagogia. 

De acordo com Luckesi (1999), crê-se que no tecnicismo a realidade engloba em si sua 

própria norma, bastando aos indivíduos descobri-las e aplicá-las, e dessa maneira o 

fundamental não é o conteúdo da realidade, mas a técnica de descoberta e aplicação. 

Mello et al (2016), diz que as universidades formam estudantes que são ou serão 

profissionais e formuladores de políticas com o potencial de influenciar as condições que 

afetam a qualidade de vida de si e das pessoas. Mediante o desenvolvimento do projeto 

político-pedagógico e de pesquisa, universidades podem ampliar o conhecimento e o 

comprometimento com a Promoção da Saúde (PS) de um vasto número de sujeitos 

capacitados e educados em várias áreas de atuação. Isto inclui, portanto, o 

comprometimento relativo as ações de promoção à saúde não apenas pelos profissionais 

do campo da saúde e sim trabalhar na perspectiva multiprofissional e interdisciplinar.  

Importante ressaltar que as universidades também se constituem como espaços 

sociais estratégicos para a PS por sua contribuição potencial à saúde de grupos 

populacionais específicos a elas relacionados, com consequente impacto sobre a 

população geral. Promover saúde, seja no âmbito acadêmico, seja nos serviços, implica 

proporcionar à população condições necessárias para melhorar, ampliar e exercer controle 

sobre sua saúde, envolvendo “paz, educação, moradia, alimentação, renda, um 

ecossistema saudável, justiça social e equidade” (Moysés, Moysés, Krempel, 2004; 

Sícoli, Nascimento, 2003). 

Tais concepções baseiam-se nos seguintes princípios: (I) que saúde deve ser parte 

integrante de ações voltadas para o desenvolvimento; (II) que saúde pode ser melhorada 

por meio da modificação do ambiente físico, social e econômico; (III) que as condições 

em espaços sociais como a casa, a escola, a universidade, a comunidade, o local de 

trabalho e a cidade influenciam profundamente a condição de saúde das pessoas; e (IV) 

que ações intersetoriais voltadas para a saúde são necessárias no nível local. Por isso, é 

essencial que pessoas e organizações assumam seu papel na criação de oportunidades, 

escolhas e ambientes saudáveis, mediante o comprometimento político com o 
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desenvolvimento sustentável e a redução das desigualdades sociais e de saúde (Moysés, 

Moysés, Krempel, 2004; Sícoli, Nascimento, 2003) 

 Um importante espaço de configuração de ofertas de ações, projetos e ou 

disciplinas que podem gerar qualidade de vida e ou singular estilo de vida na 

Universidade podem ou não estar presente nas matrizes curriculares dos PPCs. A tabela 

(2) a seguir apontam neste sentido. 
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Tabela 2. Disciplinas obrigatórias e optativas relacionadas a promoção da saúde com respectivas cargas horárias 

 
CURSO DISCIPLINA  PERÍODO CARGA HORÁRIA CLASSIFICAÇÃO  MODALIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENFERMAGEM 
Possui no total da 
matriz curricular 

57 disciplinas 

 

ORGANIZAÇÃO DE POLÍTICAS DA SAÚDE 

 

 

RELACIONAMENTO E COMUNICAÇÃO 

EM ENFERMAGEM 

 

 

HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS E 

AFRODESCENDENTES 

 

TÓPICOS EM LIBRAS:SURDEZ E 

INCLUSÃO 

 

ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE COLETIVA 

(PRÁTICO) 

 

ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE COLETIVA 

(TEÓRICO) 

 

ENFERMAGEM EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

FUNDAMENT0S SOCIOANTROPOLÓGICOS 

DA SAÚDE 

 

CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE DO 

HOMEM 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

7 

 

7 

 

 

7 

 

54 

 

 

54 

 

 

36 

 

36 

 

 

36 

 

 

90 

 

 

90 

 

 

36 

 

 

54 

 

 

 

OBRIGATÓRIA 

 

 

OBRIGATÓRIA 

 

 

ELETIVA 

 

 

OPTATIVA 

 

 

OPTATIVA 

 

 

OBRIGATÓRIA 

 

 

OBRIGATÓRIA 

 

 

OBRIGATÓRIA 

 

 

OBRIGATÓRIA 

 

 

ONLINE (EAD) 

 

 

MISTA (PRES. + EAD) 

 

 

ONLINE (EAD) 

 

 

ONLINE (EAD) 

 

 

ONLINE (EAD) 

 

 

MISTA (PRES. + EAD) 

 

 

MISTA (PRES. + EAD) 

 

 

PRESENCIAL 

 

 

MISTA (PRES. + EAD) 

 

TOTAL  

 

 

9 Disciplinas 

  

 

TOTAL CH = 450 h 

 

06 Obrigatórias; 02 

Optativa; 01 Eletiva 

 

 

 

04 PRES + EAD; 04 EAD; 01 PRES 
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NUTRIÇÃO 
Possui no total da 
matriz curricular 

48 disciplinas 

 

 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM 

NUTRIÇÃO 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO DE POLÍTICAS DA SAÚDE 

 

 

 

HISTÓRIA E ANTROPOLOGIA DA 

NUTRIÇÃO 

 

 

 

EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 

 

NUTRIÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

 

FITOTERÁPICOS E PRODUTOS NATURAIS 

 

 

ESTÁGIO SUP. EM NUTRIÇÃO E SAÚDE 

COLETIVA 

 

 

TÓPICOS EM LIBRAS:SURDEZ E 

INCLUSÃO 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

7 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

54 

 

 

 

54 

 

 

 

54 

 

 

 

 

54 

 

 

90 

 

 

36 

 

 

256 

 

 

 

36 

 

 

 

OBRIGATÓRIA 

 

 

 

OBRIGATÓRIA 

 

 

 

OBRIGATÓRIA 

 

 

 

 

ELETIVA 

 

 

OBRIGATÓRIO 

 

 

OPTATIVA 

 

 

OBRIGATÓRIO 

 

 

 

OPTATIVA 

 

 

MISTA (PRES. + EAD) 

 

 

 

ONLINE (EAD) 

 

 

 

MISTA (PRES. + EAD) 

 

 

 

 

MISTA (PRES. + EAD) 

 

 

MISTA (PRES. + EAD) 

 

 

PRESENCIAL 

 

 

PRESENCIAL 

 

 

 

ONLINE (EAD) 

 

 

 

 

 

TOTAL  

 

 

8 Disciplinas 

  

 

TOTAL CH = 634 h 

 

04 Obrigatórias; 02 Optativa; 

02 Eletiva 

 

 

 

04 PRES + EAD; 02 EAD; 02 PRES 
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EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

Possui no total da 
matriz curricular 

55 disciplinas 

 

 

 

HISTÓRIA DA CULTURA E DA SOC. NO 

MUNDO CONTEMP. 

 

 

 

ATIVIDADE FÍSICA, SAÚDE E 

QUALIDADE DE VIDA 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

 

 

HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS E 

AFRODESCENDENTES 

 

 

 

 

TÓPICOS EM LIBRAS:SURDEZ E 

INCLUSÃO 

 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA NAS UNIDADES E 

PROGRAMAS DE SAÚDE 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

OPTATIVA 

 

 

 

 

OBRIGATÓRIO 

 

 

 

 

ELETIVA 

 

 

 

 

ELETIVA 

 

 

 

 

OPTATIVA 

 

 

 

 

 

OBRIGATÓRIO 

 

 

 

 

 

ONLINE (EAD) 

 

 

 

 

ONLINE (EAD) 

 

 

 

 

ONLINE (EAD) 

 

 

 

 

ONLINE (EAD) 

 

 

 

 

ONLINE (EAD) 

 

 

 

 

 

ONLINE (EAD) 

 

TOTAL  

 

 

6 Disciplinas 

  

 

TOTAL CH = 216 h 

 

 

02Obrigatórias; 02 Optativa; 

02 Eletiva 

 

 

 

 

06 EAD 
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PSICOLOGIA 
Possui no total da 
matriz curricular 

57 disciplinas 

 

ORGANIZAÇÃO DE POLÍTICAS DA SAÚDE 

 

FUNDAMENTOS 

SOCIOANTROPOLÓGICOS DA SAÚDE 

 

GESTÃO AMBIENTAL E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS E 

AFRODESCENDENTES 

 

TÓPICOS EM LIBRAS:SURDEZ E 

INCLUSÃO 

 

PSICOLOGIA COMUNITÁRIA 

 

SAÚDE MENTAL, SEXUALIDADE E  

QUESTÕES DE GÊNERO 

 

PSICOLOGIA, GESTÃO E 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

INTERVENÇÕES DO PSICÓLOGO NA 

COMUNIDADE 

 

 

SAÚDE COLETIVA E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

 

SAÚDE MENTAL E REDUÇÃO DE DANOS 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

7 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

54 

 

 

54 

 

 

36 

 

 

36 

 

36 

 

54 

 

36 

 

 

58 

 

 

36 

 

 

 

36 

 

 

 

54 

 

 

OBRIGATÓRIO 

 

 

OBRIGATÓRIO 

 

 

 

ELETIVA 

 

 

 

ELETIVA 

 

OPTATIVA 

 

OBRIGATÓRIO 

 

ELETIVA 

 

ELETIVA 

 

OBRIGATÓRIO 

 

 

OBRIGATÓRIO 

 

 

 

OBRIGATÓRIO 

 

 

MISTA (PRES. + EAD) 

 

 

MISTA (PRES. + EAD) 

 

 

 

ONLINE (EAD) 

 

 

 

ONLINE (EAD) 

 

ONLINE (EAD) 

 

MISTA (PRES. + EAD) 

 

PRESENCIAL 

 

 

MISTA (PRES. + EAD) 

 

 

PRESENCIAL 

 

 

PRESENCIAL 

 

 

MISTA (PRES. + EAD) 

 

 

 

 

TOTAL  

 

 

 

 

11 Disciplinas 

  

 

 

 

 

TOTAL CH = 274 h 

 

 

05 Obrigatórias; 02Optativa; 

04 Eletiva 

 

 

 

02  EAD; 06 PRES. + EAD; 03 

PRESENCIAL 
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BIOMEDICINA 
Possui no total da 
matriz curricular 

52 disciplinas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO DE POLÍTICAS DA SAÚDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO À ACUPUNTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÓPICOS EM LIBRAS:SURDEZ E 

INCLUSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRIGATÓRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRIGATÓRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPTATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISTA (PRES. + EAD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISTA (PRES. + EAD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONLINE (EAD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  

 

 

 

 

03 Disciplinas 

  

 

 

 

TOTAL CH = 14A h 

 

 

 

02 Obrigatórias; 01 Optativa 

 

 

 

 

 

01  EAD; 02   PRES. + EAD 
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FISIOTERAPIA 
Possui no total da 
matriz curricular 

52 disciplinas 
 

 

ORGANIZAÇÃO DE POLÍTICAS DA SAÚDE 

 

 

 

 

 

 

 

TÓPICOS EM LIBRAS:SURDEZ E 

INCLUSÃO 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

SOCIOANTROPOLÓGICOS DA SAÚDE 

 

 

 

 

ATIVIDADE FÍSICA, SAÚDE E 

QUALIDADE DE VIDA 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

8 

 

54 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

54 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

OBRIGATÓRIO 

 

 

 

 

 

 

OPTATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

OBRIGATÓRIO 

 

 

 

 

 

 

ELETIVA 

 

 

MISTA (PRES. + EAD) 

 

 

 

 

 

 

ONLINE (EAD) 

 

 

 

 

 

 

 

MISTA (PRES. + EAD) 

 

 

 

 

 

MISTA (PRES. + EAD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  

 

 

 

 

04 Disciplinas 

  

 

 

 

TOTAL CH = 180 h 

 

 

 

02 Obrigatórias; 01 Optativa 

01 Eletiva 

 

 

 

 

 

01  EAD; 03   PRES. + EAD 

 

 

      Fonte: PPCs dos Cursos da UNESA, Campus Duque de Caxias (UNESA, setembro de 2016
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 Conforme apresentado na Tabelas (2) anterior, os componentes curriculares 

(disciplinas) que trabalham questões relacionadas a promoção da saúde individual e 

coletiva ainda ocupam um inexpressivo espaço nos PPCs, indicando a pouca preocupação 

das instituições de formação com a produção de ambientes saudáveis produtores de saúde 

e qualidade vida.  

 

Tabela 3. Sumarizando: Disciplinas obrigatórias e optativas relacionadas a promoção da 
saúde com respectivas cargas horárias 

 
CURSO DISCIPLINA  CARGA 

HORÁRIA 
CLASSIFICAÇÃO  MODALIDADE 

 
 
 

ENFERMAGEM 

 
 

9 Disciplinas 

 
 
450  

 

06Obrigatórias; 02 Optativa; 01 
Eletiva 

 

 
 

04 PRES + EAD; 
04 EAD; 01 

PRES 

 
 

 
NUTRIÇÃO 

 
 

8 Disciplinas 

 
 

634 h 

 
04 Obrigatórias; 02 Optativa; 02 

Eletiva 
 

 
 

04 PRES + EAD; 02 
EAD; 02 PRES 

 
 

 
EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

 
 

6 Disciplinas 

 
 

216 h 

 
 

 
02 Obrigatórias; 02 Optativa; 02 

Eletiva 
 

 
 
06 EAD 
 

 
 

 
 
 

PSICOLOGIA 

 
 
 
 

11 Disciplinas 

 
 
 
 
 

274 h 

 
05 Obrigatórias; 02Optativa; 04 

Eletiva 
 

 
02 PRES + EAD; 06 

EAD; 03 PRES 
 

 
 
 

BIOMEDICINA 
 
  

 
 
 
 

03 Disciplinas 

         
 
 
 

TOTAL CH = 
14A h 

 
 
02 Obrigatórias; 01Optativa 

 
 

 
 

 
 01 PRES + EAD; 

02EAD 

 
 

 
 
 

FISIOTERAPIA 

 
 
 
 

04 Disciplinas 

 
 
 
 

TOTAL CH = 
180 h 

 
 

02 Obrigatórias; 01 Optativa; 01 
Eletiva 

 
 

 
 

 
03 PRES + EAD; 01 

EAD 
 

Fonte: PPCs dos Cursos da UNESA, Campus Duque de Caxias (UNESA, setembro de 
2016) 
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 A partir da apresentação dos dados acima, podemos notar que os cursos que mais 

contemplam disciplinas voltadas a linha de promoção da saúde é o curso de psicologia 

(11), seguido do curso de enfermagem (9), nutrição (8) e educação física (6), 

respectivamente. Em contrapartida os cursos que menos ofertam disciplinas nesta linha, 

são fisioterapia (4) e Biomedicina (3), sendo disciplinas optativas.   

 Fazendo um paralelo com o perfil do egresso dos cursos, os cursos de fisioterapia 

e biomedicina, são os cursos que mais apresentam um modelo biomédico e tecnicista de 

formação, tendo um escasso investimento nas linhas de promoção da saúde e 

humanísticas. 

 Historicamente no Brasil a formação em saúde direciona-se  na  perspectiva  

biomédica de  atenção,  estreitamente  influenciada  pela  prática  curativista,  tendo  

currículos  organizados  num sentido   disciplinar   baseado   no   acúmulo   de   

conhecimento,   fragmentando   o   conhecimento   e fortalecendo  a  utilização  de  

métodos  tecnicistas.  Essa formação favorece o sistema  capitalista  na produção  de  

profissionais  enquanto  reserva  de  mercado  inserido  na  dicotomia  teoria-prática  e 

distante   do   compromisso   entre   a   academia   e   os   serviços/comunidade,   

enfraquecendo   a resolutividade do  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS).  O modelo de 

formação  biomédico  favorece exclusivamente  as  necessidades  biológicas  dos  

indivíduos,  priorizando  uma  lógica  de  ensino-aprendizagem  limitante  sobre  a  

compreensão  do  processo  de  saúde-doença  da  população  e reduzindo  o  sujeito  

doente  a  um  órgão,  sistema  ou  doença.  A formação uniprofissional  torna  os futuros  

profissionais  da  saúde  incapazes  de  compreender  e  trabalhar  com  a  integralidade  

do  ser humano (SILVA et al, 2018).   

 A mudança nos currículos de cursos de saúde não é uma discussão nova no 

ambiente acadêmico da área. Mais de 70% das publicações sobre trabalho e educação 

entre 1990 e 2010 abordam o tema da formação de profissionais de saúde. (ANJOS et sal, 

2013).  

 Os desafios são complexos e envolvem, entre outras questões, adaptar os 

currículos dos cursos à Lei de Diretrizes Curriculares Nacionais, vigente desde 2001. Essa 

lei define, por exemplo, que os princípios e diretrizes do SUS — como a universalização 

e equidade no acesso à saúde e a integralidade no tratamento ao paciente — devem ser 

elementos fundamentais na formação dos profissionais de saúde. 
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 Nos demais curso (enfermagem, nutrição, educação física e psicologia), é 

possível, um distanciamento do modelo biomédico e um investimento maior no ensino 

voltado para o cuidado centrado na pessoa.  

 Outro ponto a ser destacado é que em todos os cursos, apenas duas das disciplinas 

listadas são realizadas de forma interdisciplinar e se encontram ente o primeiro e segundo 

período. 

 Filho (2013), relata que poucos são os cursos universitários que conseguem 

aplicar os princípios do SUS na prática. Em análise publicada em 2013 na revista Ciência 

& Saúde Coletiva, o pesquisador Naomar de Almeida Filho pontua que predominavam 

nos cursos de nível universitário da saúde currículos fechados com foco na especialidade 

sem permitir práticas interdisciplinares. 

 Outro estudo feito entre 2015 e 2016 pela UERJ descobriu que a estrutura 

curricular da maioria dos 94 cursos de graduação em enfermagem investigados se 

centrava em disciplinas fragmentadas nos ciclos básico e profissionalizante, o que destoa 

da perspectiva de integralidade preconizada pelo SUS. Ao mesmo tempo, essas 

faculdades incentivam o desenvolvimento de competências nos seus alunos ligadas a 

ações de promoção e prevenção da saúde, posto-chave da atenção básica. Existe, então, 

alguma esperança neste tipo de formação. 

 

4.1.2 Projetos de extensão e de pesquisa 
 

 A respeito das atividades implementadas a nível de extensão e de pesquisa 

direcionados a promoção da saúde, estilo de vida e criação de ambientes saudáveis no 

contexto da Universidade, os projetos ainda são em número reduzido, sendo levantado 

dentre os seis cursos analisados, um total de vinte e sete projetos, implementados entre os 

anos de 2012 e 2021, conforme na Tabela apresentada abaixo. 

 



 

 

 

89 

Quadro 4. Apresentação em ordem cronológica do conjunto de projetos da UNESA referente a extensão e pesquisa direcionados a promoção da 

saúde e criação de ambientes saudáveis no contexto da Universidade 

 
Nome do projeto T i p o de Projeto Ano 

Pesquisa exploratória sobre o perfil discente e docente do curso PESQUISA 2012 

Desenvolvimento e sustentabilidade: resgate do ser humano - uma questão para a formação na universidade EXTENSÃO 2014 

Campus saudável EXTENSÃO 2015 

Unidos da Saúde EXTENSÃO 2015 

O uso de drogas entre universitários PESQUISA 2017 

A percepção dos alunos de graduação da universidade estácio de sá da unidade de duque de caxias sobre conceitos de 
alimentação saudável e estratégias de educação 

PESQUISA 2018 

O uso de cannabis sativa por estudantes da estácio de sá PESQUISA 2018 

Conhecimentos e práticas sobre estupro de vulnerável entre estudantes PESQUISA 2018 

Estilo e Qualidade de Vida de Colaboradores de uma Unidade de Instituição de Ensino Superior do Município do Rio 
de janeiro 

PESQUISA 2018 

Bairro saudável: enfermagem na comunidade para facilitar o processo do cuidado EXTENSÃO 2018 

Estilo de de vida dos estudantes da saúde uma Universidade Privada na Cidade do Rio de Janeiro PESQUISA 2018 

Estudo de Cronotipo em estudantes universitários da área da saúde e sua influência na qualidade do sono, na cognição e 
humor 

PESQUISA 2018 

Perfil do uso de Medicamentos para Cefaleia – Estudo em Estudantes da saúde. 
PESQUISA 2019 

Fatores de promoção da saúde mental entre estudantes 
PESQUISA 2019 
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Estudo da prevalência de hiperidrose primária em estudantes de medicina do Rio de Janeiro 
PESQUISA 2019 

Síndrome de Burnout em Estudantes da saúde de uma Universidade Privada no Rio de Isadora 
PESQUISA 2019 

Qualidade de vida do estudante da graduação em enfermagem: uma revisãointegrativa da literatura. 
PESQUISA 2019 

O estudante de enfermagem – Consequências psíquicas do enfrentamento de mortes violentas 
PESQUISA 2019 

Influência da formação acadêmica na qualidade de vida do estudante 
PESQUISA 2020 

Análise da percepção na qualidade de vida dos estudantes ingressantes. 
PESQUISA 2020 

Avaliação do perfil postural de estudantes do 1o período 
PESQUISA 2020 

O estudante de fisioterapia faz atividade física regular? PESQUISA 2020 

Consumo de frutas e hortaliças por estudantes de nutrição da universidade estácio PESQUISA 2020 

Avaliação da Informação e uso Adequado dos Métodos Contraceptivos entre as Estudantes PESQUISA 2020 

O Estilo de Pensamento de estudantes do 12o período PESQUISA 2020 

A percepção e qualificação dos estudantes da área de saúde sobre o suicídio PESQUISA 2020 

Fonte: https://portal.estacio.br/unidades/universidade-est%C3%A1cio-de-s%C3%A1/extens%C3%A3o/projetos/
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 Foi possível notar que dentro das modalidades de projetos vinculados a promoção 

da saúde e criação de ambientes saudáveis no contexto da Universidade, a Pesquisa ganha 

uma expressão maior, representando vinte e dois projetos e a Extensão apenas quatro 

projetos. 

 Dentre as temáticas abordadas na Extensão temos, desenvolvimento e 

sustentabilidade, ambientes saudáveis e estilos de vida; e na Pesquisa, prevalência do 

consumo de álcool e drogas; alimentação saudável e estratégias de educação alimentar e 

nutricional entre os universitários; estilo de vida e qualidade de vida dos colaboradores; 

a relação do universitário com a construção de um bairro saudável; qualidade do sono, 

cognição e humor;  perfil do consumo de  medicamentos para cefaleia entre os estudantes; 

promoção da saúde mental; perfil do adoecimento na comunidade acadêmica; síndrome 

de burnout; qualidade de vida e saúde sexual. Há indícios fortes de alinhamentos entre as 

modalidades de projetos de Extensão e de Pesquisa e que encontram também, nos PPCs, 

algumas disciplinas e eventos científicos preocupados com debates sobre temáticas 

defendidas pela Teoria Salutogênica.  

Nas últimas décadas, instituições multilaterais, como a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) e Organização Pan-americana de Saúde (OPAS), bem como governos 

nacionais, regionais e locais, e mesmo organizações do terceiro setor, têm disseminado o 

conceito e apoiado a estratégia de criação de Ambientes Saudáveis (OPAS, 2003; WHO, 

1998). Estimulam-se agentes nacionais e internacionais, comunidades, organizações 

governamentais e não governamentais e o setor privado a investirem em estratégias de 

produção de vida saudável, tais como a Escola Promotora de Saúde e a Universidade 

Saudável, pelo seu potencial em promover a saúde de estudantes, trabalhadores, famílias 

e demais membros da comunidade (PUC-PR, 2008; University of Toronto, 2007; Moysés 

et al., 2003). 

 O desenvolvimento de projetos de PS dentro do espaço das universidades tem sido 

reconhecido como uma alternativa intersetorial viável, que resulta em melhores processos 

formativos e na melhoria da qualidade de vida de um importante parcela da população. 

especificamente, ações promocionais voltadas para estudantes favorecem uma formação 

integral, estimulando a prática profissional responsável, engajada com a realidade social 

(Tsouros et al., 1998). 

 Tais estratégias de Pesquisa e de Extensão oportunizam ações de PS que reforçam 

a compreensão e aplicação dos compromissos assumidos internacionalmente, tanto na 
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área específica da saúde, quanto nas áreas de direitos sociais e de desenvolvimento 

sustentável, amplamente discutidos em eventos/declarações internacionais de PS (Brasil, 

2002b): na Declaração de Alma Ata (1978), na Carta de Ottawa (1986), nas Conferências 

de Adelaide (1988) e Sundsvall (1991), na Declaração de Jacarta (1997), na Conferência 

do México (2000), na Conferência de Bangcok (2005), bem como em outros 

eventos/declarações como a Agenda 21 (1992), Carta do Caribe (1993) e na Conferência 

Pan-Americana sobre Saúde e Ambiente (1995). 

 A Organização Pan-Americana de Saúde/Organização Mundial de Saúde 

(OPAS/OMS) já propusera uma definição em 1990, segundo a qual a Promoção da Saúde 

é: “a soma das ações da população, dos serviços de saúde, das autoridades sanitárias e de 

outros setores sociais e produtivos, dirigidas ao desenvolvimento das melhores condições 

de saúde individual e coletiva” (De Salazar, 2004, p.21). Tais ações são categorizadas por 

Green e Kreuter (1990, p.321) quando afirmam que a PS é uma “combinação de ações 

planejadas do tipo educativo, político, legislativo ou organizacional em apoio aos hábitos 

de vida e condições favoráveis à saúde dos indivíduos, grupos ou coletividades”. Ou seja, 

mais uma vez, reafirma-se a relação indissociável entre políticas e ação planejada que 

inclua a esfera formal da educação e a esfera do trabalho em saúde, repercutindo na 

sociedade. 

 Foi possível notar a partir do levantamento realizado que na perspectiva teórica, 

há uma relativa aproximação do projeto pedagógico da UNESA com os projetos de 

Pesquisa e Extensão mediados por docentes da instituição. Entretanto, nos depoimentos 

dos coordenadores e dos universitários em diferentes momentos pode se comprovar 

distanciamentos entre as propostas e a realidade cotidiana da universidade.  

 Demo (2001, p. 1-3) relata que na prática a universidade nem sempre reconstrói o 

conhecimento se efetivando em pesquisa; assim, o seu papel educacional também fica 

ultrapassado e reprodutivo, pois aprenderia de verdade o aluno que pesquisa; os outros 

apenas assistiriam às aulas. 

 Isso faz lembrar a máxima freiriana (Freire, 1997) de que “não há ensino sem 

pesquisa e pesquisa sem ensino”. Nesse sentido, Paulo Freire entrelaça a pesquisa e a 

prática educativa, pois considera que só se ensina porque se busca, se indaga, constata, 

intervém e se comunica, de forma que o docente se torna cada vez mais rigoroso e se 

respeita e se estimula a capacidade criadora do educando. Freire (1997, p. 24) considera 

que “a reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação teoria/prática 

sem a qual a teoria pode ir virando uma utopia e a prática, ativismo”, porque os seres 
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humanos são programados para aprender e ensinar; por isso, a prática educativa deve ser 

um exercício constante em favor da produção e desenvolvimento da autonomia de 

educandos e educadores, sendo uma experiência que envolve sentimentos, mas também 

o rigor necessário à disciplina intelectual.  

4.1.3 O olhar dos coordenadores de curso sobre o estilo de vida dos universitários e 

sobre os ambientes saudáveis 

 

 Entre os desafios mais importantes das ações de promoção da saúde no ambiente 

universitário, estão: (1) A integração com ensino de competência para a vida em todos os 

níveis escolares; (2) A instrumentalização técnica dos professores e funcionários das 

universidades; (3) A identificação e a vigilância de práticas de risco; (4) O monitoramento 

e a avaliação da efetividade das iniciativas, para melhorar o compromisso das IES com a 

promoção da saúde de seus alunos, professores e outros membros da comunidade escolar 

(BRASIL, 2006a) 

 Neste sentido foi realizado um levantamento, a partir da fala dos coordenadores 

de curso, dos investimentos e estratégias direcionados para a promoção de um ambiente 

universitário saudável e a melhora dos estilos de vida dos estudantes. Dos seis 

coordenadores entrevistados, um possui mais de dois anos na função, dois possuem até 

dois anos e três possuem um ano na função. Porém todos tem mais de quatro anos como 

docentes da instituição. O perfil destes coordenadores é caracterizado como sexo 

feminino predominante (80%) e faixa etária média de 39 anos. 

 Quando questionados sobre se conhecem no seu curso projetos que buscam 

relação com a promoção da saúde dos universitários, 66,6% responderam conhecer.  

 A coordenação de nutrição relatou conhecer projetos associados a nutrição 

comportamental. 

O objetivo do projeto é realizar estratégias nutricionais dentro 
do ambiente universitário, baseadas em técnicas cognitivo-
comportamentais que contribuam para melhorar o estado global 
de saúde dos estudantes. (E1C) 
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Figura 5. Projeto de nutrição comportamental voltado para estudantes do campus duque 

de Caxias e comunidade local. 

 
Fonte: Foto cedida pela coordenação do curso de nutrição 

 

 Já a coordenação do curso de enfermagem trouxe como exemplo o impacto das 

ligas acadêmicas e os projetos de extensão que vem integrando os cursos de nutrição, 

enfermagem e psicologia 

A nutrição está pensando como a melhora da alimentação pode 
influenciar o estilo de vida dos estudantes, as ligas impactam na 
relação entre os alunos, melhorando a socialização, sendo muito 
importante principalmente agora neste retorno da pandemia. 
(E2C) 
 

Figura 6. Evento promovido pela liga acadêmica interdisciplinar de promoção da saúde 

 

 
Fonte: Foto cedida pela liga acadêmica interdisciplinar de promoção da saúde 
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Figura 7: Palestra realizada pelos alunos da Liga de Enfermagem em Saúde coletiva  

 
Fonte: Foto cedida pela coordenação do curso de enfermagem 

 

 Japiassu (1976) ressalta que o trabalho interdisciplinar apresenta a grande 

vantagem de fornecer não somente um conhecimento mais rico e completo, no nível 

teórico, mas também de situar esse conhecimento prático, ou seja, visando dar respostas 

a problemas de ordem prática.  

 Ressalta ainda, que a adoção desses métodos pode garantir benefícios importantes 

para a educação universitária como, por exemplo, trocas gerais de informações, o que 

permite uma transformação institucional a serviço da sociedade e do homem. Além disso, 

amplia e facilita a formação geral do sujeito, possibilitando que o mesmo tenha uma visão 

de suas aptidões e do papel a ser desenvolvido por ele na sociedade, de forma a poder 

compreender e criticar todas as informações recebidas; prepara melhor os indivíduos para 

a formação profissional em uma sociedade que exige cada vez mais profissionais 

polivalentes; prepara e engaja os especialistas na pesquisa em equipe, possibilitando o 

diálogo entre as partes, e assegura e desenvolve a educação permanente, permitindo o 

prolongamento constante de sua formação (JAPIASSU, 1976). 

  O coordenador de Biomedicina trouxe como exemplo uma atividade promovida 

pela enfermagem em parceria com a Biomedicina feita no consultório do campus, onde 

foram realizadas consultas ginecológicas e a coleta do exame citopatológico de 

acadêmicos, funcionários e da comunidade local. 

Foi um projeto de grande relevância para o campus, uma vez que 
trouxe a aproximação de uma prática de promoção da saúde para 
os universitários tanto na posição de futuros profissionais, como 
na posição de usuários. Muitos relataram que se sentiram 
acolhidos e que conseguiram fazer um exame que fora dali não 
teriam tempo devido as demandas de estudo e trabalho. (E4C) 
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Figura 8. Atividade de extensão realizada pelo curso de enfermagem voltada para a 
realização de consultas ginecológicas 

 

 
Fonte: Foto cedida pela coordenação do curso de enfermagem 

 

 Rabelo (2012) diz que a experiência do cuidado pode ocorrer em uma dialética 

entre o conhecimento, reconhecimento, estranhamento e descoberta: é só assim que pode 

ser apreendida e integrada à vida. Nesse sentido, a Universidade e seus cursos 

proporcionam um melhor entendimento sobre o processo de adoecimento dos 

universitários e estes passam a entender a saúde de forma ampliada.  

 Entendendo o campo de saúde como um campo de saberes e práticas, as 

Universidades têm sido apontadas como um espaço fundamental para mudança 

paradigmática na forma de repensar a saúde sob uma perspectiva ampliada (ALMEIDA, 

2011). 

 A coordenação de psicologia referiu a existência de atividades voltadas para o 

atendimento ambulatorial dos universitários e da comunidade local. 

Temos projetos que atravessam essa temática, como o projeto 
que trabalha com a obesidade entre os universitários. Mas são 
atividades que ficam exclusivamente voltadas para trabalhar a 
perda de peso não. Tem todo um acompanhamento em relação a 
avaliação física e a psicologia ela vai entrar trabalhando toda a 
parte da saúde mental e o impacto nos seus estilos de vida. (E2C) 
 

 Teixeira et al. (2013), ressalta que a prática ambulatorial no contexto da 

universidade constitui-se em um espaço de formação de caráter introdutório ao campo da 

saúde, enfatizando a apropriação de conhecimento e desenvolvimento de habilidades e 

valores que contemplam a compreensão da dimensão histórica e social das concepções e 
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práticas de Saúde, contribuindo assim para o enriquecimento, a humanização e o 

aprimoramento da futura formação profissional nessa área. Ademais, permite ao 

estudante situar-se e sensibilizar-se com relação aos determinantes sociais dos problemas 

de Saúde. 

 A coordenadora de Educação física referiu não conhecer projetos voltados 

especificamente para a melhoria da saúde dos estudantes universitários, porém enfatiza a 

importância deles para a melhoria do ensino-aprendizagem.  

Ter esses projetos voltados para a saúde dos estudantes é 
importante para fidelizar e atrair o aluno e mostrar a 
importância deste autocuidado. Porque uma coisa é você mostrar 
que o exercício é bom, que a preocupação com a saúde dele é 
importante, outra coisa é você cuidar do aluno. Eu vejo que há 
uma carência, não só no curso da educação física, mas nos 
cursos de forma geral. Porque na prática não existe algo voltado 
para o aluno, nós acabamos avaliando mais a comunidade local 
e alguns alunos acabam também sendo atendidos. O aluno ele 
avalia, ele faz, mas ele não vive o cuidar dele. (E4C) 

  

 É objetivo da extensão universitária que todos os atores participantes das ações 

extensionistas se apropriem dos conhecimentos desenvolvidos em processos de 

transformação da realidade. Estes conhecimentos são produzidos em um processo de 

conscientização que “não pode existir fora das ‘práxis’, ou melhor, sem o ato ação-

reflexão” (FREIRE, 1987, p.26). Sem este objetivo a ação universitária não contribui para 

que as desigualdades sejam eliminadas, pois, as responsabilidades da comunidade 

universitária se afastam da solução dos problemas sociais, reforçando as diferenças entre 

classes ao separar a teoria da prática, o sujeito do objeto, a ciência e a política, o homem 

da natureza (BORDA, 1978).  

 A partir destes relatos foi possível notar que apesar da existência de projetos 

voltados para a promoção da saúde dos universitários, observou-se uma escassez no 

quantitativo total, visto que foram levantados apenas quatro exemplos existentes. Outro 

ponto refere-se ao tempo de implantação deles, onde foi relatado pelos coordenadores que 

todos eles têm apenas um ano de execução das atividades, dentro de um total de quatro 

anos de implantação dos cursos da área da saúde no campus.  

 Posteriormente os coordenadores foram questionados sobre a observação de 

mudanças no estilo de vida dos universitários. Dois responderam que não observaram, 

quatro responderam que observaram mudanças, conforme apresenta o gráfico abaixo. 
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Gráfico1. Observação, a partir do olhar dos coordenadores de curso, quanto as mudanças 
no estilo de vida dos universitários após o ingresso na universidade. 

 
Fonte: SILVA, CSSL. Interfaces entre estilos de vida de universitários, seus habitus e as 
ações de promoção a saúde empreendidas na universidade. [Projeto de Tese de 
Doutorado]. Rio de Janeiro: Escola de Enfermagem, Universidade Federal Fluminense; 
2021 
  

 As narrativas a seguir destacam o olhar dos coordenadores dos cursos de 

Educação física, enfermagem, nutrição e psicologia que relataram observar que as 

principais mudanças estão relacionadas ao aumento do nível de estresse, má alimentação, 

acompanhada de sobrepeso, sedentarismo.  

 

Sim, eles ficam mais cansados devido a toda a correria do dia a 
dia, com isso dormem menos e comem mal. (E3C) 
 
Eu tive alguns casos que os aluno não conseguiram dar conta das 
atividades. Outras falaram que estavam sobrecarregadas com a 
parte do trabalho, não estavam conseguindo acompanhar, fazer 
as duas coisas ao mesmo tempo. Eu tive que dar um suporte 
psicológico de um aluno que teve um transtorno de pânico e 
ansiedade. (E1C) 
 
Eu observo que os que trabalham, são os mais esforçados e são 
os que ficam mais sobrecarregados. Os jovens eu acho que tem 
mais a ver com a falta de maturidade acadêmica. (E4C) 

 

 Em decorrência da situação socioeconômica da sociedade capitalista em que se 

vive atualmente, muitas pessoas precisam trabalhar para estudar a fim de conseguir pagar 

os cursos. 

POSITIVA

NEGATIVA

Observação quanto a mudanças no estilo de vida dos universitários

Biomedicina Fisioterapia Educasção Física Enfermagem Nutrição Psicologia
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 Pode-se inferir que o sedentarismo e os hábitos alimentares incorretos podem estar 

relacionados com as modificações que ocorrem na vida acadêmica e ocupacional. O 

trabalhador, mesmo cansado do cotidiano acadêmico, precisa trabalhar, e vice-versa. 

Fatigado, não tem ânimo para praticar atividade física e, em virtude do tempo escasso, 

alimenta-se mal, seja em qualidade ou em quantidade (SILVIA,2014). 

 

Na enfermagem a gente tem um grande público que tem uma vida 
sexual mais desregrada. Várias fotos em rede social, com bebida 
alcoólica. Noitada, mesmo neste momento de pandemia. E as 
meninas que meio-dia, uma hora da tarde, está com um copo de 
cerveja na mão. (E3C) 
 

 Alguns autores afirmam que o ambiente acadêmico se torna favorável para a 

experimentação de drogas, uma vez que nessa fase da vida participam de diversas 

comemorações, dentre elas, festas para recepção de calouros(as), festas com bebidas 

liberadas, eventos para arrecadar fundos para formaturas, enfim, vários momentos 

atrativos para o uso do álcool com amigos(as) da faculdade. Convém destacar que nesses 

ambientes torna-se comum o envolvimento de jovens com comportamentos de risco, tais 

como dirigir embriagado(a) e ter relações sexuais sem preservativo (BROECKER,2016) 

 
Um aspecto negativo, é que a saúde total do aluno se modifica 
pela própria pressão da sociedade, dos familiares. Alguns 
aspectos que envolve a saúde mental do aluno ficam 
prejudicadas, principalmente no período de prova. A própria 
necessidade por alta performance o tempo inteiro. Muitos são 
alunos que são os primeiros universitários da família, então são 
alunos que precisam se formar com rapidez, porque são fontes de 
sustento para a casa. (E2C) 
 

 Para a maioria dos acadêmicos, a Universidade é um espaço novo, no qual 

ingressam muito jovens (a maioria), saindo de escolas de ensino médio  onde o ritmo de 

estudo era bastante diferente e onde há menos competição, menos exigência de 

autonomia. Assim estas mudanças são geradoras de insegurança, medo e ansiedade. 

Ainda, passam a lidar com as cobranças da família por projetos futuros. Não é possível 

identificar se são as questões acadêmicas somados a outros fatores pessoais e familiares 

os desencadeadores destes sintomas. Mas de qualquer forma presume-se que haja 

interferência destes em todos os âmbitos de vida do estudante, gerando um quadro de 

preocupação em relação à trajetória acadêmica (ALMEIDA,2013). 
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 A coordenadora de educação física relatou também conseguir observar impactos 

positivos no estilo de vida. 

Vejo um engajamento maior, porque eles começam a entender um 
universo maior de não só prescrever, mas também o universo de 
eu consigo aplicar isso em mim, consigo agora montar os meus 
exercícios, agora não dependo mais que alguém monte e eles 
começam a ficar mais felizes no sentido de que eu consigo agora 
compreender os processos. Observo isso também no curso de 
nutrição, eles começam a se cuidar automaticamente. Então eu 
vejo que depois que eles ingressam eles têm essa percepção de 
que agora eles conseguem caminhar. (E4C) 

  

 As práticas de autocuidado que estão relacionadas à saúde do corpo e da mente, 

são fundamentais para as pessoas terem uma vida com mais qualidade e, desta forma, 

fazendo a vida acadêmica ser mais leve (SANTANA, 2020). 

 Os estudantes que realizam um diário processo de autocuidado, conseguem lidar 

melhor com as exigências da IES, têm humor mais positivo, sono de qualidade, uma 

aprendizagem com mais excelência e maior desempenho cognitivo (VACCARI, 2020).  

 Na sequência foi perguntado se eles sentem que os alunos poderiam render mais 

nas atividades universitárias, porém são impactados pelo estilo de vida. Todos 

responderam que sim. 

Sim, todos trabalham e estudam à noite. É uma galera já que sabe 
o quer, então eu vejo um sacrifício muito grande para estar na 
faculdade. Tem o sacrifício de pagar, de se deslocar, muitos não 
conseguem chegar no horário, muitos faltam por conta do 
trânsito, muitos vão direto do trabalho, então há um desgaste 
emocional muito grande. (E1C) 
 
Sim, com certeza, porque eles com uma qualidade de vida melhor, 
conseguiriam se dedicar mais, se envolver mais com a 
universidade. (E4C)  
 

 A dupla jornada de atividade, trabalho e estudo, podem se constituir para os 

universitários em um fator de queda no rendimento escolar, gerado pelo cansaço nas aulas 

e a falta de tempo para se dedicarem aos estudos e trabalhos acadêmicos. Esses fatores, 

além de diminuir a capacidade de aprendizagem, podem comprometer a qualidade de vida 

daqueles estudantes que necessitam abrir mão de algumas áreas, como por exemplo, o 

lazer, o descanso para poderem dar conta de forma mínima de suas exigências 

educacionais (Oliveira, 2019).  
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Com certeza, os alunos de classe social mais baixa, tem um 
rendimento menor, porque muitas das vezes tem que optar. Eles 
falam, professora hoje não vou para a faculdade porque não 
tenho o que comer ou não tenho dinheiro para a passagem. (E4C) 
 
O aluno que não está se alimentando, ele não tem raciocínio. Ele 
não consegue acompanhar, ele não consegue desenvolver. (E6C) 
 

 Permanência na Universidade, como fato social que é, deve ser entendido como 

uma interação entre condicionantes estruturais da sociedade e as ações conjunturais que 

estão ao alcance, dentro de seus limites, das universidades. Os órgãos universitários 

poderiam ter uma postura mais ativa. Sem isso, o debate atual sobre uma maior inclusão 

social no ensino superior pode estar encobrindo uma de suas dimensões mais centrais, 

qual seja, a real apropriação do conhecimento oferecido pelas universidades 

(PIOTTO,2021). 

 Foram ainda questionados se em algum momento da atuação deles foi discutido 

temas relacionados a promoção da saúde e se eles se reúnem com alunos para discutir 

questões relacionadas a promoção da saúde deles. Todos responderam que sim, e que essa 

prática acontece mais frequentemente com os representantes de turma, durantes as 

reuniões, nos grandes eventos realizados pelos cursos que abordem temáticas associadas 

a promoção da saúde ou em datas comemorativas como o setembro amarelo. 

Enquanto coordenação, eu ainda não tive oportunidade de ter 
este tipo de conversa com os alunos. Mas enquanto professora, 
eu já tive que ter uma conversa tipo mãe, principalmente com as 
meninas que são muito jovens. (E3C) 
 
Observo que minha qualidade de vida está péssima, devido a alta 
demanda de trabalho. Eu vejo os alunos no mesmo ritmo. É 
aquela coisa faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. 
(E1C) 

 O docente que ensina também, deve estar preocupado em cuidar do aluno e do 

grupo em suas relações de ensino, pois o professor deve ser percebido como modelo, um 

apoio para o aluno (OLIVEIRA,2016). 

Diretamente, participei mais de eventos acadêmicos que levavam a 
uma reflexão, mas não a uma mudança atitudinal que melhorasse a 
saúde dos alunos. (E4C) 

Já, no sentido de falar sobre a importância da terapia. De eles 
fazerem a terapia não só porque vai ser exigido deles mais a 
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frente, mas para a própria prevenção e promoção da saúde deles, 
porque geralmente também tudo nesse sentido. (E3C) 

 Os eventos acadêmicos são apontados como espaços promotores de qualidade de 

vida. Os alunos encontram, nesses espaços, oportunidades para exercitarem uma 

aprendizagem ativa, dialogada, desenvolverem a criatividade, a capacidade de trabalhar 

em grupos e terem o seu trabalho reconhecido (CAVALCANTE,2013).  

Eu falo com eles que não pode ficar sem exercício e precisam 
manter uma alimentação saudável. Como vocês estão se 
alimentando? Estão conseguindo dormir? A gente tenta chamar 
eles para essa promoção da saúde o tempo todo, mas as vezes 
pela grande demanda de atividades não é possível estar tão 
próximo deles. (E4C) 

  

 As intervenções no aprendizado da qualidade de vida dos futuros enfermeiros, 

passa pelo cuidado também dos docentes, pois não se pode desarticular a reprodução das 

situações não promotoras de qualidade de vida presentes na prática do ser docente em 

diferentes contextos das situações de aprender e de ensinar (BEJAMIN,2014).  

Uma aluna que estava passando por um momento difícil, desabou 
durante uma atividade em sala e pedi para que ela me procurasse 
no dia seguinte na coordenação de curso. Nós conversamos sobre 
como ela estava se sentindo e orientei a ela sobre a importância 
de cuidar da saúde mental dela. (E6C) 

 As intervenções de acolhimento por parte do docente propiciam que o aluno 

melhore a sua auto-estima e passe a protagonizar a sua história, a partir de referências 

positivas (LOPES ET AL, 2014) 

 Por último perguntou aos mesmos o que pensam das cantinas existentes na 

Universidade e se eles conhecem espaços que são compreendidos como sendo de 

promotores da saúde para os universitários.  

 Com relação a cantina todos responderam que poderia ser um espaço que 

trabalhasse o consumo alimentar consciente, e que o ideal seria que na cantina fosse 

fornecidas opções saudáveis.  

 

Eu sou uma pessoa que busco uma alimentação mais saudável. 
Eu fui lá, perguntei o que eles ofereciam, aí perguntei se tinha 
omelete, porque pelo menos é mais saudável que sanduiche, não 
que eu não goste, a menina falou, tem, mas na hora que você vai 
olhar no folder de divulgação, aquele painel que ela bota, ela não 
bota que ela faz omelete, então se eu não perguntasse ela não iria 
me oferecer. Lá tem hambúrguer, misto quente, salgadinho, 
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coisas que a gente sabe que não é tão saudável. Então eu acho 
que poderíamos dentro da universidade oferecer coisas mais 
saudáveis. (E3C) 
 

Figura 9. Foto do cardápio ofertado pela cantina do campus 
 

 
Fonte: SILVA, CSSL. Interfaces entre estilos de vida de universitários, seus habitus e as 
ações de promoção a saúde empreendidas na universidade. [Projeto de Tese de 
Doutorado]. Rio de Janeiro: Escola de Enfermagem, Universidade Federal Fluminense; 
2021 

 
 
Outro dia eu vim querer comer dentro da faculdade e a menina 
falou, professora só tem negócio de massa. Não é que eu não 
goste, mas eu não posso criar o hábito de comer durante a 
semana coisas que eu acho que não são mais saudáveis para mim. 
(E2C) 
 
É complexo, porque o que eles oferecem é o que todo mundo 
gosta, é batata frita, é bife, é fritura, salgadinho, aí a gente na 
hora tá com fome, come o que tem. (E1C) 

 
 A Universidade é um espaço privilegiado para o desenvolvimento de ações de 

melhoria das condições de saúde e do estado nutricional dos universitários, sendo um 

setor estratégico para a concretização de iniciativas de promoção da saúde, como o 

conceito da "Universidade Promotora da Saúde", que incentiva o desenvolvimento 

humano saudável e as relações construtivas e harmônicas (RAMOS 2018). 
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 O Coordenador de Fisioterapia apontou ainda o espaço da cantina com integrante 

do ambiente universitário, onde é possível se concretizar socializações entre toda a 

comunidade acadêmica.  

Eu vejo com um ambiente da própria comunidade acadêmica. Os 
alunos não vão ali só para comer. Eles vão ali para comer, 
conversar. Esses espaços comuns têm este papel de unir a 
comunidade (E3C). 

 
 

Figura 10. Foto da entrada da cantina do campus 
 

 

Fonte: SILVA, CSSL. Interfaces entre estilos de vida de universitários, seus habitus e as 
ações de promoção a saúde empreendidas na universidade. [Projeto de Tese de 
Doutorado]. Rio de Janeiro: Escola de Enfermagem, Universidade Federal Fluminense; 
2021 

 

 Quanto ao conhecimento de espaços promotores da saúde no ambiente da 

Universidade, apenas três responderam conhecer.  

 Os coordenadores de enfermagem e Biomedicina, falaram sobre a existência de 

serviços com o Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) e o Núcleo de Apoio e Atendimento 

Psicopedagógico (NAAP), mas que têm apenas seis meses funcionando no campus. 

Tem os núcleos de apoio psicológico, que são geridos por 
psicólogos da própria universidade, em que eu enquanto 
professor, quando identificava qualquer tipo de problema, tanto 
de cunho acadêmico ou não, eu orientava os orientava os alunos 
a participar deste espaço. (E3C) 
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Eu tô começando a ver esse trabalho funcionando agora. A 
responsável do setor está se demonstrando bem envolvida, 
marcou reunião com os representantes de turma, conversou com 
os docentes e coordenadores. Então, eu estou vendo esse 
investimento nos nossos alunos agora. (E5C) 
 

Figura 11. Foto da sala do Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE). 
 

 
Fonte: SILVA, CSSL. Interfaces entre estilos de vida de universitários, seus habitus e as 
ações de promoção a saúde empreendidas na universidade. [Projeto de Tese de 
Doutorado]. Rio de Janeiro: Escola de Enfermagem, Universidade Federal Fluminense; 
2021 
 
 Favorecer um ambiente institucional que acolha e acompanhe os universitários 

em suas transformações, são objetivos que promovem o alinhamento entre as expectativas 

dos estudantes e os objetivos da IES garantindo sua permanência com qualidade no curso 

escolhido (CAVALCENTE,2012).  

 A coordenadora de Psicologia citou o Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) que 

assiste aos discentes no sentido de superar as dúvidas e ansiedades, através de ações de 

integração do aluno a vida acadêmica.  

O SPA, tem um impacto muito grande, porque os estudantes são 
acolhidos ali nas suas demandas, e reduz um pouco os impactos 
na saúde mental deles. (E2C) 
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Figura 12. Foto do espaço de atendimento do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) 
 

 
Fonte: SILVA, CSSL. Interfaces entre estilos de vida de universitários, seus habitus e as 
ações de promoção a saúde empreendidas na universidade. [Projeto de Tese de Doutorado]. 
Rio de Janeiro: Escola de Enfermagem, Universidade Federal Fluminense; 2021 

 

 É de suma importância, compreender as principais dificuldades vivenciadas pelos 

estudantes no exercício do seu novo papel social, o de acadêmico universitário, sobretudo 

para prevenir aquelas situações que podem contribuir para o adoecimento do estudante 

ou para o agravamento de quadros pré-existentes à entrada na universidade (Friedrich, 

Macedo, & Reis, 2015; Padovani et al., 2014).  

 Assim, são necessários programas de intervenção que possam oferecer suporte a 

essa população, mediante oferta de serviços psicológicos voltados para o 

desenvolvimento de habilidades específicas requeridas na vida profissional e pessoal do 

acadêmico, diminuindo fatores de risco para o adoecimento e contribuindo para sua saúde 

mental (Ferreira, Oliveira, & Vandenberg, 2014; Lantyer, Varanda, Souza, Padovani, & 

Viana, 2016; Silva & Tucci, 2015).  

Os coordenadores que apontaram não conhecer espaços no campus considerados 

como promotores de saúde, apontaram a necessidade de criação deles para a melhoria do 

estilo de vida dos estudantes.  

Não tem. Se a faculdade oferecesse um espaço onde o aluno 
pudesse repousar, esquentar sua comida, seria maravilhoso. 
Inclusive já foi uma proposta, que eu enquanto era estudante da 
UNESA, pedi na época, porque eu sempre vinha do meu trabalho, 
sempre vinha de deslocamento, mas sempre havia uma promessa, 
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mas que não colocavam em prática, porque sei lá, não sei se não 
era importante. (E4C) 
 
Eu vejo que faz muita falta para o aluno ter um local para eles 
socializarem. Poder brincar, conversar, relaxar um pouco. Isso 
mudar um pouco o perfil do aluno que vem estressado do 
trabalho, eu acho que faria uma diferença sim. Se tivesse. Um 
local, onde eles pudessem ter um descanso e fazer uma interação, 
melhoraria muito para alguns. (E1C) 

 

O aluno não tem um espaço de promoção da saúde. Um 
próprio espaço de descanso antes da aula não existe para o 
aluno. Eles têm que ficar aguardando no hall de entrada da 
faculdade. Não existe, por exemplo um diretório acadêmico. 
Eu sei que tem a atlética, mas eles não têm um espaço 
específico na faculdade(E3C). 

 

Foto 13. Foto do Hall da entrada do Campus Duque de Caxias 

 
Fonte: SILVA, CSSL. Interfaces entre estilos de vida de universitários, seus habitus e as 
ações de promoção a saúde empreendidas na universidade. [Projeto de Tese de Doutorado]. 
Rio de Janeiro: Escola de Enfermagem, Universidade Federal Fluminense; 2021 

 
 
Na Universidade pública, a gente tem né? Então, eu acho que se 
tivesse esse espaço melhoraria esse convívio entre os alunos, 
porque se não fica muito assim, só conhece os alunos daquele 
período, não se juntam. E aí, a gente vê que afeta literalmente o 
estilo de vida, a qualidade de vida né. O ter amigos, o socializar, 
vai abrindo portas. (E6C) 
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 Universidades envolvidas com projetos de PS podem obter muitos benefícios, 

desde a valorização de sua imagem pública, sua importância para a saúde local, regional 

e nacional, a melhoria dos projetos institucionais e pedagógicos, incluindo a melhoria da 

qualidade de vida dos envolvidos, e as condições de atividade e de permanência das 

pessoas que ali trabalham, estudam, vivem e socializam (MELLO et al, 2010). 

 Como pesquisadora e professora da UNESA, pude comprovar que a Universidade 

tem um papel bastante relevante por contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de 

comunidade acadêmica que facilite a adaptação do aluno a esse ambiente, buscando a 

integração entre aluno-aluno, aluno-professor, aluno-colaborador, aluno-direção. Porém 

as ações voltadas para acolhimento e integralização do aluno estão direcionadas as 

dúvidas quanto a utilização das plataformas institucionais, a frequência do aluno nas 

aulas, realização das atividades avaliativas e questões relacionadas ao financeiro, ficando 

toda a parte de acolhimento e suporte estudantil a cargo do coordenador de curso, 

conforme reforçado nas falas das coordenadoras de Educação física, Fisioterapia, 

Psicologia e Enfermagem situadas abaixo. 

O que eu vejo, é uma carência muito grande do atendimento ao 
aluno. A coordenação segura tudo que pode, mas não tem um 
abraço forte da Universidade no geral. Por exemplo, os alunos 
da educação física, que fazer na modalidade flex, estão 
totalmente perdidos, eles são abandonados. Eu sou professora de 
disciplinas EAD, e o que eles relatam é um descaso. Então assim 
esse tipo de descaso, é muito ruim. Então o aluno EAD está muito 
insatisfeito e o aluno presencial, só está satisfeito porque a gente 
está ali segurando eles a todo o momento. (E3C) 
 
Não pode ser assim: Coordenação junta aí os alunos. Porque 
tudo é assim: a coordenação vai lá e lança, segura o aluno, vê a 
parte do financeiro, divulga o curso. Não, a Universidade tem 
que estar junto. Eu acho que existe uma ausência muito grande. 
(E5C) 
 

Os aspectos institucionais tem tanta relevância para o engajamento acadêmico dos 

estudantes universitários quanto os pessoais, portanto, preocupar-se com a criação de 

estratégias amplas e transversais de acolhimento aos estudantes ingressastes tende a trazer 

grandes benefícios as universidades (ALBANAES et al, 2014)  

 Para Bourdieu (2001), os agentes sociais são dotados de habitus, inscritos nos 

corpos pelas experiências passadas: tais sistemas de esquemas de percepção, apreciação 

e ação permitem tanto operar atos de conhecimento prático, fundados no mapeamento e 

no reconhecimento de estímulos condicionais e convencionais a que os agentes estão 
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dispostos a reagir, como também engendrar, sem posição explícita de finalidades nem 

cálculo racional de meios, estratégias adaptadas e incessantemente renovadas, situadas 

porém nos limites das constrições estruturais de que são o produto e que as definem. 

(BOURDIEU, 2001a, p. 169) 

 Os esquemas do habitus de origem funcionaram, dessa forma, como orientação 

prática, permitindo aos professores sentir e pressentir quais as chances de realização 

profissional, que posições seriam mais ajustadas às suas possibilidades. Os agentes 

sociais, como enfatiza Bourdieu (2007, p. 160), constituem-se na relação com um espaço 

e em relação a esse.  
 

Tem muitas equipes em paralelo a coordenação, mas que não se 
envolvem tanto, tudo é jogado para cima da coordenação. Se 
você falar assim para o aluno: Quem é fulana? Não sei. A pessoa 
tá lá dentro, ativa, trabalhando, mas não conhece a equipe, não 
conhece como um todo. O aluno tem que se sentir abraçado por 
todos e não só pela coordenação. (E6C) 
 
Porque que a coordenação tem que ser uma simpatia, tem que 
trazer tudo para ela, enquanto a secretaria mal atende o aluno. 
Eu acho que como existe já esse núcleo, deve-se pensar no aluno 
no sentido de ele se sentir amado, da mesma forma que a 
coordenação faz. (E2C) 
 

 Conforme atentam Matte et al. (2019), as Universidades nem sempre sabem 

acolher  o estudante recém-chegado e, ao desconsiderarem os saberes préuniversitários e 

promoverem um saber superior, o “da ciência pura”, determinam escalas que tendem a 

ser menos humanizadas quanto mais alto o degrau alçado pelo sujeito. 

 
4.2 Diagnóstico Epidemiológico  

 

 No diagnóstico epidemiológico procede-se à recolha e análise de dados 

epidemiológicos que possam contribuir para a identificação da magnitude do problema, 

das suas consequências e potenciais causas. Para o efeito, podem ser utilizadas diferentes 

vias que podem incluir, mas não se limitar, ao uso de estudos anteriores sobre o assunto 

ou análise do contexto social em que um determinado problema ocorre. A avaliação 

epidemiológica pode, também, contribuir para o estabelecimento de prioridades ao 

fornecer dados sobre dimensão, impacto, subgrupos populacionais em risco e fatores de 

risco modificáveis, sensibilidade às diferentes intervenções etc. (ALVES,2017). 
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 Para recolha dos dados inerentes a esta fase diagnóstica, foi encaminhado, via 

Google Forms, um questionário semiestruturado para os universitários com perguntas que 

auxiliassem a identificar indicadores de morbidade, bem-estar e satisfação dos estudantes. 

Dos 90 estudantes avaliados, 82,2% eram do sexo feminino, e apresentaram maior média 

de sobrecarga emocional (76,7%), quando comparados aos estudantes do sexo masculino 

(23,3%) e a média de idade ficou em 35.13 anos. Com relação ao estado civil 61,1% são 

solteiros, 35,6% são casados e 3,3% divorciados. Destes 43,3% têm filhos.  

 

Tabela 4. Perfil dos participantes da pesquisa 

Sexo 

Feminino 
Masculino 

 

82,22% 
11,78% 

Idade 

16-20 
21-30 
31-40 
41- Mais que 50 

 

13,5% 
36,5% 
34,8% 
15,2% 

Estado Civil 

Solteiro 
Casado 
Divorciado 

 

61,1% 
35,6% 
3,3% 

Filhos 

Sim 
Não 

 

43,3% 
56,7% 

Fonte: SILVA, CSSL. Interfaces entre estilos de vida de universitários, seus habitus e as 
ações de promoção a saúde empreendidas na universidade. [Projeto de Tese de 
Doutorado]. Rio de Janeiro: Escola de Enfermagem, Universidade Federal Fluminense; 
2021 
 

 Rios (2016) relata que muitos alunos enfrentam uma tripla jornada diária (estudo, 

trabalho, filhos etc.). Essa exacerbação é uma das mais marcantes situações geradoras de 

estresse. A elevada dose diária dos mais diversos compromissos torna o homem urbano 

uma vítima da construção do seu próprio progresso.   

 O predomínio dos participantes com interesse em participar da pesquisa foram os 

alunos dos cursos de Fisioterapia (30%), Enfermagem (26,7%) e Nutrição (24,4%), todos 

eles já haviam cursado disciplinas de políticas públicas em saúde e de promoção da saúde. 
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Alguns deles também estavam vinculados a alguma Liga Acadêmica ou a uma atividade 

de extensão e/ou de pesquisa vinculado a área de promoção da saúde. Do total de 

estudantes entrevistados, 44% estudam no turno tarde/noite. 

 Quando questionados sobre a religião a qual cultuam, 1,4% se consideram-se   

agnóstico, 9,8% ateus, 85,4% cristãos e 3,4% espíritas.  

 Santos (2020) refere que existe uma relação direta entre espiritualidade e 

religiosidade com a maior ou menor qualidade de vida e saúde mental. Pessoas que 

relatam alta espiritualidade e alta religiosidade apresentam os melhores escores, enquanto 

pessoas com alta religiosidade e baixa espiritualidade apresentam escores semelhantes. 

Por outro lado, pessoas com alta espiritualidade e baixa religiosidade parecem sofrer mais 

de ansiedade, e pessoas com baixa espiritualidade e baixa religiosidade apresentam os 

piores escores para qualidade de vida e saúde mental. Tal observação se constata em 

diferentes populações. Ademais, frequentar templos religiosos é associado a maior 

reformulação cognitiva e apoio social, o que promove benefícios em vários campos da 

vida. Sendo assim, chama-se a atenção para a presença da comunidade religiosa na gestão 

das emoções e promoção de qualidade de vida. 

 A renda mensal da maioria destes universitários está em torno de um a dois 

salários-mínimos (48%), ficando apenas 18,7% com quatro salários ou mais. Destes 

72,4% trabalham e estudam, sendo que 50% dos entrevistados possuem apenas um 

vínculo empregatício, enquanto 25% estão desempregados, 1,3% possuem dois ou mais 

vínculos empregatícios e 15,8% são sustentados pelos pais ou parceiros. 

 Quanto às condições materiais desses estudantes, temos que 74,9% das 

residências têm algum tipo de acesso à Internet, sendo 98,7% do acesso feito por meio do 

celular.  

 Soares (2013), refere que a vida universitária de indivíduos provenientes das 

camadas populares constitui algo relativamente bem recente em termos históricos no 

Brasil. E nesse sentido, observa-se que passar no vestibular em uma universidade pode 

dar a sensação de missão cumprida para muitos estudantes. Porém, para grande parte dos 

alunos de baixa renda, conquistar uma vaga na Universidade é apenas o primeiro passo, 

o maior problema desses estudantes, não está na aprendizagem, mas na dificuldade de se 

manter na faculdade com os gastos que surgem logo ao iniciar a carreira universitária, 

sendo necessário que eles pratiquem outras atividades para arcar com gastos que surgem 

como compras de livros, transporte, alimentação e também moradia. Pois a oferta do 
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governo em prol desses custos ainda é insuficiente para atender as necessidades destes 

estudantes. O caminho de dificuldade trilhado, muitas vezes, impede sua permanência na 

Universidade. Por esse motivo, acontecem reprovações contínuas e gera alto índice de 

evasão, em razão de não conseguir custear suas despesas ao local destinado aos seus 

estudos. 

 O fenômeno da pobreza passa a ser compreendido em múltiplas dimensões, não 

apenas pela falta de dinheiro, ao considerar desigualdades de oportunidades, 

possibilidades e capacidades, o que abrange acesso aos serviços de educação, saúde, lazer, 

cultura, moradia, entre outros. Entre esses aspectos, as questões subjetivas também são 

investigadas, já que, em acordo com Ximenes, Cidade, Nepomuceno e Leite (2014), a 

vida em contexto de pobreza produz aspectos subjetivos próprios ao imprimir marcas 

subjetivas nas formas de sentir, compreender e enfrentar os desafios imposto por essa 

condição. 

 Quando comparados o estilo de vida com a renda destes universitários, nota-se 

que aquele que recebe até 1 salário-mínimo, obteve um menor nível, seguidos pelos que 

recebem de 3 a 5 salários-mínimos (28,3). 

 Barata (2009), refere que a saúde é um produto social e algumas formas de 

organização social são mais sadias do que outras. Assim, os mesmos processos que 

determinam a estruturação da sociedade são aqueles que geram as desigualdades sociais 

e produzem os perfis epidemiológicos de saúde e doença. 

 Do total de entrevistados, 38,7% moram com os pais/parentes, 36% moram com 

cônjuges/companheiros, enquanto apenas 6,7% moram sozinhos. 

 A condição de morar sozinho revelou maior média de estresse (28,5%), menor 

qualidade nutricional, de autocuidado e, menor resiliência, frente aos estudantes que 

moram acompanhados por pais/outros familiares, cônjuge/companheiro ou 

amigos/repúblicas (26,0%). 

 Silva e Ferreira (2016) trazem que ao nível do ensino superior, de um modo geral, 

os estudos sobre os contributos da família e rede de apoio indiciam o papel positivo 

exercido pelos laços afetivos, pela coesão e expressividade, pelo suporte parental e pela 

facilitação do processo de separação/ individuação para o desenvolvimento e integração 

do indivíduo. Por outro lado, o conflito, a ausência de apoio e a vinculação disfuncional 

parecem estar associados a comportamentos de inadaptação do jovem adulto e a 

dificuldades ao nível do seu desenvolvimento psicossocial. 
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4.3 Diagnóstico comportamental e ambiental: Habitus e estilo de vida dos estudantes 
universitários   
 
 Nesta fase do modelo, procede-se à determinação e priorização dos fatores de 

risco ambientais e comportamentais, que podem estar relacionados com os problemas 

identificados no diagnóstico social e epidemiológico. A avaliação ambiental pressupõe a 

análise dos fatores do ambiente físico e social, que podem estar relacionados com os 

comportamentos identificados no diagnóstico comportamental ou diretamente com os 

resultados esperados (ALVES,2017).  

Para obtenção do diagnóstico comportamental foi aplicado o questionário Estilo 

de Vida Fantástico validado no Brasil. O instrumento é padronizado com 25 questões 

fechadas que analisam nove domínios: família e amigos, atividade física, nutrição, tabaco 

e tóxicos, álcool, sono, cinto de segurança, estresse e sexo seguro, tipo de comportamento, 

introspecção e trabalho. As perguntas estão organizadas na forma de Escala Likert, sendo 

que 23 possuem cinco possibilidades de resposta e duas são dicotômicas. A 

numeração(quantificação) das questões é realizada por pontos, sendo que cada coluna 

possui um peso distinto variando de 0 a 4 pontos. As perguntas que só possuem duas 

alternativas pontuam: zero e 4 respectivamente. A soma de todos os pontos permite 

classificar os indivíduos em cinco categorias: "Excelente" (85 a 100 pontos), "Muito 

bom" (70 a 84 pontos), "Bom" (55 a 69 pontos), "Regular" (35 a 54 pontos) e "Necessita 

melhorar" (0 a 34 pontos) (ANEZ et al,2018).  

 O questionário foi aplicado através do Google Forms no segundo semestre de 

2021 entre os meses de setembro e outubro.   

 Em um primeiro momento foi realizado o I Seminário Interdisciplinar de 

Promoção da Saúde junto a Liga Acadêmica Interdisciplinar de Promoção da Saúde, onde 

foram realizadas palestras que contemplavam temas como promoção da saúde, estilo de 

vida e ambientes saudáveis, posteriormente ao evento foi disparado aos universitários os 

questionários, explicando sobre a proposta da pesquisa, e seus objetivos.  

 A amostra neste evento foi predominantemente composta por universitários do 

sexo feminino (84,4%), com média de idade de 35 anos (53%), solteiras (61,1%), 

trabalham de forma remunerada (75,6%) e com escolaridade materna maior que oito anos 

(34,8%) (Tabela). 
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Tabela 5. Distribuição da amostra em relação às características demográficas e 
socioeconômicas.  
 

Variáveis N 
 

% 

Sexo  
Masculino  
Feminino 

 
16 
74 

 
11,78% 
82,22% 

Idade  
≤ 20 anos  
> 20 anos 

 
06 
84 

 
6,67% 

93,33% 
Situação conjugal  
Solteiro(a) 
Casado(a) 
Divorciado(a) 
Viúvo(a) 

 
55 
32 
03 
0 

 
61,1% 
35,6% 
3,3% 
0% 

Trabalho remunerado  
Não  
Sim 

 
22 
68 

 

 
24,4% 
75,6% 

Escolaridade da mãe  
> 8 anos  
≤ 8 anos 
Sem responder 

 
60 
29 
01 

 
67,2% 
32,6% 
0,2% 

Fonte: SILVA, CSSL. Interfaces entre estilos de vida de universitários, seus habitus e as 
ações de promoção a saúde empreendidas na universidade. [Projeto de Tese de 
Doutorado]. Rio de Janeiro: Escola de Enfermagem, Universidade Federal Fluminense; 
2021 
 

 A análise proposta por Bourdieu e Passeron (2015), parte de um pressuposto 

basilar: os(as) estudantes são agentes socialmente instituídos que portam, em grande 

medida, uma bagagem social e cultural incorporada (herança familiar), que os 

diferenciam no espaço escolar. Nessa perspectiva, os indivíduos incorporariam, no 

decorrer de suas vidas, um conjunto de disposições próprias de sua posição social. A 

interiorização, pelos agentes, de valores e normas sociais facilitaria sua orientação nos 

domínios inerentes à vida em sociedade, ou seja, é o habitus (ou esquemas estruturados e 

incorporados) que evidencia a influência de um aprendizado passado, conformando e 

guiando as ações dos agentes. De outra maneira, trata-se de um “sistema de disposições 

duráveis e transponíveis que, integrando todas as experiências passadas, funciona como 

uma matriz de percepções, de apreciações e de ações” (BOURDIEU, 1983b, p. 65). 
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 Desta maneira, conforme Bourdieu e Passeron (2015) demonstraram, a bagagem 

transmitida pela família é constituída por vários elementos que farão parte da própria 

subjetividade do indivíduo, especialmente, o capital cultural no estado incorporado. A 

internalização desse capital exige investimentos de longa duração até que ele se torne 

“uma propriedade que se fez corpo” e se torne, ainda, “parte integrante da ‘pessoa’, um 

habitus” (BOURDIEU, 2015, p. 83). Neste caso, o capital cultural apresenta-se sob a 

forma de disposições duráveis que se constituem pelos gostos, pelo uso adequado da 

norma culta da língua e pelas informações sobre o universo escolar. A incorporação do 

capital cultural exige, nesses casos, um trabalho de inculcação e assimilação que deve ser 

realizado diretamente pelo agente, isto é, “não pode ser transmitido instantaneamente [...] 

por doação ou transmissão hereditária, por compra ou troca. Pode ser adquirido, de 

maneira totalmente dissimulada e inconsciente, e permanece marcado por suas condições 

primitivas de aquisição” (BOURDIEU, 2015, p. 83). 

 Ampliando-se essa análise, pôde-se observar ainda que ao agrupar as 

classificações “regular”, “bom” e “muito bom” obtém-se um total de 74 universitários 

(93,33%) que apresentam um estilo de vida regular. É importante destacar que nenhum 

dos avaliados obteve pontuação inferior a 35 pontos, medida limítrofe que indica 

necessidade de melhora.  

 

Tabela 6. Classificação do estilo de vida dos universitários dos cursos da saúde 
 

Categorias Pontos n (%) 
Excelente 85-100 06 (6,67%) 

Muito bom 70-84 04 (4,44%) 
Bom 55-69 12 (13,33%) 

Regular 35-54 68 (75,56%) 
Fonte: SILVA, CSSL. Interfaces entre estilos de vida de universitários, seus habitus e as 
ações de promoção a saúde empreendidas na universidade. [Projeto de Tese de 
Doutorado]. Rio de Janeiro: Escola de Enfermagem, Universidade Federal Fluminense; 
2021 
 
 Observaram-se elevados índices de hábitos positivos no que se refere ao 

relacionamento com a família e os amigos (68,9%). No que diz respeito à atividade física, 

verificaram-se elevados índices de hábitos negativos. Cerca de 71,7% praticam uma 

quantidade mínima de atividade física diariamente, indicando comportamentos 

sedentários desses universitários. Quanto ao aspecto nutrição, a maioria apresenta hábitos 

negativos, uma vez que 87% dos universitários analisados consomem uma alimentação 

inadequada.  
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 Com o advento da pandemia da COVID-19 e a transposição das aulas para o 

modelo de ensino remoto emergencial e a necessidade de isolamento trouxeram 

mudanças peculiares a esses alunos. Por um lado, houve uma preocupação com o atraso 

na formação, já que se tornou mister a interrupção das aulas práticas, extremamente 

necessárias para a consolidação do conteúdo. Por outro lado, ressaltamos que as 

oportunidades de expansão do conhecimento se tornaram muito acessíveis nesse período, 

com uma grande disponibilidade de eventos, cursos e congressos on-line (contando com 

universidades renomadas e palestrantes reconhecidos internacionalmente), muitas vezes, 

de forma gratuita.  

 Com as mudanças na rotina dos indivíduos, o que era considerado normal foi se 

distanciando cada vez mais, levando a impactos psicológicos importantes diante da perda 

de liberdade e do direito de ir e vir. Com isso, o conceito de Senso de Coerência (SOC), 

integrante da teoria salutogênica, mostrou-se muito importante frente ao contexto da 

pandemia, principalmente no que tange à promoção da saúde (ZANON, 2020). 

 O Senso de Coerência refere-se à capacidade do indivíduo em aplicar esses 

recursos no sistema social, ambiente físico e no interior do próprio organismo como forma 

de adaptação a uma situação de adversidade. Ele é composto por três componentes: 

Compreensão, Manejo e Significado. A Compreensão traduz-se na orientação global 

expressada na capacidade de uma pessoa em confiar que os estímulos provenientes do 

ambiente são estruturados, previsíveis e explicáveis. Manejo é a credibilidade em sua 

habilidade de lidar e exercer um impacto positivo na vida através dos recursos 

disponíveis. Finalmente, o Significado é a compreensão de que a vida apresenta um 

sentido e propósito (DANTAS,2017). 

 Nesse contexto, os estudantes precisaram se adaptar emocional e fisicamente às 

suas novas rotinas de estudo. O cenário prático se tornou uma realidade distante e o ensino 

ficou essencialmente teórico, o que prejudicou a capacidade de abstração e retenção de 

conhecimento por parte do estudante. No entanto, apesar das mudanças, a cobrança 

permaneceu a mesma e novas dificuldades frente ao ensino remoto surgiram, dentre elas, 

de naturezas técnicas, comportamentais e metodológicas. Todas essas dificuldades foram 

aliadas ao enfrentamento de uma situação mundial catastrófica, associada a adoecimentos 

familiares e situações financeiras desfavoráveis.  

 Em referência ao álcool, tabaco e tóxicos, a maior parte dos universitários 

considerados, apresentou elevados índices de hábitos positivos, representando 56,5% e 

63,9%, respectivamente, o que aponta um baixo consumo desses produtos. Não eram 



 
 

 

117 

adequados em relação ao sono, uso de cinto de segurança, estresse e sexo seguro, 81,6% 

dos universitários. Foi possível observar ainda que 67,4% apresentam uma relação 

inadequada quanto ao tipo de comportamento diário, além de problemas de introspecção 

69,7% e cerca de 64,5% não estavam satisfeitos com o trabalho que realizavam. 

 Siqueira (2013), diz que as condições de existência, como a posição dentro da 

estrutura econômica (operário, funcionário de colarinho branco, capitalista) e os grupos 

quais o sujeito se relaciona, são como modelos que, de certa forma, definem os estilos de 

vida (ou seja, as práticas e as propriedades) de uma dada posição social que é ocupada 

por um dado agente social. Pierre Bourdieu não trata de sujeitos, mas de agentes sociais, 

ou seja, de um agente que transformam o mundo cotidianamente pela prática.  

 Mas essa prática não é livre, autodeterminante. Ela é mediada pelo Habitus, que 

é um sistema de disposições inculcadas e incorporadas socialmente. É um sistema de 

disposições, portanto, que projeta práticas, mas, como dito, essas práticas não são criações 

individuais, mas construções sociais. O habitus é, então, a estrutura social que, ao ser 

interiorizada pelo indivíduo, se transforma em estrutura mental. O habitus é aquilo que 

foi estruturado pela realidade exterior e que estrutura as práticas “interiormente” 

(BOURDIEU,2017). 

 O habitus é então aquilo que gera o gosto de classe. É um princípio unificador e 

gerador de todas as práticas. Isso significa, mais ou menos, que, apesar da consciência (se 

é que se pode utilizar essa palavra) ser algo individual (porque precisa do cérebro), ela 

não é livre de qualquer estruturação. Não somos, neste ponto de vista, nem totalmente 

livres, mas não somos, também, marionetes do ambiente (BOURDIEU,2017). 

 

4.4 Diagnóstico educacional e organizacional: A voz dos universitários sobre seus 

estilos de vida e ambientes saudáveis 

 

 No diagnóstico educacional e ecológico ou organizacional são identificados os 

fatores para os quais devem ser direcionadas as estratégias de intervenção, de modo a 

iniciar e manter o processo de mudança comportamental e ambiental.  

Quanto ao período acadêmico no qual se encontravam 62,9% cursavam o quinto 

e sexto período da graduação e 44% cursam o turno da noite, sendo este o grupo mais 

representativo em todas as etapas. Para o levantamento destes dados foi realizado uma 

oficina em ambiente virtual via plataforma Microsoft teams, que teve como tema: 
“conversando de forma participativa sobre o estilo de vida e a saúde de universitários”. 
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Em um primeiro momento foi trabalho o entendimento que os mesmos possuíam sobre 

os conceitos de prevenção de doenças e promoção da saúde. 

 Algumas concepções dos estudantes sobre promoção da saúde parecem focar-se 

na doença, como pode ser observado no trecho a seguir. 

Promoção da saúde para mim é promover saúde, pensando em 
seu amplo conceito, dentro dos diversos ambientes, podendo ser 
domiciliar, hospitalar e outros. Promover saúde significa 
abordagem educativa, na qual tem o objetivo de conscientizar a 
fim de evitar que a doença se instale. (E1 
 
Você promove a saúde com hábitos diários a longo prazo e 
condutas que beneficiem a saúde de um indivíduo para evitar a 
contrair ou adquirir a doença. A prevenção é direcionada a 
evitar determinada doença ou agravo da mesma. A relação 
desses conceitos está totalmente ligada na minha opinião. (E5) 
 

 As falas em geral foram analisadas pela ferramenta worldle.net e corroboraram na 

nuvem de palavras abaixo:  

 

Figura 14. Concepções dos estudantes sobre promoção da saúde. Duque de Caxias,2021. 

 
Fonte: SILVA, CSSL. Interfaces entre estilos de vida de universitários, seus habitus e as 
ações de promoção a saúde empreendidas na universidade. [Projeto de Tese de 
Doutorado]. Rio de Janeiro: Escola de Enfermagem, Universidade Federal Fluminense; 
2021 
 

 Pode-se observar que a estudante refere pensar no amplo conceito de promoção 

da saúde, podendo ser desenvolvida em diferentes locais, com uma abordagem educativa.  
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 No entanto, ao finalizar sua resposta, pontua que o objetivo é conscientizar a fim 

de evitar que a doença se instale. 

 Dois participantes trazem a promoção da saúde como sinônimo de prevenção de 

doença, como pode ser observado nos trechos na sequência. 

Promover a saúde, ou seja, prevenir a doença. (E32)  

 

Ações de prevenção de danos e agravos, aliado ao rastreamento, 

detecção e diagnóstico precoce. (E25) 

 

Figura 15. Concepções dos estudantes sobre promoção da saúde. Duque de Caxias,2021. 

 
Fonte: SILVA, CSSL. Interfaces entre estilos de vida de universitários, seus habitus e as 
ações de promoção a saúde empreendidas na universidade. [Projeto de Tese de 
Doutorado]. Rio de Janeiro: Escola de Enfermagem, Universidade Federal Fluminense; 
2021 

 

 Silva et al. (2010) também encontraram em sua pesquisa a concepção de 

promoção da saúde como sinônimo de ausência de doença. Para as autoras, as ações de 

cunho preventivo são importantes na área da saúde, mas não avançam para uma 

concepção ampliada de saúde; essa situação foi referida tanto nos espaços de formação 

quanto de atuação do enfermeiro, contribuindo para o que elas chamaram de ciclo vicioso, 

no qual teoria e prática t6em como referenciais tradicionais de atuação.  

 Tal situação é preocupante se considerar que, passados mais de trinta anos da 

Primeira Conferência de Promoção da Saúde e mais de dez anos da criação da PNPS, 

estudantes ainda referem uma concepção reducionista de saúde e promoção da saúde, 
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considerando saúde como ausência de doença e promoção da saúde como prevenção de 

doença. Vale dizer que, segundo Bezerra et al. (2013), as concepções dos estudantes das 

área da saúde são fundamentais para sua prática, pois cabe a esses profissionais atuar 

como educadores junto à equipe e comunidade, o que requer um pensamento com foco 

nas mudanças de atitudes e não na doença.   

 Posteriormente foi dialogado sobre o conceito de estilo de vida e aplicado a 

dinâmica: “Pensando participativamente sobre a promoção da saúde nas universidades”, 

onde foi construído uma nuvem de palavras, com o auxílio da ferramenta Mentimeter, a 

partir da pergunta: Que palavras expressam o meu estilo de vida após o meu ingresso na 

Universidade? 

 

Figura 16. Nuvem de palavras gerado pelo mentimeter a cerca da percepção dos 
universitários sobre o seu estilo de vida.  

 
Fonte: SILVA, CSSL. Interfaces entre estilos de vida de universitários, seus habitus e as 
ações de promoção a saúde empreendidas na universidade. [Projeto de Tese de 
Doutorado]. Rio de Janeiro: Escola de Enfermagem, Universidade Federal Fluminense; 
2021 
 

 Destacou-se o estresse, o cansaço, a ansiedade, tempo corrido, diminuição do 

tempo de escanço e aumento das preocupações. 

 Oliveira (2019), destaca que o ingresso no meio universitário proporciona novas 

relações sociais e adoção de novos comportamentos, tornando os indivíduos vulneráveis 
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às condutas de risco para a saúde. Durante a fase em que os estudantes frequentam o 

ensino superior, adquirem hábitos que na maioria dos casos se mantêm na idade adulta, 

pelo que os estudantes do ensino superior correspondem a uma população chave para as 

atividades de promoção e prevenção em saúde, já que os estilos de vida destes intervêm 

diretamente no seu desenvolvimento físico, psíquico e mental (Gómez e Salazar, 2010). 

 Entendemos que a formação do hábito ultrapassa largamente a decisão 

estritamente pessoal e autorreflexiva. Sua formação e alteração não se reduzem a uma 

estratégia puramente consciente. Ele, na verdade, é bem mais complexo, implicando em 

inúmeros aspectos, e envolvendo um longo processo de aculturação e aprendizado 

(ASSUMPÇÃO,2016). 

 Sua construção está associada a longos, lentos e contínuos processos 

socializadores, envolvendo dimensões sociais, culturais, históricas, pedagógicas e, 

naturalmente, também individuais. Construí-los envolve a trajetória e a história de uma 

vida. Com efeito, desde a infância, os hábitos vão se configurando e se impregnando nas 

vivencias e nas percepções de cada um, de maneira sutil e inconsciente. Não é possível 

reduzi-lo aos aspectos puramente individuais (ASSUMPÇÃO,2016). 

 A fim de reafirmar ou reforçar o pensamento sobre os estilos de vida dos 

universitários foi solicitado que os alunos construíssem o Corpo Coletivo referente a seus 

pensamentos sobre PS. Foi assim solicitado a eles que respondessem o seguinte 

questionamento: Qual parte do seu corpo foi impactada com a mudança dos estilos de 

vida durante a sua caminhada na Universidade? 

 Para responder à questão, eles tiveram acesso a uma lousa mágica virtual que 

continha um desenho de um boneco que representava o universitário e eles então 

escolheriam uma palavra e uma parte do corpo do boneco que melhor descrevesse a sua 

resposta, conforme a imagem apresentada abaixo. 
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Figura 17. Imagem resultante da dinâmica o Corpo Coletivo. 
 

 
Fonte: SILVA, CSSL. Interfaces entre estilos de vida de universitários, seus habitus e as 
ações de promoção a saúde empreendidas na universidade. [Projeto de Tese de 
Doutorado]. Rio de Janeiro: Escola de Enfermagem, Universidade Federal Fluminense; 
2021 
 

 Os resultados da transição entre o Ensino Fundamental e Médio nos jovens 

estudantes demonstraram que eles adquirem hábitos de vida menos saudáveis e que os 

acompanham continuamente na vida adulta. Mais precisamente, quando iniciam sua vida 

acadêmica no ensino superior, muitos jovens acabam saindo do seu vínculo de amigos e 

conhecendo novas pessoas, lugares, fatores estes que promovem mudanças importantes 

na rotina diária dos universitários, bem como as necessidades de trabalhar para se 

manterem financeiramente, em outras localidades, em novos espaços de moradia e, dessa 

forma, não conseguem manter um equilíbrio de um estilo de vida saudável, como a prática 

de atividade física habitual, equilíbrio alimentar e controle de estresse (LUNA et al,2018). 

 Outro aspecto que interferem no estilo de vida de jovens no período universitário 

é a questão da desmotivação. E surge a questão: se a chegada no ensino superior significa 

uma realização e uma possibilidade de conquista de status social por que vem a 

desmotivação?  

 O estudo demonstra que tanto rapazes como moças, nesse período de transição 

entre o Ensino Médio e o Superior, se deparam com inúmeras barreiras que redirecionam 

seus estilos de vida transitando entre pouco saudável e nada saudável.  Muitos que tinham 

hábitos saudáveis passam a apresentar recaídas caracterizadas por ações negativas com 

aquisição de comportamentos de riscos como o tabagismo, uso de álcool e outras drogas 
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fatores que os levam a se tornarem adultos com algum tipo de doença crônica 

degenerativa (LUNA et al,2018). 

 As ações individuais podem promover mudanças que intervêm, diretamente, no 

estilo de vida das pessoas, ou seja, as escolhas de estilo de vida são feitas a partir de vários 

fatores e um desses inclui o meio em que estes indivíduos vivem (BARBOSA,2013).  

 Mas, paralelamente as ações individuais, ações interdisciplinares de educação 

pelos pares se fazem de grande importância pois elas constroem o empoderamento das 

formas de pensar e agir mediadas por seu par na Universidade, seu colega estudante 

universitário que compartilha as mesmas aflições e conflitos. Esta educação pelos pares 

poderia encontrar nas Ligas Universitárias um relevante espaço de revisão e reconstrução 

das conceções e das práticas de cuidado estruturantes dos estilos de vida e de habitus 

introjetados. 

  A investigação do estilo de vida de estudantes universitários é de suma 

importância para verificar a necessidade de implantação de políticas de saúde coletiva 

nos campi universitários, visando à adoção de modos de vida mais saudáveis entre os 

estudantes, através da elaboração de estratégias de auxílio aos universitários, criadas 

especificamente em função das dificuldades apresentadas por eles (LINHARES,2012). 

 Por último, levantou-se três questionamentos a respeito da promoção da saúde nas 

universidades: É possível? Como podemos fazer? De forma individual ou coletiva? 

 De modo geral os alunos suscitaram que para ser possível é preciso criar mais 

espaço dialógicos, que repensem o processo formativo, com a criação de ambientes mais 

favoráveis a saúde e o bem-estar da comunidade acadêmica. 

 Para Oliveira e Morais (2015), na nova vida acadêmica, com as transformações e 

transições a que os estudantes estão sujeitos, poderão assumir-se como agentes 

facilitadores de adaptação a novos comportamentos e atitudes.  

O papel das instituições de ensino na proposta de tornarem-se escolas promotoras 

de saúde, os determinantes sociais de saúde, os objetivos de desenvolvimento sustentável 

e a introdução de Políticas Públicas Intersetoriais na Educação e Estratégias de promoção 

da saúde, são temas relevantes que estão em evidência tanto no cenário internacional 

quanto no brasileiro. Desde a produção da Carta de Ottawa (1986) defende-se que a saúde 

é construída e vivida pelas pessoas dentro daquilo que fazem no seu dia a dia. A saúde é 

construída pelo cuidado de cada um consigo mesmo e com os outros, pela capacidade de 

tomar decisões e de ter controle sobre as circunstâncias da própria vida e pela luta para 
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que a sociedade ofereça condições que permitam a obtenção da saúde por todos os seus 

membros (LEAL,2015). 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de dezembro de 1996, reforçou e 

ampliou os deveres das instituições públicas com a Educação, basicamente com o ensino 

fundamental. A produção de material didático-informativo para professores, alunos e 

comunidade no campo da Saúde, a partir de 2003, com a inclusão da Educação Popular 

em Saúde – a saúde na escola – passa a ter espaço institucionalizado, com o objetivo de 

articular e promover a integração entre as práticas desenvolvidas junto ao Ministério da 

Educação (BRASIL, 2007b). 

 Dentre os objetivos estabelecidos, a educação de qualidade está entre os 

primeiros, assim como assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e 

promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos, oportunizando 

que os estudantes adquiram conhecimentos e habilidades necessários para promover o 

desenvolvimento sustentável, estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de 

gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global, e valorização 

da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento (BRASIL, 

2017). 

 

4.5 Diagnóstico político e administrativo 

  

 Este diagnóstico se concentra nas preocupações administrativas e organizacionais 

que devem ser tratadas antes da implementação do programa. Isso inclui avaliação de 

recursos, desenvolvimento e alocação de orçamentos, exame de barreiras organizacionais 

e coordenação do programa com outros departamentos, incluindo organizações externas 

e a comunidade.  

 A Universidade Estácio de Sá, Campus Duque de Caxias, cenário do estudo, esta 

localizada no bairro Jardim vinte e cinco de agosto e oferece cursos na área tecnológica, 

das ciências humanas e ciências da saúde.  

 O campus está situado no bairro vinte e cinco de agosto conta com uma população 

predominantemente de classe média e classe média alta, e faz limites com diversos bairros 

da cidade, como o Parque Duque, o Beira Mar e o próprio Centro. Sua principal avenida, 

a Av. Brigadeiro Lima e Silva, corta toda a extensão do bairro (SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÜDE,2021). 
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 Apresentamos, a seguir, dados mais consistentes sobre a Universidade tomando 

como base nos PPCs dos cursos e dados constantes no site institucional (portal.estacio.br).  

O campus possui nos seus PPCs visão, missão e valores e apresenta os seus 

objetivos, que são: 

- Missão: Educar para transformar: oferecer uma educação transformadora à população, 

contribuindo para a formação de profissionais críticos, éticos e qualificados para o 

mercado de trabalho, para a difusão de conhecimentos científicos, artísticos e culturais, 

bem como para a melhoria da qualidade de vida em sociedade. 

 -Visão: Ser reconhecida como referência de Educação no Ensino Privado no Estado do 

Rio de Janeiro 

- Valores: Procurar a qualidade na prestação de serviços, seja no ensino, pesquisa ou 

extensão, dentro e fora da sala de aula, garantindo uma educação transformadora; 

valorizar atitudes de cortesia e hospitalidade nas interações interpessoais, respeitando a 

diversidade de pensamento e igualdade de oportunidade a todos; fazer diferente e ousar 

sempre, através do questionamento de rotina e os hábitos, gerando novas soluções para 

uma sociedade que está em constante mudança; permitir o crescimento econômico da 

instituição assumindo o compromisso com a responsabilidade social e respeito ao meio 

ambiente; prezar pela conduta ética, não sendo tolerado desvios destes preceitos; 

favorecer a lisura nas atitudes institucionais, prezando pela publicização de resultados e 

avaliações; valorizamos e reconhecemos o mérito do maior ativo que possuímos: nossa 

gente; tratamos as pessoas como gostamos de ser tratados. 

- Objetivos:  

1. Proporcionar aos educandos conhecimentos para que desenvolvam 

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 sua profissão de forma reflexiva, crítica e 

criativa, capazes de se apropriar e recriar o conhecimento, comprometidos com a 

integralidade, equidade e universalidade da assistência com vistas ao atendimento do 

Sistema Único de Saúde, da saúde complementar e da realidade social; 

2. Propiciar que a formação contribua para a qualificação permanente dos 

educandos, com o desenvolvimento profissional, ainda que evoluam condições de avaliar 
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e tomar decisões profissionais adequadas às situações e promovam diferentes formas de 

interação relacional com outros profissionais de saúde e com o público em geral; 

3. Possibilitar a formação de um profissional capaz de atuar, acadêmica e 

profissionalmente, sob os princípios éticos e na perspectiva da inclusão, com as 

responsabilidades que norteiam suas intervenções.  

4. Conhecer a evolução histórica do cuidado e a inserção da profissão quanto às 

suas origens e o seu desenvolvimento como profissão, caracterizando as influências 

profissionais em determinados momentos históricos, o seu desenvolvimento e suas 

tradições; 

5.Atuar na assistência frente aos aspectos da promoção, prevenção e recuperação 

da saúde no modelo de saúde da família; discutindo o modelo de saúde da família, 

refletindo sobre seus aspectos pedagógicos de organização do serviço de saúde e do 

trabalho; 

6. Desenvolver atitudes e habilidades para realizar os procedimentos básicos de 

enfermagem, a partir das necessidades afetadas do cliente, aplicando conhecimento 

teórico sobre os instrumentos básicos de enfermagem que alicerçam a prática e 

fundamentam o exercício da profissão, aplicando a prática e a metodologia da assistência, 

considerando o cliente de forma holística e o cuidado a ser prestado; 

 A Universidade funciona em três turnos: turnos da manhã e da noite com aulas 

teóricas e turnos da tarde com práticas de ensinos clínicos. 

 De acordo com os Projetos Político Pedagógicos dos cursos da área da saúde, o 

campus foi inaugurado em 2017, constando de um prédio de onze andares, contendo vinte 

e cinco salas de aula, um auditório, oito laboratórios, um consultório, SPA, uma cantina, 

uma biblioteca e espaços administrativos. 

 O campus Duque de Caxias tem capacidade para 1086 alunos por turno, tendo 

hoje um total de 1375 alunos com matrículas ativas nos cursos das áreas da saúde. 

 Possui um total de oitenta e quatro docentes distribuídos entre os cursos.  

  A seleção de novos professores na UNESA é feita através de processos 

seletivos externos, ou seja, abertos ao público, sempre quando há necessidade de 

incorporar mais pessoal no quadro acadêmico motivado pelo crescimento orgânico dos 

cursos, oferta de novos cursos de graduação, novas unidades, quando há necessidade de 

substituição de algum professor, entre outros motivos.  
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 São responsáveis pela realização do processo seletivo docente, formando uma 

parceria com os coordenadores de cada curso, a área de Seleção e Gestão do desempenho, 

que é uma das áreas da Diretoria de Gente da UNESA.  

 Os processos seletivos em geral compõem-se de etapas que começam na triagem 

curricular, prova de conhecimentos específicos, dinâmicas de grupo, painéis e testes 

direcionados para área de atuação requisitante. 

 Na seleção de novos professores, as etapas previstas são a triagem curricular, onde 

o coordenador seleciona os currículos recebidos de acordo com as suas necessidades, 

informadas em edital, divulgada no site da Estácio, nas redes sociais e em outras formas 

de mídia. A primeira etapa da seleção é a triagem curricular. Aprovado, o candidato segue 

para a próxima etapa que é a prova de aula, que demanda participação de pelo menos um 

docente especialista em metodologia, um docente especialista no eixo temático para o 

qual o candidato se inscreveu e mais o coordenador do curso. Na prova de aula, o 

candidato apresenta uma aula, e um plano de aula cujo tema foi disponibilizado para ele 

24 horas antes da realização do exame, através do informe no site. Aprovado na prova de 

aula, o candidato realiza uma entrevista comportamental e uma entrevista com o 

coordenador do curso, que poderá prever perguntas de ordem técnica e de ordem prática, 

como disponibilidade e aderência. 

 O candidato deverá ser minimamente especialista para concorrer ao posto de 

professor na Estácio. 

 Aprovado em todas as etapas, o candidato é admitido e passa a compor nosso 

quadro efetivo de docentes da UNESA.    

O corpo docente dos cursos da Universidade Estácio de Sá, campus Duque de 

Caxias, será composto por doutores, mestres e especialistas, que atuam em regime de 

trabalho integral, parcial ou horista. 

A alocação dos professores às disciplinas do curso obedecerá basicamente aos 

seguintes critérios: currículo do docente (que inclui titulação e trajetória profissional) e 

proximidade temática entre as disciplinas ministradas.   

Para responder aos desafios da transformação que ocorre nos sistemas 

educacionais e, em especial no ensino superior, a UNESA, possui programas de 

qualificação docente voltados para a capacitação e a gestão do trabalho docente.  

 O Programa de Incentivo à Qualificação (PIQ) docente, desenvolvido com essa 

finalidade, congrega diferentes ações dentre as quais eles destacam aquelas voltadas para 
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o aprimoramento acadêmico, na perspectiva da formação continuada, e as voltadas para 

a titulação acadêmica. 

   O PIQ Formação Continuada foi elaborado com o objetivo de propor uma reflexão 

sobre a prática docente, partindo de um olhar sobre o cotidiano da sala de aula para chegar 

às raízes do conhecimento, construindo uma fundamentação teórica de qualidade.  

   Desta forma, eles organizam uma matriz aberta em que são periodicamente 

incluídos temas ligados à prática pedagógica, tais como: Planejamento de Ensino, 

Metodologia e Estratégias de Ensino, Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem e 

Relação Professor aluno, entre outros. 

   O PIQ Mérito se desdobra em duas ações. A primeira, voltada ao reconhecimento 

e incentivo à produção científica, é o Concurso Nacional Interno de Produção Científica, 

Trabalhos de Extensão e Ensaio que premia, anualmente, 70 trabalhos. A segunda é a 

concessão de bolsas para cursos de pós-graduação stricto sensu, de programas internos e 

externos, com o objetivo de estimular a titulação do professor para atender as 

necessidades das diferentes áreas de conhecimento. 

   Numa perspectiva de complementaridade integram-se, também, ao PIQ o Fórum 

Nacional de Docentes e a Remuneração Variável do Docente. O PIQ Fórum é um evento 

anual que congrega representantes de todas as unidades e de todos os cursos em torno de 

um tema. Nele são realizadas palestras com profissionais de renome, grupos de trabalhos, 

além de ações de reconhecimento como a apresentação de melhores práticas e entrega 

dos prêmios aos vencedores dos concursos realizados.  

 O PIQ Remuneração criado para os docentes tem como premissa a meritocracia, 

e uma metodologia que utiliza avaliações comparativas e individuais, a partir de critérios 

de fácil compreensão e de simples medição. Proporciona pagamentos em ciclos anuais, 

de acordo com os resultados de cada unidade gerando oportunidades iguais e 

reconhecimentos diferenciados. 

 O corpo técnico-administrativo é capacitado para atender as exigências dos 

diferentes setores administrativos relativos ao Curso.  

As Bibliotecas da Rede dispõem de salas de recepção, salões de leitura, salas de 

estudo em grupo, salas de vídeo, salas de pesquisa informatizada, cabines de estudo 

individualizado, salões de acervo e salas de tratamento técnico. 

 Possuem um acervo composto de livros, monografias, teses, periódicos e vídeos, 

nas várias áreas do conhecimento. 
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A comunidade acadêmica de todos os campi e polos da UNESA tem, ainda, acesso 

à Biblioteca Virtual Universitária com um acervo eletrônico de livros textos, com obras 

totalmente em português e leitura total disponível pela internet no endereço eletrônico 

<http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/>. 

 O espaço está disponível para a comunidade acadêmica em geral e a comunidade 

local. Porém no momento, devido ao contexto de pandemia de Covid19 no Brasil, 

encontra-se fechada, tendo os alunos apenas acesso a biblioteca virtual. 

O campus cenário do estudo possui 3 laboratórios de informática para atender às 

demandas dos alunos, estes laboratórios contam com 46 computadores. O acesso aos 

terminais é livre no horário de funcionamento do campus. 

Com relação a participação dos alunos em atividades de Responsabilidade Social 

e sua parceria com a comunidade local, a UNESA tem as atividades de responsabilidade 

social que são estruturadas de modo a ampliar na formação do aluno a responsabilidade 

pelo desenvolvimento da sociedade o que é traduzido pelo grau de envolvimento e de 

compromisso daqueles que atendem com aqueles que são atendidos. 

Nossas vertentes de ações serão direcionadas para atividades que envolvem a 

saúde da comunidade e saúde ambiental focalizando, para o aluno, o trabalho do 

enfermeiro, seja no cenário interno ou externo da universidade. 

No momento o campus possui duas atividades presenciais em andamento: a 

atividade de educação alimentar e nutricional na Escola Comunitária Sossego da Mamãe 

no munícipio de duque de Caxias e a as atividades realizadas pelos Cursos de 

Enfermagem e Nutrição em parceria com a Marinha do Brasil, em Caxias. 

A respeito da Integração com a Pós-Graduação, em consonância com os princípios 

da educação continuada, os cursos possuem estratégias de estímulo à Pós-graduação em 

Enfermagem. Atualmente, são realizados apenas palestras com a finalidade de estimular 

aos futuros formandos uma busca por Cursos de Especialização.  

Vale citar também a presença do Projeto de Iniciação Científica (IC) que permite 

uma primeira aproximação do aluno com o cenário da pesquisa, porém ainda está sendo 

realizada com uma pequena oferta neste campus. Além de direcionar para a pós-

graduação, a IC  possibilita  experimentar  essa  possível  opção de  atuação  profissional,  

durante  a  sua  formação.   

 Para Reis (2007), a IC promove uma  visão  mais abrangente  do  perfil  

profissional  e  a  sua  escolha  para  o  futuro,  oportunizando  a  escolha  entre  o mercado 

de trabalho e a carreira acadêmica. Para o mercado de trabalho fora da área acadêmica a 
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IC tem contribuído para a formação  de  um  novo  tipo  de  profissional,  o  qual  seja  

polivalente, autônomo, pesquisador e capaz de realizar descobertas no campo de atuação. 

Os estudantes do Campus Duque de Caxias possuem apenas os grupos de 

fomento, que são as Atléticas Universitárias e as Ligas Acadêmicas. No momento existem 

as atléticas dos cursos de enfermagem e educação física e as ligas de Enfermagem em 

Infectologia; Enfermagem em Urgência e Emergência; Enfermagem em Saúde coletiva; 

Enfermagem Materno-infantil; Enfermagem de feridas e curativos; liga interdisciplinar 

de Promoção da Saúde e Nutrição Funcional na obesidade.  

Semestralmente os alunos, por meio dos representantes de turma (alunos que 

falam por seus demais colegas), participam de reuniões junto as coordenações de cada 

curso para apresentarem demandas especificas. 

 As Ligas Universitárias formadas por estudantes, geralmente, do mesmo curso, 

passaram a compor como espaços de formação representando uma opção adotada pelos 

acadêmicos para constituírem currículos diferenciados, mais robustos. Nelas acontecem 

estratégias onde ocorre o aprofundamento do aprendizado em determinado tema, visando 

o aperfeiçoamento do conhecimento pessoal em prol da sociedade, sendo assim vale 

ressaltar que o caminho de percurso escolhido pela liga é definido pelos alunos com 

orientações realizadas por um ou mais professores (HAMAMOTO FILHO, 2011).  

 Seguindo o mesmo raciocínio e para que o direcionamento criado por essas 

entidades seja satisfatório, é necessário a supervisão e acompanhamento adequado de 

instrutores capacitados para proporcionar o aprendizado de conceitos e técnicas corretas, 

mantendo sempre a ética e a boa prática profissional, prevenindo para que estas não se 

transformem em meras atividades assistenciais, afastando sua função principal de 

extensão curricular, atividades de prevenção e promoção da saúde (HAMAMOTO 

FILHO, 2011). 

 Em um segundo momento realizado uma reunião virtual em que foi aplicado a 

metodologia árvore de problemas, estando referenciada a forma como a Universidade tem 

impactado seus estilos de vida, tendo a participação ativa dos universitários. 

 A Árvore de Problemas parte da identificação da ideia principal do problema e 

segue buscando diferenciar fatores que são causas e fatores que são consequências 

daquele problema identificado. Com isso, a metodologia garante a delimitação coerente 

dos objetivos solucionadores para as causas do problema e não para as consequências, 

isto é, a Árvore é utilizada como forma de se focar no problema e em suas verdadeiras 

causas e não, na minimização de suas consequências ou efeitos (BRANDT, 2014). 
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 A partir do centro da Árvore – o problema –, apresentam-se inferiormente as 

causas, destacando-se os nós críticos encontrados que são “as raízes” do problema. Na 

parte superior, são encontradas as consequências geradas pelo problema e que afetam a 

qualidade do trabalho, considerados “galhos da Árvore”. Com a explicação da árvore e a 

visualização do impacto do problema passa-se à estruturação de um plano de ação para o 

enfrentamento do problema. Uma vez que a Árvore de Problemas facilita a elaboração 

dos objetivos (BRANDT, 2014). 

 O   problema   foi descrito   priorizando como sendo ambiente universitário pouco 

saudáveis e o impacto no estilo de vida dos estudantes.  Como   causas   foram levantados: 

ambientes pouco arborizados, com baixa acessibilidade, pouco acolhedores, falta de 

espaços para estudo e convivência, e como consequência, Falta de vínculo com a 

faculdade, impacto nos estudos, pouco união entre os alunos, maior adoecimento or 

estresse, baixo rendimento escolar.  

 

Figura 18. Arvore de problemas construída de forma participativa junto aos 
universitários 

 
Fonte: SILVA, CSSL. Interfaces entre estilos de vida de universitários, seus habitus e as 
ações de promoção a saúde empreendidas na universidade. [Projeto de Tese de 
Doutorado]. Rio de Janeiro: Escola de Enfermagem, Universidade Federal Fluminense; 
2021 
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 É possível verificar que os estudantes não se sentem-se motivados em seu espaço 

universitário, apontam que faltam oportunidades de expressar-se, relatam bom 

relacionamento com professores, porém uma dificuldade na comunicação com a gestão. 

Compreende-se que a percepção dos estudantes sobre o seu ambiente universitário tem o 

potencial de contribuir na busca de estratégias que possam favorecer sua adaptação e, a 

partir desse entendimento, novas iniciativas de promoção da saúde podem ser criadas. 

 As instituições de Ensino Superior são espaços privilegiados para debates e 

discussões em torno das temáticas sobre qualidade de vida e educação em saúde. É preciso 

um olhar mais detalhados intramuros nas universidades, pois aqueles que são 

protagonistas do futuro devem ser capazes de perceber a importância da mudança de 

comportamentos, atitudes e adoção de hábitos saudáveis para si e para os outros 

(CARVALHAL et al, 2019).  

 O conhecimento de fatores que interferem na vida acadêmica e iniciativas que 

buscam compreender as necessidades dos estudantes nos seus aspectos cognitivos, 

sociais, emocionais e psicológicos, colaboram com ações que favorecem a universidade 

como ambiente promotor de culturas saudáveis (CARVALHAL et al, 2019). 
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CAPÍTULO V - AÇÕES DE INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA E DE 
AVALIAÇÃO (OPERACIONALIZANDO A ETAPA PROCEED) 

 
“A força da pesquisa participativa de 

forma geral é a união de conhecimento e 
ação para abordar as questões ao nível 

local.” 
 

Tina Cook 

 

 Todos os dados produzidos na revisão da literatura assim como os dados coletados 

em campo, demarcam uma realidade preocupante, com associações significativas, dentre 

as quais destaco: interferência do estresse no desempenho acadêmico, pois os estudantes 

se autoavaliaram muito estressados e com maiores chances de um rendimento acadêmico 

baixo. Observou-se ainda que os estudantes ingressantes estavam mais integrados e 

satisfeitos na vida acadêmica do que os concluintes, e que ambos se diferenciaram 

significativamente em todas as dimensões analisadas, indicando que a transição para a 

vida universitária é um processo complexo de adaptação. 

 A próxima etapa cumprida nesta tese e que aqui apresentamos, refere-se a Fase de 

Ações de intervenção comunitária e de avaliação (a fase PROCEED), tomando como base 

toda a informação recolhida nos Diagnósticos produzidos na Fase PRECED e com vista 

a implementar a construção de espaço e ações salutogênicas, contando com a participação 

de todos. 

 Acreditamos que devem ser realizadas atividades participativas por meio de 

oficinas de capacitação sobre promoção da saúde, estilo de vida e ambientes 

salutogênicos, e estes podem acontecer, por exemplo, como oficinas de verão e tendo a 

participação das ligas acadêmicas da UNESA e demais alunos do campus. Elas não 

podem acontecer de uma forma vertical, mas sim com o envolvimento das pessoas que 

são o objeto de estudo, os alunos. Para tal urge acionar processos de Advocacia em Saúde 

que envolve, de um lado, a vulnerabilidade do indivíduo ( os alunos) e, por outro, a 

humanidade na relação com os profissionais de saúde(professores, coordenadores e 

gestores). Nessa ótica, os profissionais agem para que as pessoas exercitem seus direitos, 

especialmente o de autodeterminação. Há, então, alguns elementos inerentes à advocacia: 

1) a existência de algum tipo de dificuldade, conflito ou situações envolvendo escolhas 

éticas que gerem a necessidade da advocacia em saúde; 2) a proatividade dos 

profissionais; 3) a ação dos profissionais em favor da saúde das pessoas, geralmente 
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mediando suas relações com a família, professores, gestores, a equipe de saúde e outros 

setores da sociedade (Ventura, Fumincelli, Miwa, Souza, Wright & Mendes, 2020). Neste 

caso das Universidades promotoras de saúde, a Advocacia em Saúde, terá por objetivo 

tornar visíveis as dificuldades ou situações que podem gerar perda de saúde dos 

estudantes a curto e longo prazo e ativar ações dos profissionais e da instituição em favor 

da saúde das pessoas. 

 Procedeu-se, assim, a uma síntese de toda a informação apreendida na fase 

PRECEDE para fazer Advocacia em Saúde, apresentando à Direção da Instituição e aos 

representantes das diferentes ligas dos 6 cursos envolvidos neste estudo.  

 Em um segundo momento foi proposto um diálogo com os representantes das 

ligas, com apresentação breve dos resultados do estudo.  

 

Figura 19. Reunião com os representantes das ligas acadêmicas 
 

 
Fonte: SILVA, CSSL. Interfaces entre estilos de vida de universitários, seus habitus e as 
ações de promoção a saúde empreendidas na universidade. [Projeto de Tese de 
Doutorado]. Rio de Janeiro: Escola de Enfermagem, Universidade Federal Fluminense; 
2021 
 

Desses encontros obtivemos resultados muito interessantes: 

1. Os alunos consideram de fundamental importância a criação de mais espaços 

físicos e virtuais que promovam a integração e o debate de temas transversais a 

formação e a vida universitária, como por exemplo, o uso de álcool e drogas, a 

gravidez, alimentação saudável, estresse, dentre outros;  
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2. Referiram a necessidade de uma maior aproximação entre a gestão e o corpo 

discente, provendo espaços dialógicos ao longo de todo o semestre e não apenas 

com os representantes de turma; 

3. Reforçaram a importância da criação de um espaço que possibilite a participação 

mais ativa dos alunos na Universidade, como os diretórios acadêmicos; mais ligas 

que integrem os diferentes cursos e ações de promoção da saúde dos estudantes; 

4. Sugeriu-se coletivamente a criação de um evento com o objetivo de integração 

entre as ligas (interligas) com finalidade de elencar pontos comuns, como por 

exemplo, a saúde do estudante universitário, bem como reconhecer e valorizar a 

multidimensionalidade dos habitus. 

 Foi consensual que urge a necessidade de um olhar coletivo e mais abrangente 

sobre a promoção da saúde dos estudantes universitários desta Instituição e uma coesão 

entre as propostas presentes nos PPCs e os cenários de formação teórica e prática e as 

relações interpessoais.  

 Após esses encontros, e com vistas a atender a responsabilidade social da 

instituição para potencializar o capital de viver coletivamente, neste caso estudar na 

Universidade, foi proposto um diálogo com os gestores do campus (Figura 20), com 

propósito de construir coletivamente espaços de promoção da saúde do estudante, com o 

envolvimento da comunidade acadêmica e acolher as iniciativas das interligas, 

procurando, assim, a produção de habitus salutogênicos. 

 

Figura 20. Reunião com os gestores da unidade 
 

 
Fonte: SILVA, CSSL. Interfaces entre estilos de vida de universitários, seus habitus e as 
ações de promoção a saúde empreendidas na universidade. [Projeto de Tese de 
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Doutorado]. Rio de Janeiro: Escola de Enfermagem, Universidade Federal Fluminense; 
2021 

 

 Os gestores se demonstraram bastantes favoráveis a implementação das ações e 

reconheceram a necessidade da criação de espaços que tenham a preocupação de olhar 

para o estilo de vida do aluno e busquem promover a saúde dos mesmos, assim como, de 

toda a comunidade. Também se mostraram favoráveis a realizar as adequações 

necessárias para poderem estar integrando a RIUPS e promover um ambiente mais 

solutogênico.  

Destes dois encontros foi unânime a sugestão de implantação de espaços 

salutogênicos, que iniciar com a oferta diária, pela cantina do campus, de alimentos 

menos calóricos em substituição a frituras, doces, bolos e refrigerantes.  

 Ficou também acordado a análise com vistas a construção e implementação de um 

espaço de promoção da saúde do estudante contando com a participação de todos, cujo 

nome deste espaço será, também, escolhido pelos próprios estudantes e coordenadores 

dos Cursos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A presente tese abordou a temática o estilo de vida e a saúde dos universitários 

considerando como as condições objetivas e subjetivas de vida de estudantes dos cursos 

de saúde do Campus Duque de Caxias da Universidade Estácio de Sá (UNESA) afetam 

seus EV, em especial em sua trajetória no contexto universitário. Para tanto, realizou-se 

uma aproximação com o conceito de habitus de Pierre Bourdieu, a fim de problematizar 

as raízes econômicas, sociais, históricas, epistemológicas e intrinsecamente políticas das 

tensões e lacunas imbricadas nas teorias que respaldam as discussões sobre EV e saúde, 

com extensos debates na literatura.  

 O estudo revelou os determinantes do EV e saúde dos estudantes, quantitativa e 

qualitativamente, além de fornecer  uma  compreensão  mais  profunda  da  natureza  

complexa dessas  questões. Vimos que os estudantes dos cursos da área de saúde do  

Campus Duque de Caxias da UNESA, uma instituição privada, apresentam  perfil 

sociodemográfico distinto em relação à população de estudantes das Universidade 

Públicas,  sendo mais velhos,  frequentam cursos noturnos pois a grande maioria é de 

trabalhadores, em geral possuem menor  poder  aquisitivo  e piores condições de vida. 

Tais aspectos reforçam a importância de se considerar as relações entre EV e saúde  

tomando como  base  as  condições  de  vida,  as  subjetividades  e  também  as chances 

de escolha disponibilizadas pelos contextos onde se inserem os indivíduos.  

 O  estudo  em sua abordagem quantitativa  revelou  que os  estudantes  dos  cursos  

analisados têm  um  EV classificado como Regular e não se observou diferença entre os  

sexos. Na análise do EV grupal, os domínios da atividade física, nutrição, comportamento 

acelerado e introspecção (tendência ao estresse), apresentaram os maiores escores; uma 

análise mais detida dos itens que compõem cada domínio mostrou frequências altas de 

inadequação do sono. Adicionalmente, a análise de agrupamento mostrou a existência de 

três grupos com EV similares: - um moldado por comportamentos saudáveis, formado 

pela minoria dos estudantes; - um  moldado  por  inadequação dos  domínios da  atividade  

física,  introspecção  e tipo  de comportamento; - e um grupo  maior, moldado pela  

inadequação  dos  domínios  atividade  física, nutrição, tipo de comportamento e consumo 

de drogas, formado por maioria dos estudantes. 

 Já por meio da abordagem qualitativa foi possível observar que  esses  padrões  de  

EV  foram  relacionados  ainda  às disposições  das  trajetórias  de  vida  dos  estudantes  

no contexto  acadêmico.  Em  particular,  conectam-se a realização dos cursos em tempo 
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integral, gestão do tempo, sobrecarga de tarefas acadêmicas, excesso de atividades 

extraclasse, relações com professores, coordenadores e gestores do campus, diferentes 

pressões sociais, como também a disponibilidade e acessibilidade de alimentos saudáveis, 

de locais adequados para a prática de atividade física e a segurança no campus, que 

operam como estruturas estruturantes dos habitus ligados ao EV dos estudantes dos 

cursos de saúde da UNESA - Campus Duque de Caxias.  

 Outro  aspecto  se  refere  à  visão  epistêmica  (e  intrinsecamente  política)  acerca  

do significado  de  EV  saudável  fundamentado  no  olhar  dos  estudantes  dos  cursos  

de  saúde.  Em  adição  ao  significado  individual  hegemônico  encontrado  na  produção  

científica,  aparece fortemente a concepção de EV que considera o contexto social, as 

subjetividades e as condições de vida dos indivíduos nas escolhas de suas práticas sociais 

de saúde.  

 Embora o objetivo da pesquisa não tenha sido investigar as frequências e os 

processos de  sofrimento  e  adoecimento dos estudantes,  a  temática  do  adoecimento  

mental  emergiu  fortemente  nas narrativas,  sendo  apontada como resultante  das  

pressões  sociais,  notadamente  as  pressões geradas pelo mundo acadêmico.  

 Mediante a integração  dos  resultados  qualitativos  e  quantitativos,  destacam-

se as seguintes convergências, diferenças e/ou combinações: •Os comportamentos do EV 

com piores inadequações foram percebidos nas duas abordagens de pesquisas; 

•Comportamentos apareceram agrupados na análise de cluster e nas narrativas dos 

estudantes sobre EV saudável;  

•O consumo de drogas ilícitas foi percebido nos dados quantitativos, e somente emergiu 

das narrativas dos coordenadores de curso; 

•O sofrimento mental foi corroborado pela inadequação dos domínios do tipo 

comportamento (comportamento de pressa) e introspecção e nas narrativas dos 

estudantes;  

•Os dados qualitativos evidenciaram que somente a formação não explica a escolha por 

um EV saudável;  

•As narrativas dos estudantes mostraram forte relação do EV (não saudável) com o 

contexto acadêmico e as pressões sociais.  

 Esses  resultados  sugerem    a  existência  de  um  habitus  singular que  

poderíamos  denominar  de habitus universitário.  Cada  grupo  apresenta  seu  EV  e  

conforma  seu habitus como estruturas  transponíveis, caracterizado  pelo  conjunto  de  

disposições  adquiridas  de  suas determinações sociais e das vivências no contexto 
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acadêmico, que funcionam como princípio gerador de representações e práticas socias de 

saúde.  

 Dessa  forma, é importante que pesquisadores, professores, estudantes, 

profissionais e formuladores de políticas públicas compreendam a complexidade do 

fenômeno EV e saúde, buscando superar o modelo de “diagnóstico e prescrição” tão 

presente nas práticas em saúde, tendo em mente que o EV é uma construção social. Uma 

UNESA verdadeiramente promotora da saúde será realidade quando todas as políticas, 

currículos, cursos e estratégias considerarem as demandas inerentes às vulnerabilidades 

sociais imbricadas nas condições de vida dessa população, inclusive as produzidas dentro 

da própria Universidade.   

 Sendo assim, foi confirmada a tese de partida, ou seja, as pontuais ações de 

promoções a saúde presentes nos projetos de pesquisa, de extensão e nos PPCs, e 

instituídas na Universidade produzem um estilo de vida e um habitus no universitário que 

comprometem a sua saúde física e mental, bem como, a sua trajetória acadêmica. 

 Como desdobramento do estudo indica-se para a necessidade de novas pesquisas 

que analise o ambiente universitário e a perspectiva da promoção da saúde não apenas do 

estudante mas, também, de toda a comunidade acadêmica, assim como, ressalta-se para a 

importância de maiores investimentos para a entrada das Universidades privadas e 

públicas na Rede de Universidades Promotoras de Saúde. 

 Por fim, os resultados aqui  apresentados podem  fornecer  as  bases  para  análises  

mais aprofundadas das práticas de saúde, dos processos de formação e de produção 

científica sobre tema tão relevante na contemporaneidade. 
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APÊNDICE 1 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 

Dados de Identificação 
Título do Projeto de Pesquisa: Formação em saúde, estilos de vida de universitários e o 
desafio das universidades promotoras de saúde 
Pesquisador Responsável: Doutoranda Carine Silvestrini Sena Lima da Silva 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Escola de Enfermagem Aurora de 
Afonso Costa /Universidade Federal Fluminense - Programa de Mestrado Acadêmico em 
Ciências do Cuidado em Saúde 
Telefones para contato do Pesquisador: (21)99737-9394 
O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a consentir com a participação voluntária no projeto 
de pesquisa Formação em saúde, estilos de vida de universitários e o desafio das 
universidades promotoras de saúde de responsabilidade da pesquisadora Enfermeira 
Doutoranda Carine Silvestrini Sena Lima da Silva. 
 
Essa pesquisa objetiva compreender a interface entre os estilos de vida de universitários 
e seus habitus pregressos e a oferta de ações de Promoção da Saúde pela Universidade. 
Esse trabalho se justifica frente a relevância da interface estilo de vida e promoção da 
saúde. Os participantes preencherão, online, um questionário inicial para caracterização 
sócio e posteriormente o questionário Fantástico, para caracterização do estilo de vida. A 
identidade dos participantes será preservada em todo processo. O participante não terá 
despesas com alimentação e transporte, pois os questionários serão online. O benefício 
da pesquisa para os participantes docentes é a possibilidade de uma autoanálise sobre seu 
estilo de vida após o ingresso na Universidade.  Para a Instituição essa pesquisa 
fundamenta possíveis ações para o bem-estar e promoção da saúde do seu discente. Os 
riscos da pesquisa para os participantes serão mínimos, porém existentes, pois as 
discussões pautam-se em cuidado e estilo de vida, os quais poderão induzir reflexões que 
permeiam suas vivências. Para instituição será mínimo, pois o participante que não 
desejar participar não será constrangido para tal. Caso necessite poderão ser marcados 
encontros para respostas ou esclarecimentos de qualquer dúvida acerca dos 
procedimentos, riscos, benefícios e outros relacionados à pesquisa. Os resultados da 
pesquisa serão tornados públicos, respeitando o anonimato do participante, na Tese de 
Doutorado e entregue à Universidade Federal Fluminense, bem como publicadas em 
revistas científicas temáticas. Com a conclusão da pesquisa espera-se contribuir com 
estratégias para promoção da saúde no ambiente universitário, visando um estilo de vida 
mais saudável para todos que ali atuam. A retirada do consentimento e permissão de 
realização do estudo pode ser feita a qualquer momento, sem que isso traga prejuízos. 
Será mantido o caráter confidencial de todas as informações relacionadas à privacidade 
da pessoa pela qual sou responsável. Uma cópia desse TCLE será enviada por e-mail. 
Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para 
que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo 
com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva 
em consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os 
participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. 
Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, 
incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi 
aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras 
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informações, entre em contato com o Comitê de Ética da Universidade Estácio de Sá., 
por e-mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas. 
 
Eu declaro ter sido informado e concordo com a participação, como voluntário, no 
programa de pesquisa descrito.     (  )      Sim                         (  )          Não    
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APÊNDICE  2 
 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE IMAGEM E SOM 
 

 

Eu,__________________________________________________________________, nacionalidade 

_______________, estado civil ________________, portador da Cédula de identidade RG 

nº.__________________, inscrito no CPF/MF sob nº _________________________________, 

residente à Av./Rua ___________________________________, nº. _________, município de 

________________________________/Pernambuco. AUTORIZO o uso de minha imagem em 

todo e qualquer material entre imagens de vídeo, fotos e documentos, para ser utilizada 

na tese, intitulada FORMAÇÃO EM SAÚDE, ESTILOS DE VIDA DE UNIVERSITÁRIOS E 
O DESAFIO DAS UNIVERSIDADES PROMOTORAS DE SAÚDE. A presente autorização 

é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em 

apenas no documento referente a tese. 
Fica ainda autorizada, de livre e espontânea vontade, para os mesmos fins, a cessão de 

direitos da veiculação das imagens não recebendo para tanto qualquer tipo de 

remuneração. 

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito 

sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a 

qualquer outro, e assino a presente autorização em 02 vias de igual teor e forma. 

 

__________________, dia _____ de ______________ de ___________. 

 

___________________________________________________ 

(Assinatura) 
Nome: 
Telefone p/ contato: 
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APÊNDICE  3 
 
 
ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI -ESTRUTURADA COM OS ESTUDANTES 
 
A fim de colaborar com a presente pesquisa você está sendo convidado para responder as 
seguintes questões: 
 
Nome completo _________________________________________  

Qual Curso frequenta? _____________________________________ 

Idade__________________________Sexo_____ 

Estado Civil ________________________________ 

Tem filhos? (  ) Sim  (  ) Não  

Religião ___________________________ 

Endereço __________________________________________________ 

Qual a Renda Mensal da sua família? 

Você mora: (  ) So   (  ) Com amigos   (  ) Com os pais /parentes 

Qual meio de transporte utiliza para ir a Universidade? 

Trabalha ou já trabalhou ? _______________Em que atividade? ___________________  

Há quanto tempo trabalha ? ___________________________________ 

Quando ingressou na Universidade? _____________________________ 

Trabalha e estuda durante a Universidade ? ________________________ 
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APÊNDICE  4 
 
ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI -ESTRUTURADA COM GESTORES 
 
A fim de colaborar com a presente pesquisa você está sendo convidado para responder as 
seguintes questões: 
 
Nome completo _________________________________________  

Idade__________________________Sexo_____ 

Qual Curso Coordena? _____________________________________ 

Há quanto tempo? 

Quando iniciou seu trabalho na Universidade? _____________________________ 

Você conhece os Projetos propostos aos alunos?  

De que tratam estes Projetos? 

Você se reúne com alunos para discutir questões relacionadas a promoção da saúde dos 

mesmos? 

O que pensa das cantinas existentes na Universidade? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Há na Universidade espaços de lazer destinados aos alunos? 
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ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO - «TENHO UM ESTILO DE VIDA 

FANTÁSTICO?» 
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