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RESUMO

A delimitação do tema e do objeto neste estudo circunscrevem-se no campo da
Educação Permanente em Saúde e sentidos do trabalho e contribui para as
discussões do Grupo de Pesquisa Educação e Trabalho, vinculado à linha de
Pesquisa Práticas Docentes e Formação Profissional do Programa de Pós Graduação
em Educação da Universidade do Vale do Itajaí. O problema desta pesquisa é: quais
os sentidos da Educação Permanente em Saúde e do trabalho atribuídos pelas
enfermeiras de um hospital infantil? Diante desta problematização, derivou o seguinte
objetivo geral: analisar os sentidos da Educação Permanente em Saúde e do trabalho
atribuídos pelas enfermeiras de um hospital infantil na Região Sul do Brasil. A
abordagem do estudo foi qualitativa. A coleta de dados aconteceu mediante
levantamento documental, aplicação de questionário e entrevistas individuais com os
participantes. As categorias de análise foram compostas nos eixos: 1) os sentidos do
trabalho e seus seis constructos (utilidade social, oportunidades de aprendizagem e
desenvolvimento, autonomia, cooperação e relacionamento com colegas,
reconhecimento e retidão moral) de Morin e Cherré (1999) e Rodrigues, Barrichello e
Morin (2016), e 2) a Educação Permanente em Saúde e seu Quadrilátero da
Formação: ensino - gestão - atenção/assistência e controle social de Ceccim e
Feuerwerker (2004) e 3) trajetória profissional. Os resultados indicaram um perfil de
enfermeira com média de idade de 40 anos, gênero feminino e orientação sexual
heterossexual, casada, autodenominação étnica branca, residindo em Itajaí e com o
cônjuge, com média de 2 filhos que só estudam. Em relação ao perfil profissional,
temos profissionais com graduação recente, com tempo de formação de até 10 anos,
01 especialização concluída, turno de trabalho diurno, tempo de serviço no hospital
de 3 meses e presença de 2 vínculos laborais, com renda mensal de 1 a 3 salários
mínimos. Na trajetória profissional, participavam mensalmente de EPS com discussão
de temas relacionados à gestão e à assistência. A Educação Permanente em Saúde
é um conceito que causou estranheza às enfermeiras, pois em sua trajetória
profissional as mesmas participavam somente de capacitações pontuais. O sentido
do trabalho para elas possui características polissêmicas e muitas vezes confrontante.
Os seis constructos foram identificados e correlacionados com o trabalho na
Enfermagem. Esta pesquisa contribui com discussões a respeito da sensibilização dos
profissionais enfermeiros sobre as práticas da Educação Permanente em Saúde nas
instituições hospitalares, implementando ações crítico-reflexivas e considerando os
sentidos do trabalho na promoção de mudanças nas realidades de cada serviço.

Palavras Chave: Educação Permanente em Saúde; Sentidos do Trabalho;
Enfermagem.

ABSTRACT
The delimitation of the subject and object in this study are circumscribed in the field of
Permanent Education in Health and work directions and contributed to the discussions
of the Research Group of Education and Work, connected with the line of Teaching
Practices Research and Professional Training Program of Post Graduation in
Education of the University of Itajai Valley. The main problem of this research is to
understand the importance of the Permanent Education in Health and the work
attributed by nurses of a children's hospital. Because of this problematization, the
following general objective was derived: to analyze the meanings of Permanent
Education in Health and the work attributed by the nurses of a children's hospital in the
Southern Region of Brazil. The approach method was qualitative. The data collection
took place through a documentary survey, application of questionnaire and individual
interviews with the participants. The categories of the chosen analysis were composed
of the following guidelines : 1) the meanings of work and its six constructs (social utility,
opportunities for learning and development, autonomy, cooperation and relationship
with colleagues, recognition and moral rectitude) by Morin and Cherré (1999) and
Rodrigues, Barrichello and Morin (2016), and 2) Permanent Education in Health and
its Training Quadrilateral: teaching - management - care/assistance and social control
by Ceccim and Feuerwerker (2004) and 3) professional trajectory. The results
indicated a profile of a nurse with an average age of 40 years, of female gender and
heterosexual orientation, married, of white ethnic self- identification, living in Itajaí and
with her spouse, with an average number of 2 children who study. Concerning the
professional profile, we have professionals with recent graduation, with professional
development up to 10 years, with 01 specialization completed, day shift, with the
duration of service in the hospital for 3 months and having 2 labor bonds, with monthly
income from 1 to 3 minimum wages. In the professional trajectory, PEH participated
monthly with the discussion of topics related to management and assistance. The
Permanent Education in Health is a concept that caused strangeness to the nurses
because in their professional trajectory they have participated only in punctual
capacities. The sense of work for them has polysemic and often confronting
characteristics. The six constructs were identified and correlated with work in Nursing.
This research contributes to the discussions about the awareness of nursing
professionals about the practices of Permanent Education in Health in hospital
institutions, implementing critical-reflexive actions and considering the meanings of
work in promoting changes in the realities of each service.

Key words: Permanent Education in Health; Meanings of work; Nursing
Education
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INTRODUÇÃO
O profissional de Enfermagem em sua prática profissional possui uma
abrangente área de atuação que lhe possibilita desenvolver suas competências e
habilidades requeridas em diversos setores de saúde. Durante a Graduação, essas
atribuições são alicerçadas nos eixos da assistência, ensino, pesquisa e gerência.
A composição destas quatro atribuições é baseada nas Diretrizes Curriculares
Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem, publicadas na Resolução do
Conselho Nacional de Educação Nº 3, de 7 de novembro de 2001 e previstas na Lei
do Exercício Profissional Nº 7.498 de 25 de junho de 1986 (BRASIL, 2001).
As atribuições dadas à assistência de Enfermagem correspondem ao cuidado
prestado às populações, considerando os determinantes socioculturais, econômicos
e ecológicos do processo saúde-doença e seus princípios bioéticos; já a gerência
subsidia a administração do processo de trabalho de Enfermagem. No eixo da
pesquisa, o profissional de Enfermagem deve desenvolver, participar e aplicar
pesquisas e produção de conhecimento que objetivem sua qualificação.
No que confere ao ensino, essas diretrizes trazem a Educação Permanente
como um requisito necessário à formação do profissional Enfermeiro¹, considerando
a promoção de oportunidades de ensino e responsabilidade com a educação e o
treinamento dos profissionais nos serviços de saúde (BRASIL, 2001).1
Neste sentido, Lavich et al. (2014) reforça o papel central da Enfermagem na
realização de ações de educação, pois o Enfermeiro é o principal articulador dos
diferentes setores do hospital. Entretanto, essa prática necessita de abordagem
multiprofissional como forma de se tornar mais efetiva sob os diferentes olhares destes
eixos.
Em consonância às concepções didático-pedagógicas exigidas para a
formação e capacitação do profissional de saúde, são lançadas no Ministério da
Saúde as normativas para a implementação da Política Nacional de Educação
Permanente em Saúde (EPS), através da Portaria Nº 1996 de agosto de 2007.

1

Optou-se por referenciar profissionalmente no gênero masculino devido a denominação formal contida
nas Legislações, como por exemplo a Lei do Exercício Profissional; a flexão de gênero será
considerada durante a pesquisa de campo.
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A Educação Permanente em Saúde definida neste documento traduz uma
proposta de valorização do saber dos profissionais de saúde, da construção de
atitudes críticas e reflexivas, permeando as transformações das práticas profissionais.
A partir da década de 90, do século XX, ocorreram profundas transformações
no mundo do trabalho, especialmente pela nova organização do trabalho, com a
reestruturação produtiva2 implicada nos novos avanços tecnológicos (cibernética,
informatização, internet), que culminaram nos processos de mundialização que
provocaram novas exigências no perfil dos profissionais de diversas áreas e de suas
práticas profissionais. A demanda neste processo foi por novas competências3 que
acabam por influenciar, inclusive, nos sentidos da educação e do trabalho atribuídos
pelos profissionais da área da saúde.
Neste contexto, Pires (2009) nos traz a perspectiva que o entendimento sobre
as características e demandas do objeto do trabalho da Enfermagem, com suas
relações entre sujeitos, possui influência nas ações destes profissionais. A autora
destaca que a utilidade social do trabalho da Enfermagem perpassa a relação do
cuidado humano, reconhecendo um campo de atividade especializada a qual requer
uma formação sólida e a expansão de conhecimentos.
O cuidado para Boff (2014) entra na natureza e na constituição do próprio ser
humano, representando atitudes de atenção, zelo, preocupação, envolvimento com o
outro e ocupação. Ou seja, “se não receber cuidado, desde o nascimento até o morte,
o ser humano desestrutura-se, definha, perde sentido e morre; o cuidado deve ser
entendido na linha da essência humana” (BOFF, 2014, p.13).
Para a Enfermagem, o cuidado é o fio condutor da profissão; enquanto
trabalho, fundamentou-se com a percursora Florence Nightingale e a sua arte do
cuidar, avançando no decorrer dos anos na inserção no trabalho coletivo em saúde.
O trabalho da Enfermagem para Kirchhof (2003) tem suas próprias especificidades e
o cuidar é composto por atividades definidas pela Lei do Exercício Profissional.

2

As tendências que ocorreram no mundo do trabalho na virada do século, segundo Antunes (2013),
incluem a redução do operariado manual, fabril, estável; aumento do assalariamento; aumento do
trabalho feminino no mundo do trabalho; expansão dos assalariados no setor bancário, turismo, os
chamados setores de serviços em geral, constituindo uma classe trabalhadora mais explorada,
fragmentada, heterogênea e complexa.
3 A competência profissional na Enfermagem para Camelo e Angerami (2013) é um conjunto de
conhecimentos, habilidades e atitudes, envolvendo experiências e valores, os quais são devem ser
usados de maneira adequada em resposta às situações da prática profissional. As autoras reforçam a
crescente preocupação com a formação de um profissional com competência para o trabalho.
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As autoras Duarte e Simões (2015) discorrem que a principal característica do
trabalho na Enfermagem são as atividades assistenciais e cuidado ao paciente
embasado em conhecimento científico. Leopardi, Gelbcke e Ramos (2001) nos trazem
que a assistência de Enfermagem opera em três diferentes trabalhos: o cuidar,
gerenciar e educar. Este último tem como objeto a consciência individual e/ou coletiva
e possibilita a reflexão mais críticas do usuário e do trabalhador em relação aos
serviços de saúde (KIRCHHOF, 2003, p.672).
Neste sentido do educar, temos a Educação Permanente, a qual se constitui
como uma estratégia significativa para a viabilização das mudanças nas práticas de
saúde, voltada para a melhoria da qualidade dos serviços (LOPES et al., 2016). É
importante ressaltar que estudos trazem discussões a respeito da implantação de
Núcleos de Educação Permanente no âmbito hospitalar, as quantificações de ações
desenvolvidas pelos mesmos e suas limitações, a citar: pouco comprometimento dos
profissionais e gestores, dificuldade relacionada à gestão de pessoas, gestão do
tempo e falta de recursos físicos (PASCHOAL; MANTOVANI; MÉIER, 2007; JESUS
et al., 2011; FORMETON, 2013; QUINTANILHA, 2014; ROSA, 2014; VALENTE, 2015;
ARAÚJO, 2015; SILVA, 2015; MESSIAS, 2015; BALDO, 2016; REINSDOFER, 2016;
LAVICH et al., 2017).
Acerca destas limitações, foi possível observar alguns questionamentos sobre
a Educação Permanente em Saúde, requerida como uma competência profissional,
bem como os sentidos do trabalho no âmbito da Enfermagem. A Educação
Permanente em Saúde ingressou na minha vida durante o curso de Graduação em
Enfermagem, através de um estágio na Comissão de Integração Ensino e Serviço da
Foz do Rio Itajaí Açu (CIES), a qual auxilia na formulação, condução e
desenvolvimento da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. No
período deste estágio de 2013 a 2014, pude acompanhar de perto as necessidades
demandadas pelos municípios participantes da CIES em Educação Permanente em
Saúde, além de conhecer na prática o que é preconizado pelo Ministério da Saúde.
Já na condição de graduada, na minha atuação como enfermeira no âmbito
hospitalar desde o ano de 2015, obtive a vivência de execução e planejamento de
ações educativas com a equipe de Enfermagem quando, então, pude perceber as
seguintes situações advindas desta experiência: evidenciei alguns entraves para o
desenvolvimento destas ações, levando assim o desencantamento dos profissionais
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em participarem de momentos destinados à Educação Permanente em Saúde. Desta
forma, os sentidos do trabalho também não eram discutidos nestes espaços.
Para que um trabalho tenha sentido, segundo Morin (2001, p.18) “é importante
que quem o realize saiba para onde ele conduz; em outras palavras, é essencial que
os objetivos sejam claros e valorizados e que os resultados tenham valor aos olhos
de quem o realiza”.
Os significados daquilo que fazemos e vivemos no trabalho, para Dutra (2010,
p.424):
São construídos a partir de muitos saberes e transitam por diversos sentidos,
das pessoas e dos grupos [...], podendo ajudar o fortalecimento imaginativo,
e valorizar a entrega da competência do trabalhador numa ação, resgatando
o valor do trabalho. [...] esses aspectos trazem saltos de performance e de
motivação.

Nesta perspectiva, vale ressaltar a diferenciação de significados e sentidos do
trabalho a qual encontramos na literatura. O significado do trabalho corresponde as
interpretações socialmente compartilhadas sobre o trabalho, a representação social
que a tarefa executada tem para o trabalhador. Já o sentido do trabalho é “uma
produção pessoal decorrente da apreensão individual dos significados coletivos, nas
experiências cotidianas” (TOLFO; PICCININI, 2007, p.44). Nesta pesquisa,
adotaremos o conceito de sentidos ora explanado.
Como enfermeira atuante no âmbito hospitalar, os sentidos do trabalho me
trouxeram reflexões acerca desta construção pessoal de cada profissional de
Enfermagem, no entorno de seu setor de atuação; além da educação permanente em
saúde vivenciada durante a trajetória profissional.
Durante a construção desta investigação, estes temas despertaram uma auto
reflexão sobre minha própria trajetória: uma estudante de Enfermagem, bolsista, com
muitos sonhos e ânsia de apegar-se a cada oportunidade de aprendizado deu espaço
para um enfermeira graduada, insegura, mas com objetivos bem delimitados em
relação à construção da carreira. Primeiro foi a entrada no mercado de trabalho
(hospital), os cursos e especializações, depois o início de um Mestrado em Educação
e finalmente a experiência da docência; um percurso permeado por muito trabalho e
com a Educação Permanente no coração.
A Educação Permanente em Saúde baseada em seus princípios de reflexão e
criticidade do cotidiano do trabalho propicia ambientes pautados na discussão sobre
os sentidos do trabalho. Conhecer as crenças e anseios dos profissionais de
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Enfermagem nos faz pensar em planejamento e estratégias para a promoção da
humanização, melhorias na qualidade de vida e satisfação no trabalho destes
trabalhadores (DUARTE; SIMÕES, 2015).
Outras situações que pude observar como enfermeira responsável por ações
de Educação Permanente no meu setor incluem o desconhecimento do profissional
sobre os objetivos desta educação, suas resistências às mudanças, o tempo
disponível no seu turno laboral, além da desmotivação por sobrecarga de trabalho e
funções, transformando o Enfermeiro num profissional de comportamentos
padronizados, aparentemente alheio às reflexões de seu próprio trabalho.
Neste cenário, surgiu então minha motivação para esta pesquisa: compreender
os sentidos do trabalho partindo de meus colegas da Enfermagem e refletir sobre
ações efetivas de Educação Permanente em Saúde.
A partir desta motivação e considerando a relação entre a EPS e as discussões
sobre o trabalho, o problema central desta pesquisa foi: Quais os sentidos da
Educação Permanente em Saúde e do trabalho atribuídos pelas enfermeiras de um
hospital infantil?
Para trilharmos os caminhos da Educação Permanente em Saúde (EPS) e sua
interface com a Enfermagem, além de nos embasarmos nas políticas preconizadas
pelo Ministério da Saúde e nos documentos oficiais que regulamentam a profissão e
a formação do Enfermeiro, nos apropriamos em conhecer a produção acadêmica
sobre Educação Permanente em Saúde e Enfermagem no Brasil. Sendo assim, o
ponto inicial da nossa pesquisa foi a realização de um levantamento e análise da
produção acadêmica (teses e dissertações) sobre EPS na área da Enfermagem nos
últimos 5 anos a partir da busca no banco de dados escolhido: Portal da Biblioteca
Digital Brasileira de Teses de Dissertações (BDTD).
A Biblioteca Digital Brasileira de Teses de Dissertações foi lançada no ano de
2002 e reúne textos completos das teses e dissertações defendidas nas instituições
brasileiras de ensino e pesquisa de forma gratuita, auxiliando assim na divulgação e
no acesso à produção científica no país. Atualmente o portal conta com
aproximadamente 385.965 dissertações e 147.165 teses disponíveis para consulta. 4
No acesso ao portal, iniciamos nossa primeira pesquisa: utilizamos na busca
geral os descritores Enfermagem e Educação Permanente em Saúde em todos os

4

Informações coletadas no site da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
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campos, selecionando publicações nos anos de 2013 a 2018. Esta busca trouxe 240
resultados sendo 178 dissertações de 62 teses. Para refinarmos a busca, utilizamos
os filtros Subject: Enfermagem (resultando 41 publicações sendo 32 dissertações e 9
teses); Subject: Educação Permanente em Saúde (resultando 09 publicações, sendo
8 dissertações e 01 tese) e Subject: Educação Permanente (resultando 16
publicações, sendo 11 dissertações e 5 teses), totalizando 66 publicações. Após
leitura dos resumos e exclusão de trabalhos duplicados ou que não atendessem a
temática, chegamos ao resultado final de 21 trabalhos: 2 teses e 19 dissertações.
Em relação à classificação por área de conhecimento, 17 publicações foram
classificados na área Ciências da Saúde – Enfermagem; 01 publicação na área
Ciências Humanas – Psicologia e 03 publicações na área Ciências Humanas –
Educação. O processo deste levantamento de produção acadêmica no banco de
dados da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações foi realizado no mês de julho de
2018 e está descrito no Fluxograma 01 abaixo.
Fluxograma 1: Pesquisa na BDTD sobre EPS e Enfermagem

Fonte: elaboração das pesquisadoras.
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Nesta seleção final foi possível verificar que a maioria dos estudos tiveram
como cenário de pesquisa o ambiente hospitalar, na diversidade de seus setores:
unidade de terapia intensiva (ROSA, 2014; VALENTE, 2015; SANTAREM, 2016;
REISDORFER, 2016) unidade de internação adulto (DAL POZZO, 2014), pronto
socorro (MESSIAS, 2015; VALENTE, 2015; ILHER, 2017), centro obstétrico e unidade
materno infantil (SILVA, 2013; BARBOSA, 2013). Este fato nos faz refletir sobre a
pluralidade no desenvolvimento de ações educativas no trabalho da Enfermagem nas
instituições de saúde, mencionado nas diretrizes da Política Nacional de Educação
Permanente, explanada nas próximas subseções.
A Educação Permanente em Saúde para a equipe de Enfermagem foi discutida
sob diversos aspectos nas publicações consultadas. Um aspecto relevante concerne
à implantação de núcleos, programas ou práticas de educação permanente nos
hospitais, nos levando a considerar esta necessidade existente de aproximar
educação e trabalho na saúde, apontadas nos estudos como uma demanda a ser
implementada (RANGEL, 2014; ROSA, 2014; QUINTANILHA, 2014; DAL POZZO,
2014; MESSIAS, 2015; SANTAREM, 2016; LECCA, 2017; ARAÚJO, 2015;
REISDORFER, 2016).
Outra vertente explorada nas teses e dissertações está relacionada com a
percepção das equipes de Enfermagem quanto às fragilidades das ações de
Educação Permanente em Saúde já implementadas nas instituições de saúde, a citar:
pouco tempo para as ações educativas, recursos humanos e locais inadequados,
baixa adesão da equipe, entre outros fatores operacionais, estruturais ou
organizacionais (FORMENTON, 2013; RANGEL, 2014; QUINTANILHA, 2014; SILVA,
2015; ARAÚJO, 2015; VALENTE, 2015; BALDO, 2016; LECCA, 2017). Estes
apontamentos feitos pelos sujeitos das pesquisas reforçam a necessidade de
melhorias no planejamento da EPS.
Em relação aos objetivos gerais destes estudos podemos mencionar as
seguintes intenções verificadas:
a) Desenvolver propostas institucionais de Educação Permanente em Saúde
em diversos setores;
b) Elaborar projeto para a implantação de um Núcleo de Educação
Permanente em Saúde;
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c) Analisar as representações sociais de Educação Permanente em Saúde
dos enfermeiros; evidenciar a percepção dos enfermeiros sobre as ações
de educação que realizam;
d) Analisar a Educação Permanente como ferramenta de gestão dos
enfermeiros;
e) Avaliar a utilização de estratégias de Educação Permanente;
f) Analisar processos de implantação e implementação das práticas de
Educação Permanente em Saúde em hospitais;
g) Compreender o processo de Educação Permanente realizado pelos
enfermeiros.
Estes objetivos dialogam com as categorias analisadas, indicadas no quadro
abaixo que sintetiza este conteúdo.

Quadro 1: Categorias levantadas nos estudos da revisão de literatura
Título da Publicação

Produção
acadêmica

Autor/Ano

Categorias

Implantação e avaliação de um
programa educativo conforme
diretrizes da Política Nacional
Educação Permanente em
Saúde
Práticas educativas para
enfermeiros em serviço de
emergência: uma revisão
integrativa

Dissertação

Lecca, Carla
Garcia
Gomes
(2017)

Programa de Educação Permanente em
Saúde: Refletindo a prática da
comunicação no ambiente de trabalho

Dissertação

Ilher,
Angélica
Salete
(2017)

A enfermagem e o processo
de educação permanente em
saúde no contexto hospitalar

Dissertação

Santarem,
Daniela
(2016)

Educação permanente e suas
interfaces com as condições
sensíveis à atenção primária

Dissertação

Avaliação das ações
de Educação Permanente em
Saúde desenvolvidas por
Comissões Intergestores
Regionais do Departamento
Regional de Saúde XIII

Dissertação

Silva,
Charlene
Ester
Machado
(2016)
Baldo,
Priscila
Lapaz (2016)

Conhecimento sobre as práticas inerentes
aos profissionais da saúde no serviço de
emergência; EPS no trabalho da
Enfermagem; Satisfação de usuários com
os cuidados de Enfermagem em serviços
de emergência e Gerência e liderança do
enfermeiro
Assistência e seus fluxos de trabalho,
espaços/recursos físicos, materiais e
equipamentos; relações/condições de
trabalho e treinamento
Assistência na Atenção Primária à Saúde e
Internações Hospitalares e Educação:
ferramenta para lidar com as condições
sensíveis à Atenção Primária
Estrutura oferecida nas ações educativas;
Processo oferecido nas ações educativas e
Resultados alcançados nas ações
educativas
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A educação permanente em
saúde para a institucionalização
de uma rede-rizoma
Programa
de educação permanente em
saúde para a equipe
de Enfermagem da UTI adulto:
cuidado ao paciente no pósoperatório de cirurgia cardíaca
Educação permanente da
equipe de Enfermagem: ações
educativas de enfermeiros no
cenário hospitalar

Dissertação

Núcleo
de educação permanente
como ferramenta de gestão
organizacional no Hospital
Universitário Ana Bezerra: um
plano de projeto técnico
aplicado
Educação permanente em
saúde em unidades críticas de
um hospital de ensino:
elaboração de material de apoio
Educação Permanente em
saúde: construindo caminhos
para a implantação de um
protocolo de sepse grave
adequado a realidade de um
hospital universitário em Porto
Alegre
Educação permanente como
ferramenta de gestão do
sistema único de saúde: a
concepção dos enfermeiros

Dissertação

Dissertação

Dissertação

Mesquita,
Luana Pinho
(2016)
Reisdofer,
Ariele Priebe
(2016)

Processo de trabalho em saúde

Desafios da equipe em relação aos
cuidados ao paciente no pós operatório de
cirurgia cardíaca; o medo da admissão na
UTI; relações multiprofissionais e
necessidade de EPS

Silva,
Débora
Schimming
Jardini
Rodrigues
(2015)
Araújo,
Karoline
Queiroz
Martins
(2015)

Caracterização das ações educativas
realizadas com a equipe de Enfermagem;
Percepção sobre as ações de educação
realizadas e Formação profissional para as
atividades de educação

Dissertação

Valente,
Drieli da
Silva (2015)

Origem da ações educativas e Ações
desenvolvidas

Dissertação

Moreti,
Miriane Melo
Silva (2015)

Narrativa da prática educativa em saúde e
EPS

Dissertação

Rossetti,
Luciana
Teixeira
(2015)

Construção coletiva de
programas educativos:
potencialidade para consecução
da Educação Permanente em
Saúde
Práticas educativas em um
centro de terapia intensiva
adulto

Tese

Messias,
Melissa
(2015)

Educação permanente em
saúde: Estratégia para implantar
protocolos de segurança do
paciente em um hospital público

Dissertação

O trabalho dos enfermeiros na
Superintendência Regional de Saúde e as
atividades de EPS desenvolvidas; A EP
como ferramenta para a gestão na visão
dos enfermeiros
Levantamento de necessidades e
planejamento dos treinamentos na
perspectiva da equipe de Enfermagem e
Construção do Programa de Educação da
equipe de Enfermagem
Análise das práticas educativas:
dificuldades na adesão e participação:
treinamento inicial; comprometimento dos
enfermeiros; aplicação das práticas
educativas; qualificação do instrutor;
Potencialidades na adesão e participação
das práticas educativas: logística; temas;
Construção e aplicação de uma proposta
educativa: Propostas de melhorias para as
práticas educativas: capacitação para os
multiplicadores; metodologia ativa com
simulação realística e certificação.
Interferência da infraestrutura do hospital
na assistência de enfermagem;
interferência do trabalho desenvolvido pela
enfermagem na assistência; EPS como
transformadora no cotidiano de trabalho da

Dissertação

Rosa, Fabio
Silva (2014)

Dal Pozzo,
Monique
Junges
(2014)

Identificação das necessidades de
formação; A contribuição da educação
permanente para a gestão, Identificação
dos fatores intervenientes no processo de
aprendizagem no hospital
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Educação permanente em
saúde: implantação e
implementação das práticas em
uma organização hospitalar

Dissertação

Programa
de educação permanente e
desenvolvimento organizacional
e profissional de enfermagem
no Hospital Universitário Onofre
Lopes

Dissertação

Educação permanente em saúd
e: representações sociais de
enfermeiros da saúde da família

Dissertação

Formeton,
Yaisa França
(2013)

Educação permanente em
saúde: práticas humanizadas
no centro obstétrico de um
hospital universitário

Dissertação

Silva, Ursula
Gliesch
(2013)

A experiência do enfermeiro
com educação permanente no
Hospital das Clinicas Unidade
Materno Infantil de Marília

Tese

Educação permanente de
profissionais de enfermagem da
atenção básica à saúde a partir
de indicadores clínicos de risco
para o desenvolvimento infantil

Dissertação

Rangel,
Anna
Gabriella
Carvalho
(2014)
Quintanilha,
Fabiana da
Silva (2014)

Barbosa,
Vanessa
Baliego de
Andrade
(2013)
Tocchio,
Andrea
Bianchini
(2013)

equipe de enfermagem; Elaboração de uma
ferramenta que favorece a aplicação das
Metas Internacionais de Segurança e um
plano de EPS.
Concepções sobre EPS, planejamento e
operacionalização das práticas educativas;
Concepções pedagógicas e avaliação das
práticas de EPS.
Conhecimento dos profissionais quanto à
atuação do Núcleo EPS no hospital;
Percepção da coordenação do Núcleo de
EPS com relação às atividades
desenvolvidas; Percepção da equipe de
Enfermagem quanto às contribuições do
Núcleo e Dificuldades encontradas pela
equipe de Enfermagem com relação à
adesão à EPS
Influência da Educação Permanente no
processo de trabalho; A centralização de
enfermeiros nas ações de Educação
Continuada; Diferentes concepções de
Educação Continuada e Dificuldades na
realização de atividades educacionais
A percepção da equipe sobre práticas
humanizadas; O trabalho despersonalizado
e robotizado do cuidado; A fragmentação
do cuidado e As relações de poder e a
disposição da equipe para aprender.
Categoria central: Relação de confiança
com o gestor como componente
interveniente para o enfermeiro assumir o
papel de agente transformador de sua
práxis
Diferenças quantitativas entre profissionais,
Transformações quantitativas e qualitativas
nos momentos antes, durante e após a
educação permanente e Apresentação e
discussão de alguns sentidos da formação
para os profissionais

As categorias acima apontadas e descritas nos estudos remetem às ações
educativas na área da saúde e suas influências no processo de trabalho, bem como
suas dificuldades e demandas verificadas nas narrativas dos profissionais de saúde.
Os fundamentos da Educação Permanente em Saúde embasam-se na
problematização, análise crítica e compartilhamento de experiências, viabilizando
ambientes para a discussão da percepção dos sujeitos no que confere ao seu
trabalho, ou seja, instiga os profissionais a buscarem sentidos naquilo que vivenciam
e praticam no dia a dia. Entretanto, a produção acadêmica levantada nos últimos cinco
anos nos traz poucos trabalhos que remetam aos sentidos da educação
permanente e do trabalho atribuídos pelos profissionais. Este fato é citado por
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Ravazine e Ribeiro (2017) em sua revisão bibliográfica, a qual afirmam que a relação
entre trabalho e EPS não tem sido muito desenvolvida nas publicações, nos levando
a entender que esse contexto não tem sido explorado nas pesquisas a respeito desta
temática. Consideramos que há uma lacuna onde os sentidos da Educação
Permanente em Saúde e do trabalho não são profundamente investigados e
discutidos entre os enfermeiros, considerando suas singularidades na sua prática
profissional.
Em relação aos sentidos do trabalho, realizamos o levantamento e análise da
produção acadêmica (teses e dissertações) sobre o tema na área da Enfermagem nos
últimos 5 anos partindo pelo mesmo banco de dados: Portal da Biblioteca Digital
Brasileira de Teses de Dissertações (BDTD).
No acesso ao portal, iniciamos nossa primeira pesquisa: utilizamos na busca
geral os descritores sentidos do trabalho e Enfermagem em todos os campos,
selecionando publicações nos anos de 2013 a 2018. Esta busca trouxe 437 resultados
sendo 318 dissertações de 119 teses. Para refinarmos a busca, utilizamos os filtros
Subject: Enfermagem (resultando 92 publicações sendo 62 dissertações e 30 teses);
Subject: Trabalho (resultando 08 publicações sendo 5 dissertações e 3 teses) e
Subject: Trabalho de Enfermagem (resultando 1 publicação na modalidade
dissertação) e Subject: Sentidos do trabalho (resultado 1 publicação na modalidade
de tese). Após leitura dos resumos e exclusão de trabalhos duplicados ou que não
atendessem a temática, chegamos ao resultado final de 4 trabalhos: 2 Teses e 2
Dissertações.
Em relação à classificação por área de conhecimento, 01 publicação foi
classificada na área Ciências da Saúde – Enfermagem e as outras 03 publicações na
área Ciências Humanas – Psicologia. O processo deste levantamento de produção
acadêmica no banco de dados da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações está
descrito no Fluxograma 02 abaixo.
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Fluxograma 2: Pesquisa na BDTD sobre sentidos do trabalho e Enfermagem

Fonte: elaboração das pesquisadoras.

Os quatro trabalhos foram publicados nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016.
Os sentidos do trabalho foram explorados em pesquisas envolvendo técnicos de
Enfermagem de nível médio e aposentados (ALBERICI, 2016), auxiliares e técnicos
de Enfermagem em um hospital universitário (OLIVEIRA, 2015), profissionais de
saúde (incluindo equipe de Enfermagem) de um centro de tratamento intensivo de um
hospital universitário (CARAM, 2013) e trabalhadores públicos federais da
Universidade Federal de Santa Catarina afastados do ambiente laboral por estresse,
a qual contemplou profissionais de Enfermagem (PEREIRA, 2014).
Para os profissionais participantes da pesquisa de Oliveira (2015), os sentidos
do trabalho produzidos incluem a percepção de que sua prática profissional é
imprescindível para o tratamento médico, caracterizando um elo essencial entre
paciente e equipe multidisciplinar de saúde, com reconhecimento social. Pereira
(2014) discorre sobre os sentidos do trabalho através da análise de discurso trazendo
questões sobre identificação com o trabalho; sentimentos predominantes na
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experiência como trabalhador (a); entendimento do que é o trabalho; auto percepção
e percepção dos outros em relação ao seu trabalho. Já no estudo de Alberici (2016),
para os três profissionais de Enfermagem aposentados que mantém o vínculo laboral,
o sentido do trabalho é: o único vínculo que dá sentido à vida, é a centralidade do
trabalho como vínculo afetivo e de pertencimento, é sentimento de pertença,
confiança.
Num outro cenário, temos a pesquisa dos sentidos dos trabalho para os
profissionais de um centro de tratamento intensivo. Os resultados foram elaborados
tomando-se como base as dimensões do sentido do trabalho: individual, social,
organizacional e fazer cotidiano (CARAM, 2013), aos quais serão discutidos adiante
nas próximas seções. Os referenciais teóricos citados neste estudo contemplam
Hackman; Oldham (1975), Morin, Tonelli e Pliopas (2007), Tolfo; Piccinini (2007) e
Morin,

(2001;

2002;

2004;

2008),

autores

que

julgamos

pertinentes

ao

desenvolvimento de nossa pesquisa. No que confere às categorias levantadas nestes
quatro estudos, o quadro abaixo sintetiza estas informações:

Quadro 2: Categorias levantadas nos estudos da revisão de literatura
Título da Publicação
Trabalho e aposentadoria:
motivações da permanência
no trabalho entre
profissionais de
Enfermagem de nível médio

Produção de Sentido na
prática profissional de
auxiliares e técnicos de
Enfermagem
Os Sentidos do Trabalho
para profissionais de saúde
do CTI de um hospital
universitário

Produção
acadêmica
Dissertação

Autor/Ano

Categorias

Alberici,
Clotilde
(2017)

Tese

Oliveira,
Walter
Lisboa
(2015)
Caram,
Carolina
Silva (2013)

Núcleos de significação: fragilidade dos
vínculos familiares e sociais;
centralidade do trabalho como vínculo
afetivo e de pertencimento; trabalho x
cuidado ao lar; centralidade do trabalho
e do cuidado; a valorização do sentido
de liberdade e sua contradição com a
dependência do trabalho; as
conquistas: a família, os afetos e o lar;
o trabalho: uma missão cumprida; a
aposentadoria: o conflito interno
A relação com o paciente; a relação
com a equipe; desgaste emocional;
desgaste físico; valor social do trabalho
e o sentido do trabalho
Os Sentidos do Trabalho: a dimensão
individual, dimensão organizacional,
dimensão social e dimensão fazer
cotidiano

Dissertação
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Sentidos do trabalho para
servidores públicos federais
afastados do ambiente
laboral por estresse

Dissertação

Pereira,
Eliana
França
(2014)

Núcleos de significação: Descrição do
trabalho: características dos processos
de trabalho; relações interpessoais;
problemas, desafios e aspectos
positivos do trabalho; Sentidos do
trabalho: identificação com o trabalho;
sentimentos predominantes na
experiência como trabalhador (a);
entendimento do que é o trabalho;
auto-percepção e percepção dos outros
em relação ao seu trabalho; Processo
de adoecimento por estresse:
percepção da condição de saúde, do
processo de adoecimento e das causas
atribuída são estresse; estratégias de
enfrentamento e influência do estresse
na percepção do trabalho e
Afastamento do trabalho: motivos;
mudanças no trabalho após o
afastamento e sua influência na
percepção do trabalho.

Nesta revisão de literatura realizada, percebemos que os sentidos do trabalho
e suas dimensões permeiam as categorias ora apresentadas, nos seus diferentes
cenários de pesquisa.
Em relação à produção acadêmica sobre sentidos do trabalho do Grupo de
Pesquisa Educação e Trabalho, vinculada à linha de Pesquisa Práticas Docentes e
Formação Profissional, do Programa de Pós Graduação em Educação da
Universidade do Vale do Itajaí os trabalhos são expressivos. Nos últimos 05 anos,
produziu-se 05 dissertações na qual destacou-se estudos sobre percepções, sentidos
do trabalho, trajetórias e inserção profissional de jovens universitários do curso de
fisioterapia (MARESCH; RAITZ, 2016); de estudantes de psicologia e ciências
contábeis (STUEPP; RAITZ, 2017); jovens e adultos com síndrome de Down
(CARDOZO; RAITZ, 2017) e estudantes do curso de estética (GAVIOLI; RAITZ,
2018).
No estudo de Stuepp e Raitz (2017), os apontamentos dos jovens universitários
dos cursos de Psicologia e Ciências Contábeis trazem que um trabalho que tem
sentido é aquele no qual o indivíduo pode se realizar e fazer o que gosta, ocupando
assim a terceira posição no que tange à centralidade, ficando atrás da família e da
saúde; já os sentidos atribuídos ao trabalho pelas estudantes do curso de Estética
incluem o amor à profissão e o retorno financeiro (GAVIOLI; RAITZ, 2018).
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Em outra perspectiva, num estudo com jovens e adultos com síndrome de
Down, verificou-se que os sentidos do trabalho para estes sujeitos possui uma
diversidade peculiar e individual para cada um, não se dando prioridade para um ou
outro. Os sentidos atribuídos ao trabalho pelos participantes desta pesquisa se
relacionam como princípio educativo/aprendizagem, crescimento e desenvolvimento
pessoal, emponderamento, realização pessoal, sobrevivência, espaço de amizades,
desafios e busca de novas experiências de vida, independência (CARDOZO; RAITZ,
2017).
Um estudo que destacamos neste Grupo de Pesquisa refere-se a análise do
processo de inserção profissional de enfermeiros recém-formados do curso de
Enfermagem da Universidade do Vale do Itajaí (CUNHA; RAITZ, 2015), na qual trouxe
a percepção destes profissionais quanto à satisfação com a profissão e a escolha do
curso, condições de trabalho, dificuldades para inserção e permanência na área de
atuação, relação formação e trabalho,

expectativa profissional, relacionamento

multiprofissional e desafios da profissão e formação continuada.
Considerando estas reflexões na Enfermagem, esta pesquisa ora proposta de
analisar os sentidos da Educação Permanente em Saúde e do trabalho atribuídos
pelos Enfermeiros trará contribuições ao Grupo de Pesquisa Educação e Trabalho e
ampliará as discussões sobre esta temática, ainda incipiente na produção acadêmica.
Com este levantamento, foi possível verificar os poucos ou raros estudos sobre
o tema ou problema, destacando assim uma das justificativas quanto a relevância
científica e social desta investigação, que traz elementos novos para discussão
acadêmica na interface educação e sentidos do trabalho na Enfermagem.
Com a revisão de literatura, foi possível verificar que muito se conceituou-se
sobre a EPS e o trabalho da Enfermagem, mas raros estudos preocuparam-se em
analisar seus sentidos. Um dos novos elementos que trouxemos para contribuir com
os avanços na área é considerar constructos nos sentidos do trabalho.
Este estudo justifica-se ainda pela necessidade das instituições de saúde
desenvolverem estratégias de Educação Permanente em Saúde preconizadas pelo
Ministério da Saúde e pela Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde.
Neste cenário, temos uma relação entre educação e trabalho e a busca de valorização
de um ambiente didático pautado naquilo que produz sentidos aos profissionais; tornase, portanto, pertinente a discussão dos sentidos do trabalho na viabilização de
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práticas de Educação Permanente em Saúde. Contribui-se ainda com discussões a
respeito da sensibilização dos profissionais enfermeiros sobre as práticas da
Educação Permanente em Saúde nas instituições hospitalares, implementando ações
crítico-reflexivas e considerando os sentidos do trabalho na promoção de mudanças
nas realidades de cada serviço.
A delimitação do tema e do objeto neste estudo, circunscreve-se no campo da
Educação Permanente em Saúde e sentidos do trabalho e contribuiu para as
discussões do Grupo de Pesquisa Educação e Trabalho, vinculado à linha de
Pesquisa Práticas Docentes e Formação Profissional do Programa de Pós Graduação
em Educação da Universidade do Vale do Itajaí.
O objetivo geral que norteia este trabalho foi analisar os sentidos da Educação
Permanente em Saúde e do trabalho atribuídos pelas enfermeiras de um hospital
infantil na Região Sul do Brasil.
Os objetivos específicos incluiram: a) identificar a participação de Educação
Permanente em Saúde na trajetória profissional das enfermeiras nos eixos ensino,
gestão, assistência e controle social; b)

caracterizar o perfil sócio econômico e

profissional das enfermeiras a partir dos indicadores relativos às condições
geracionais, de gênero, escolaridade, origem étnica, composição familiar, renda;
tempo de formação; especialização na área; vínculos laborais; c) examinar os sentidos
da Educação Permanente em Saúde e os sentidos do trabalho na trajetória
profissional das enfermeiras.
As categorias de análise escolhidas para esta pesquisa dialogam com a revisão
de literatura anteriormente apontada e serão compostas nos eixos de análise: 1) os
sentidos do trabalho e seus seis constructos (utilidade social, oportunidades de
aprendizagem e desenvolvimento, autonomia, cooperação e relacionamento com
colegas, reconhecimento e retidão moral) de Morin e Cherré (1999) e Rodrigues,
Barrichello e Morin (2016), 2) a Educação Permanente em Saúde e seu Quadrilátero
da Formação: ensino - gestão - atenção/assistência e controle social proposto por
Ceccim e Feuerwerker (2004) e 3) a trajetória profissional das enfermeiras.
Trabalhamos com a hipótese de que os sentidos da Educação Permanente em
Saúde e do trabalho não são devidamente discutidos entre os profissionais durante
sua trajetória profissional e que há diferenças na construção destes sentidos quando
se observa a prática destes enfermeiros. Vale ressaltar que na pesquisa “as hipóteses
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substanciais podem ser feitas antes de iniciar a pesquisa, durante e/ou término da
coleta das informações.” (GOBO, p.107 apud MELUCCI, 2005).
A abordagem desta pesquisa possui um enfoque qualitativo para analisar os
sentidos da Educação Permanente e do trabalho atribuídos pelas enfermeiras
atuantes num hospital infantil da Região do Sul do Brasil.
A organização dada a este trabalho é configurada da seguinte maneira: o
capítulo primeiro apresenta os principais contextos da Educação Permanente em
Saúde segundo autores como Ceccim (2005) e Lavich et al. (2017), bem como as
políticas públicas preconizadas e a contextualização da Educação Permanente como
base da prática da Enfermagem. Discorremos também a respeito das contribuições
dos autores Morin (2001), Morin, Tonelli e Pliopas (2007) e Rodrigues, Barrichello e
Morin (2016) na categoria sentidos do trabalho. Optamos por utilizar as referências
Morin (2001; 2007; 2016) devido à grande contribuição de suas pesquisas no âmbito
dos sentidos do trabalho, considerando os seis constructos na análise destes
sentidos. A autora lidera o Centro de Pesquisa e Intervenção para o Trabalho, Eficácia
Organizacional e Saúde no Canadá, publicando estudos em diversos países.
No capítulo segundo discorre-se sobre a abordagem metodológica cujo
enfoque escolhido é qualitativo, embasados em autores como Goldenberg (2005),
Melucci (2005) e Ferreira (2015). Descreveremos os percursos da investigação, a
realização da coleta de dados, a caracterização dos participantes da pesquisa,
tratamento dos dados e categorização a partir dos referenciais de Bardin (2016) e
Franco (2008) para a análise do conteúdo. O terceiro capítulo traz a análise das
informações coletadas e resultados.
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1 OS CAMINHOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE E OS SENTIDOS
DO TRABALHO
A estrutura deste capítulo é embasada nos principais conceitos envolvendo
Educação Permanente em Saúde, como o seu surgimento, seu paralelo com a
Educação continuada, sua base no trabalho da Enfermagem e a Política Nacional de
Educação Permanente em Saúde, discorridas nos itens 1.1 a 1.5; e nos principais
conceitos envolvendo sentidos do trabalho, o trabalho e Enfermagem e trajetória
profissional discorridas nos itens 1.6 a 1.9.
1.1 O surgimento da Educação Permanente e seus principais conceitos
Os profissionais da área da Saúde atuam num universo entre pacientes,
familiares, equipe multiprofissional e instituição, constituindo espaços de múltiplos
contextos socioculturais e econômicos, permeados por diferentes saberes. A
educação configura-se neste processo dinâmico de construção de conhecimento, com
interação da consciência crítica reflexiva e pela diversidade das relações humanas.
No contexto da prática em saúde e desenvolvimento profissional, a questão educativa
pode ser desdobrada através da Educação Permanente (PASCHOAL; MANTOVANI;
MÉIER, 2007).
A concepção de educação como uma necessidade permanente foi anunciada
primeiramente na Europa, no Pós Segunda Guerra, num relatório elaborado pela
Comissão Governamental Britânica de Estudos Pedagógicos no ano de 1919, estando
restrita apenas ao campo dos especialistas em educação (COLLET, 1976).
Neste mesmo ano, na França, o Ministério da Reconstrução e da Educação
lançam um relatório com o tema: educação para a vida toda. Já em 1955, a Liga
Francesa de Ensino elaborou um Projeto de reforma do ensino, na qual a Educação
Permanente foi citada com seu objetivo principal de formar cidadãos alfabetizados,
profissionalizados e críticos, aperfeiçoando suas capacidades em todas as épocas da
vida (SMAHA; CARLOTTO, 2010).
Posteriormente, em 1959, a Confederação Mundial de Organizações
Profissionais de Ensino promoveu uma Conferência Internacional da Educação de
Adultos nos Estados Unidos, trazendo a mesma ideia que a educação prossegue a
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vida inteira, focando na educação para esta faixa etária de população (COLLET,
1976).
Em 1960, Gaston Berger, filósofo e gestor no Ministério da Educação Nacional
da França, lança as bases de uma filosofia de Educação Permanente, frisando ser
uma necessidade de novos tempos, uma “exigência técnica” (GADOTTI, 1992). O
termo “Educação Permanente” é difundido, então, na lógica da qualificação humana
para uma produtividade econômica (LEMOS, 2016).
Numa sociedade em mudança, a exigência de uma Educação Permanente
aparece numa época em que o modo industrial de produção necessitava de um meio
mais eficaz do que a educação tradicional para a adaptação dos indivíduos e
trabalhadores às tendências da economia e tecnologia emergente. A Educação
Permanente traduz, no domínio educativo, os conceitos de monopólio do modo
industrial de produção e tende a integrar a educação a este domínio para
operacionalizar sua reprodução (GADOTTI, 1992).
A oficialização do uso deste termo e a sua rápida popularidade se deu no
Congresso Mundial de Educação de Adultos, realizado pela UNESCO em Montreal,
no Canadá, que teve por tema: “A Educação de Adultos num Mundo em
Transformação”, trazendo as interfaces de um aumento populacional, de novas
tecnologias, de industrialização e da Educação Permanente como um “processo
ininterrupto de aprofundamento tanto da experiência pessoal como da vida coletiva
que traduz pela dimensão educativa que cada gesto ou função assumirá” (COLLET,
1976, p.18).
Em 1972, a UNESCO institui a Educação Permanente como responsabilidade
dos Estados, e inclui uma publicação do Relatório da Comissão Internacional para o
Desenvolvimento da Educação, o Aprender a Ser:
A necessidade de Educação Permanente é explicitada no sentido de
convocar a educação a se atentar para as mudanças no trabalho e na
sociedade, marcadas pela evolução tecnológica, cujas exigências de um
novo trabalhador adaptado às transformações do seu tempo se faz
objetivando o atendimento da educação básica a todos, por meio da
tecnologia, da educação pelo espaço, possibilitando um ensino
individualizado e modernizado, prolongando-se o período de aprendizagem
para a vida toda (SILVA, 2008, p.377).

A Educação Permanente passou a configurar-se de quatro elementos
essenciais para sua prática:
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I- Instrumentalizar a cada cidadão para aumentar-lhe a capacidade analítica,
tanto em relação a ele mesmo como ao grupo a que pertence [...];
II- Tornar as populações capazes, graças a um esforço intelectual crítico de
interpretar, compreender, e sobretudo confrontar a realidade com os planos
e projetos de desenvolvimento [...];
III- Estimular atitudes criadoras e imaginativas que em determinada situação,
procurem todas as possibilidades existentes para suscitar fatores geradores
de novos valores [...];
IV- Ensinar a organizar a vida no tempo e especialmente no tempo livre e
disponível, para que este não seja mais um tempo de ociosidade [...]
(FURTER, 1974, p.155 apud SMAHA; CARLOTO, 2010).

A ideia de Educação Permanente para Gadotti (1992) passou por três etapas:
a primeira, um termo ligado à educação de adultos e formação profissional; a segunda
constitui-se de uma fase utópica, integrando toda e qualquer ação educativa com o
intuito de transformação radical do sistema educativo e a terceira a elaboração de
projetos práticos para operacionalizar e evoluir o conceito. O autor complementa que
visa-se uma educação rearranjada, refletida e integrada no seu todo, englobando a
formação total do homem.
A UNESCO reforça que a Educação Permanente e sua função educativa
devem corresponder às dimensões de toda a sociedade, estendendo-se para todos
os domínios: lazer, vida em família, participação social, vida profissional, entre outros
aspectos da existência humana (GADOTTI, 1992). Entretanto, nestes contextos,
percebemos que o nascimento da Educação Permanente emergiu num determinado
período para atender as demandas específicas, assumindo em sua essência um papel
de adaptação necessária às exigências do mundo do trabalho. Estas demandas
configuram-se nas esferas que vão além do sociocultural mas também do político e
principalmente do econômico.
Neste sentido, numa sociedade em transição do modelo industrial (repetição,
homogeneização e produções em série) para uma sociedade técnico científica,
demandando outras habilidades, cabe à educação responder a essas exigências para
formação do homem; sendo então necessário que o mesmo passe por uma educação
de alcance amplo e de duração permanente (CAMOZZATO; COSTA, 2017).
De fato, o surgimento da Educação Permanente veio como uma resposta às
instabilidades da vida contemporânea, para que os sujeitos se remodelem
constantemente (CAMOZZATO; COSTA, 2017). Neste contexto, na história da
Educação Permanente, vincularam-se diversos cenários conceituais, os quais
evoluíram na formulação de novos preceitos. Já na década de 1990, com um novo
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modelo teórico pós industrial, a reestruturação neoliberal e a globalização trazem
consigo novos desafios para a Educação Permanente e o mundo do trabalho.
As organizações buscam o processo educativo que assegurem o aprendizado
necessário para o acompanhamento desta transformação ou reestruturação de suas
práticas e da sociedade. Sendo assim, emerge a necessidade de compreensão da
realidade, onde as práticas educativas colaborem com a formação de um indivíduo
crítico, proativo, auxiliando no desenvolvimento organizacional (ARAÚJO, 2015).
Neste ínterim, discutiremos a seguir a incorporação da Educação Permanente
na área da Saúde.
1.2 Educação Permanente em Saúde
O conceito de Educação Permanente em Saúde (EPS) emerge nesta
concepção histórica de Educação Permanente como uma demanda de conhecimento
e organização do processo de trabalho, sendo difundida em meados de 1980, através
de iniciativas de duas Organizações: a Organização Pan-Americana da Saúde e da
Organização Mundial da Saúde com o desenvolvimento do Programa de
Desenvolvimento de Recursos Humanos:
La revisión de la cultura del trabajo, de los valores que subyacen a las
prácticas; se propone, por lo tanto, un enriquecimiento personal de los
participantes por medio de un proyecto educacional que contemple no sólo el
saber académico, sino también el saber individual/grupal que nace de la
experiencia vivida por las personas (DAVINI, 1995).

Estas Organizações reforçam a compreensão da EPS como instrumento para
a investigação e a análise do trabalho, objeto de problematização, de modo a incluir a
proposta de busca e incorporação crítica do processo de trabalho, favorecendo a
qualidade dos serviços de saúde (LEMOS, 2016). Nestas leituras, são evidentes os
destaques do valor do trabalho, das experiências que o mesmo proporciona e da
criação de ambientes de compartilhamento de saberes quando falamos de
pressupostos da EPS.
Já na esfera nacional, a Educação Permanente em Saúde está nas entrelinhas
da Constituição Federal: “ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras
atribuições, nos termos da lei, ordenar a formação de recursos humanos na área da
saúde” (BRASIL,1988). Entretanto, se analisarmos o nascimento e difusão do
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contexto da EPS, na década de 1980, pelo mundo, verificaremos que no Brasil estes
conceitos se solidificaram nos anos 2000 com a publicação de Políticas sobre o tema.
Surge então uma proposta no Ministério da Saúde: definir a Educação Permanente
em Saúde como um enunciado ético-político-pedagógico com foco na transformação
e qualificação da saúde, contidas em Portarias específicas as quais abordaremos
adiante.
Preconiza-se assim uma articulação entre o sistema de saúde e suas inúmeras
áreas, com uma recomendação de transformação dos padrões pedagógicos,
assistenciais e de sistematização de serviços (LOPES et al., 2016). Alguns autores
como Ceccim (2005) e Lavich et al. (2017) exploram esta concepção teórica da EPS,
evidenciando sua proposta da aprendizagem significativa, autonomia, cidadania, sua
abordagem no processo de capacitação através do processo de trabalho o papel dos
atores neste cenário ativo.
Esta metodologia com um enfoque mais crítico é consoante ao que Paulo Freire
(1978) considera sobre o processo de educação e a necessidade de uma ação
concreta, cultural, política e social visando a superação das contradições, em que o
conhecimento é um processo que implica na ação-reflexão do homem sobre sua
realidade.
O objetivo da educação problematizadora, para o autor supracitado é
possibilitar “[...] o melhor caminho que possibilite exercer seu papel de sujeito do
conhecimento no processo de sua aprendizagem” (FREIRE, 2011, p.126). Neste
sentido, a EPS viabiliza a problematização e a motivação para transformações
pessoais e profissionais, estimulando a integração entre o ambiente do ensino e do
trabalho, de modo a focar a prática como fonte de conhecimento (MICCAS; BATISTA,
2014).
Corroborando com os autores Miccas e Batista (2014) e Freire (2011), temos a
ideia de Delors et al. (1998) a qual complementa que no processo da EPS espera-se
que cada sujeito reflita sobre si próprio, sobre o meio que o rodeia e em seu
desempenho no papel social enquanto trabalhador e cidadão. Ou seja, deve-se
resgatar e refletir sobre a prática profissional, composta de valores e de significados,
os quais, muitas vezes, são ignorados nos espaços de trabalho em saúde (BATISTA;
GONÇALVES, 2011).
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Esta problematização e reflexão crítica a respeito dos papeis individuais e
coletivos de cada um na sua esfera profissional possibilita a discussão ampla de
superação de dificuldades e a busca de melhores condições de trabalho
(CALEDÔNIO et al., 2012).
O profissional de saúde deve ser estimulado a ser o protagonista de sua
formação, trazendo a concepção de que o binômio educação e trabalho não deve
configurar processos estáticos e isolados. As transformações no processo de trabalho
são necessárias, considerando as fragilidades encontradas no setor saúde, como a
fragmentação do saber e a mecanização das práticas do cuidar.
Vivenciamos uma sociedade altamente tecnológica, com os sistemas de
informação gerando dados numa velocidade singular, com a inclusão de máquinas,
programas ou dispositivos inteligentes os quais nos permitem otimizar muitos
processo de trabalho e abrindo uma janela entre o saber, o agir e o refletir.
Ao direcionarmos o foco além do conhecimento puramente científico,
expandimos nossas habilidades para a construção do nosso próprio entendimento da
realidade, partindo da análise de fatores que vão desde questões estruturais,
organizacionais, pessoais ou políticas.
Para Ceccim (2004), a atualização técnico-científica é apenas um item para
qualificação das práticas e não seu foco central, pois deve englobar aspectos de
produção de subjetividade, produção de habilidades técnicas e de pensamento.
Assim, o processo de aprendizagem da Educação Permanente em Saúde é
reconstrutivo: vai além da atualização técnica e rompe com velhos padrões estáticos
de aprendizagem. Foca-se na construção de novas metas, normas e formas de
organização e comunicação no trabalho (FERNANDES, 2008).
Com a possibilidade de ruptura de um sistema verticalizado na saúde, em que
o conhecimento biomédico detêm a supremacia do saber e o poder, partimos para um
segmento democrático, multiprofissional, reflexivo e participativo. Para efetivação
dessas ações, faz-se necessário o conhecimento das diretrizes e políticas
preconizadas nas práticas da Educação Permanente em Saúde existentes, as quais
serão discutidas adiante.
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1.3 Educação Continuada e Educação Permanente em Saúde
Julgamos pertinente considerar o paralelo existente entre a Educação
Continuada e a Educação Permanente, presentes na literatura:
Quando falamos em Educação Permanente e Educação Continuada é
importante não considerá-las conceitualmente antagônicas no Sistema, mas
como processos que conferem especificidades à relação ensinoaprendizagem, a construção de diálogos entre os processos de mudanças no
mundo do trabalho diante da perspectiva do próprio trabalho ser um princípio
educativo (BATISTA; GONÇALVES, p.896, 2011).

A Educação Continuada enfatiza a atualização, englobando atividades de
ensino após a graduação para a aquisição de novas informações e/ou atividades de
duração definida. Este conhecimento adquirido reforça a fragmentação de saberes,
de trabalho em equipes e do processo de trabalho e nem sempre tem aplicação linear
às realidades cotidianas, fato este destoante do pressuposto da Educação
Permanente (VIEIRA, 2013). Este conceito corrobora com os pressupostos de Peixoto
et al., (2013) que traz a Educação Continuada como uma extensão do modelo escolar
e acadêmico, realizada em periodicidade esporádica, com um saber científico passivo
e desenvolvendo- se em consonância com os objetivos da instituição de saúde.
Neste tipo de abordagem, tem-se um momento educativo muitas vezes sem
constância, numa metodologia de “repasse de conteúdos”, em treinamentos com
execução e participação unilateral por parte do profissional executor. Esta prática é
muito implementada nos hospitais entre os profissionais de saúde, que participam
desta transmissão pontual de conhecimentos.
Os cenários de prática para a Educação Continuada configuram-se como um
território de execução e aplicação das teorias enquanto que a Educação Permanente
entende que o cenário de práticas informa e recria a teoria necessária, recriando a
própria prática (CECCIM; FEUERWERKER, 2004). Neste contexto, ressaltamos a
ideia de Fernandes (2008, p.53):
[...] a relevância dada à discussão da educação permanente não se sobrepõe
e nem inviabiliza a educação continuada, mas tem-se, como desafio, a
primeira, pois permite considerar os problemas da organização do trabalho,
a especificidade de cada realidade local e as características do processo de
trabalho concreto do espaço sócio ocupacional ou do serviço em questão.
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Os avanços destes conceitos de Educação Continuada e Educação
Permanente, apesar de trazerem a questão semântica como sinônimos, fica clara a
diferenciação entre esta metodologia quanto analisamos documentos relacionados à
Política Nacional de Educação Permanente, a qual cita o seguinte quadro
comparativo:
Quadro 3: Comparativo dos pressupostos: Educação Continuada e Permanente
Educação Continuada

Educação Permanente

O “conhecimento” preside/define as
práticas

As práticas são definidas de forma
multifatorial (conhecimento,
valores, relações de poder,
organização do trabalho); a
aprendizagem requer que se
trabalhe com elementos que
“façam sentido” para os sujeitos
envolvidos (aprendizagem
significativa)
Transformação de Práticas

Pressuposto
Pedagógico

Objetivos

Público

Atividades
educativas

Atualização de conhecimentos
específicos
Profissionais específicos, de acordo
com a temática a ser trabalhada
Cursos padronizados e pré definidos
em relação ao conteúdo e carga
horária, temática é fragmentada.
Atividades construídas de forma
desarticulada com a gestão e ao
sistema como um todo.

Equipes de uma forma geral
As atividades são construídas de
maneira ascendente, levando
conta as necessidades específicas
de profissionais e equipes. Há uma
articulação com a o sistema
(atenção - gestão - educação controle social), que implicam
acompanhamento e apoio técnico

Fonte: Políticas de Educação e Desenvolvimento para o SUS, Ministério da Saúde, Brasil, 2004.

Neste paralelo exemplificado, é possível analisar que a Educação Permanente
possui uma abordagem mais ampla, instigando os profissionais a buscarem sentidos
naquilo que vivenciam e praticam no dia a dia.
1.4 Política Nacional de Educação Permanente em Saúde
A trajetória e a construção de uma Política destinada à Educação Permanente
no país iniciam-se no final da década de 1980, com a promulgação da Constituição
Federal de 1988. Em seu Art.200, cita-se a atribuição do Sistema Único de Saúde em
ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde (BRASIL, 1988).
Acompanhando esta legislação, surge a Lei Orgânica da Saúde Nº 8080 de 19 de
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setembro de 1990, trazendo a criação das Comissões Permanentes de integração
entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior. Nesta
conjuntura, percebemos estratégias principiantes no âmbito da educação profissional.
Surge então uma necessidade crescente de Educação Permanente para esses
profissionais de saúde, com o objetivo de (re) significar seus perfis de atuação, para
implantação e fortalecimento da atenção à saúde (BATISTA; GONÇALVES, 2011,
p.886). No ano de 2003, através de iniciativas do Ministério da Saúde, criou-se a
Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, com os Departamentos
de Gestão da Educação e de Regulação do Trabalho, trazendo a temática da
formação de profissionais e Educação Permanente em voga. Esta Secretaria é
responsável por formular políticas públicas para a gestão, formação e qualificação dos
trabalhadores na área da saúde no Brasil.
Nesta construção política, temos também o Departamento de Gestão da
Educação na Saúde, a qual coordena a Política Nacional de Formação e
Desenvolvimento de Trabalhadores para o Sistema Único de Saúde, e promove a
articulação entre três eixos fundamentais: a relação entre a educação e o trabalho; a
mudança nas políticas de formação e nas práticas de saúde; a produção e a
disseminação do conhecimento e a educação nos locais de serviço.
A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde de fato foi instituída
através da Portaria Nº 198 de 13 de fevereiro de 2004, preconizando a estratégia de
formação e o desenvolvimento de trabalhadores para o Sistema Único de Saúde.
Posteriormente, publicou-se a Portaria Nº 1996 em 20 de agosto de 2007, definindo
novas diretrizes e estratégias para a implementação desta Política, trazendo as
Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço (CIES) como instâncias
intersetoriais e interinstitucionais permanentes que participam da formulação,
condução e desenvolvimento das normativas e a formação dos Colegiados de Gestão
Regional. O documento cita que os Colegiados de Gestão Regional, são as instâncias
de pactuação permanente e co-gestão solidária e cooperativa, formadas pelos
gestores municipais de saúde do conjunto de municípios de uma determinada região
de saúde e por representantes do(s) gestor(es) estadual(ais) (BRASIL, 2007).
Em conjunto aos colegiados, as CIES devem ser estruturadas com a
participação destes gestores, instituições de ensino com cursos na área da saúde,
movimentos sociais e trabalhadores do Sistema Único de Saúde e/ou de suas
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entidades representativas, conforme aponta o Art. 5º da Portaria Nº 1996 de 2007.
Desta forma, as mesmas atuam rompendo com a verticalidade das ações e formando
rodas para o diálogo e negociação entre os atores das ações e serviços do SUS e das
instituições de ensino, de forma a identificar as necessidades de construção de
estratégias e políticas no campo da formação e desenvolvimento na saúde (SANDRI;
REBELLO, 2012).
Neste sentido, as CIES e o Colegiado deverão construir coletivamente e definir
o Plano de Ação Regional de Educação Permanente em Saúde, apresentando
projetos e prevendo o nome das ações educativas, os objetivos, o público alvo,
metodologia, cronograma, entre outros requisitos. Este Plano de Ação Regional para
a Educação Permanente em Saúde servirá, portanto, de norteador para as atividades
das Comissões de Integração Ensino-Serviço na construção e implementação de
ações e intervenções na área de educação na saúde em resposta às necessidades
do serviço.
A Portaria prevê ainda a alocação de recursos financeiros para o seu
desenvolvimento, as atribuições de cada esfera, entre outras providências. Dentre os
elementos da EPS, Ceccim e Feuerwerker (2004) propõe o Quadrilátero da Formação:
ensino - gestão - atenção/assistência e controle social. Os autores complementam
que a interação entre estes segmentos da formação viabilizam dignificar as
características

locais,

as

capacidades

instaladas,

o

desenvolvimento

de

potencialidades, efetivar a aprendizagem significativa e pensamento crítico,
produzindo sentidos entre os profissionais de saúde. O Quadrilátero é descrito de
conceitualmente como:
A gestão, primeiro pilar, se compõe pelas três esferas do governo: municipal,
estadual e federal, responsáveis por contribuir nas atividades da Educação
Permanente em Saúde. Ao se preocupar com a integralidade, a EPS se
fortalece por meio do segundo pilar: o trabalho de atenção à saúde,
exercida pela equipe multiprofissional, intersetorial, focando a realidade na
qual os usuários vivem. Conjuntamente surge o controle social que é o
terceiro pilar da EPS. Os usuários podem problematizar, reorganizar e
transformar o setor junto com os profissionais e estudantes através da
participação popular. O quarto e último pilar é o do ensino, que procura diluir
a distância da formação dos profissionais de saúde das práticas de saúde
pública, busca aproximar esses saberes das demandas e dificuldades que o
SUS enfrenta (RAVAZINE; RIBEIRO, 2017, p.371).
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Para os autores Ceccim e Feuerwerker (2004) os elementos para
pensar/providenciar a Educação Permanente em Saúde percorrem este Quadrilátero
da Formação:
a) análise do ensino dos profissionais de saúde: mudar a concepção
hegemônica tradicional (biologicista, mecanicista, centrada no professor e na
transmissão) para uma concepção construtivista (interacionista, de
problematização das práticas e dos saberes); mudar a concepção lógicoracionalista, elitista e concentradora da produção de conhecimento (por
centros de excelência e segundo uma produção tecnicista) para o incentivo à
produção de conhecimento dos serviços [...];
b) análise da assistência/atenção à saúde: construir novas práticas de saúde,
tendo em vista os desafios da integralidade e da humanização e da inclusão
da participação dos usuários no planejamento terapêutico;
c) análise da gestão: configurar de modo criativo e original a rede de serviços,
assegurar redes de atenção às necessidades em saúde e considerar na
avaliação a satisfação dos usuários;
d) análise do controle social: verificar a presença dos movimentos sociais, dar
guarida à visão ampliada das lutas por saúde e à construção do atendimento
às necessidades sociais por saúde (CECCIM; FEUERWERKER, 2004, p.166)

O Quadrilátero traduz uma formação abrangente da EPS, considerando seus
protagonistas: profissionais de saúde, gestores e usuários dos serviços de saúde.
Seus quatro eixos são elementos norteadores para a construção de uma Política de
Educação Permanente. Na continuidade da trajetória desta Política, recentemente foi
formalizada a Portaria Nº 3194 de 28 de novembro de 2017, trazendo a definição de
um Programa para o Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente em Saúde
no Sistema Único de Saúde, o PRO EPS-SUS, com os principais objetivos:
1. promover a formação e desenvolvimento dos trabalhadores no SUS, a
partir dos problemas cotidianos referentes à atenção à saúde e à
organização do trabalho em saúde;
2. contribuir para a identificação de necessidades de Educação
Permanente em Saúde dos trabalhadores e profissionais do SUS, para
a elaboração de estratégias que visam qualificar a atenção e a gestão
em saúde, tendo a Atenção Básica como coordenadora do processo,
e fortalecer a participação do controle social no setor, de forma a
produzir impacto positivo sobre a saúde individual e coletiva;
3. fortalecer as práticas de Educação Permanente em Saúde nos
estados, Distrito Federal e municípios, em consonância com as
necessidades para qualificação dos trabalhadores e profissionais de
saúde;
4. promover a articulação intra e interinstitucional, de modo a criar
compromissos entre as diferentes redes de gestão, de serviços de
saúde e educação e do controle social, com o desenvolvimento
de atividades educacionais e de atenção à saúde integral,
possibilitando o enfrentamento criativo dos problemas e uma maior
efetividade das ações de saúde e educação;
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5. estimular o planejamento, execução e avaliação dos processos
formativos, compartilhados entre instituições de ensino, programas de
residência em saúde e serviços de saúde (BRASIL, 2017).

Este Programa deve acompanhar e fortalecer a qualificação profissional dos
trabalhadores da área da saúde para a transformação das práticas de saúde, a partir
da realidade local e da análise coletiva dos processos de trabalho.
É importante ressaltar que a EPS pode ser feita por todos e cada um dos que
trabalham nos serviços de saúde, na atenção e na gestão, permeando vários espaços
formais que vão além das Comissões e Colegiados. Ou seja, podemos ter uma
instituição vinculada ao Sistema Único de Saúde que desenvolve suas ações de EPS
baseado no PNEPS, com a colaboração das CIES; ou por meio da formação de um
Núcleo próprio de Educação Permanente dentro da instituição hospitalar.
Os Núcleos de Educação Permanente são espaços estratégicos e facilitadores
para o desenvolvimento dos profissionais de saúde, surgindo nas próprias
organizações de saúde. O apoio do Núcleo inclui a integração entre profissionais e
suas interlocuções e a construção de estratégias para o enfrentamento de dificuldades
no processo de trabalho. Temos assim um setor que facilita a realização da Educação
Permanente em Saúde, promove espaços de planejamento, monitoramento e
avaliação das propostas pedagógicas relativas às demandas, marcando assim sua
responsabilidade institucional (JESUS et al., 2011; QUINTANILHA, 20014; ARAÚJO,
2015).
Ceccim (2005) corrobora com conceito de que a Política de Educação
Permanente em Saúde deve ir além do envolvimento dos profissionais que já
trabalham no Sistema Único de Saúde; trabalhando na inclusão de mais estudantes,
docentes, pesquisadores e gestores de ensino. Pinto et al. (2015) corrobora com o
discurso de que a integração propiciada pela EPS entre o ensino e o trabalho acontece
quando há conciliação de objetivos, alcançados nas construções coletivas, articulando
ações entre os gestores, trabalhadores, docentes, discentes e usuários.
Lavich et al. (2017) certifica-se com o pressuposto que a implementação da
EPS no âmbito hospitalar ampara a qualificação na saúde e propicia mudanças
relevantes nas práticas dos profissionais envolvidos. Neste sentido, Sarreta e Bertanni
(2009) destacam que a saúde tem, assim, o desafio de incorporar o processo
educativo ao cotidiano de trabalho.

40

Se por um lado temos uma Política que prioriza espaços de discussões nos
serviços de saúde, do outro temos profissionais desmotivados no seu cotidiano com
reflexões limitadas acerca dos sentidos do trabalho. Neste cenário temos o
profissional Enfermeiro, integrante da equipe de saúde e peça chave nas
transformações do processo de trabalho.

1.5 Educação Permanente em Saúde como base no trabalho da Enfermagem
O trabalho de Enfermagem se constitui por relações múltiplas interativas que
incluem o fazer, pensar, cuidar, educar, gerenciar e investigar, constituindo-se práticas
integrativas as quais instrumentalizam o profissional (PROCHNOW, 2007 apud
CUNHA, 2015).
De acordo com o Decreto Nº 94.406, de 8 de junho de 1987, que regulamenta
o exercício da Enfermagem, especifica-se claramente que ao Enfermeiro incumbe,
como integrante da equipe de saúde, a “participação nos programas de treinamento e
aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente nos programas de educação
continuada” (COREN, 2013).
No que confere na formação deste profissional, a Resolução do Conselho
Nacional de Educação Nº 3, de 7 de novembro de 2001 prevê diversas competências
e habilidades específicas, a citar: desenvolver formação técnico-científica que confira
qualidade ao exercício profissional, planejar, implementar e participar dos programas
de formação e qualificação contínua dos trabalhadores de Enfermagem e de saúde,
reconhecer as relações de trabalho e sua influência na saúde e atuar como sujeito no
processo de formação de recursos humanos, entre outras premissas. Em seu Artº 4,
temos a menção da Educação Permanente na formação do Enfermeiro:
VI - Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender
continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma,
os profissionais de saúde devem aprender a aprender e ter responsabilidade
e compromisso com a sua educação e o treinamento/estágios das futuras
gerações de profissionais, mas proporcionando condições para que haja
benefício mútuo entre os futuros profissionais e os profissionais dos serviços,
inclusive, estimulando e desenvolvendo a mobilidade acadêmico/profissional,
a formação e a cooperação por meio de redes nacionais e internacionais
(BRASIL, 2001, p.1).
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Parece correto afirmar que o Enfermeiro, na essência de sua profissão, tem na
Educação Permanente um requisito para o exercício da prática profissional
comprometida com as reais necessidades de saúde da população. Neste sentido,
estudos anteriores trazem a relevância da participação dos profissionais de
Enfermagem

em

ações

de

Educação

Permanente

em

Saúde

(SANDRI;

BECKER;GAVA; REBELLO, 2014).
Considerando que as práticas de Enfermagem estão inseridas em ações
educativas, este profissional deve estar à frente do processo de Educação
Permanente em Saúde e atuando como facilitador e agente potencial de mudança.
Para Silva, Matos e França (2015), o Enfermeiro é o líder e o educador da
equipe de Enfermagem e devido a tal papel, muitas vezes é o profissional escolhido
para conduzir momentos educativos dentro de uma instituição de saúde. Na liderança
à frente da EPS, o Enfermeiro instrumentaliza ferramentas de trabalho, viabilizando
uma interface entre o conhecimento científico e sua realidade, destacando o
profissional de saúde como um sujeito na construção social de saberes e práticas
(LOPES et al., 2016).
Entretanto, no processo de condução da EPS, pude observar como profissional
e como acadêmica de Enfermagem que nem todas as instituições propiciam esta
visibilidade e relevância frente à temática. Muitas visualizam e criam estratégias para
moldar profissionais com conhecimentos técnicos específicos, em detrimento ao
incentivo da prática problematizadora e com atitude. Em contrapartida, aqueles que
incentivam e empenham-se em construir um ambiente sustentado pela Educação
Permanente em Saúde, colidem com a complexidade da rotina hospitalar e seus
entraves.
Sobrecarga de trabalho, condições institucionais físicas, de organização e
manutenção do serviço, falta de incentivo são alguns dos exemplos dos obstáculos
que a EPS deve enfrentar e que serão observados nesta pesquisa. Como enfermeira
atuante, outras situações observadas incluem o desconhecimento do profissional
sobre os objetivos desta educação, suas resistências às mudanças, o tempo
disponível no seu turno laboral para a participação destes momentos.
Estas situações são mencionadas em vários estudos, os quais destacam as
dificuldades

como

recursos

humanos

insuficientes,

falta

de

interesse

e

imprevisibilidade das rotinas hospitalares que atrapalham um planejamento de ações
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educativas (PASCHOAL; MANTOVANI; MÉIER, 2007; JESUS et al., 2011;
FORMETON, 2013; QUINTANILHA, 2014; ROSA, 2014; VALENTE, 2015; ARAÚJO,
2015; SILVA, 2015; MESSIAS, 2015; BALDO, 2016; REINSDOFER, 2016; LAVICH et
al., 2017; AMARO et al., 2018).
Destacamos Lavich et al. (2017) que retrata que os Enfermeiros na EPS têm a
possibilidade de compartilhar experiências e saberes, de forma a auxiliar na
superação de obstáculos do cotidiano da Enfermagem; enquanto Paschoal;
Mantovani e Meier (2007) trazem a EPS como um elo para minimizar estas
dificuldades existentes nos hospitais, oportunizando a construção de uma
Enfermagem com propósitos e objetivos comuns.
Um Núcleo de Educação Permanente em Saúde resolutivo e operante
implantado no ambiente hospitalar, para Pinto et al. (2015), pode qualificar melhor as
ações na práxis dos profissionais de Enfermagem e deve servir para preencher
lacunas e transformar as práticas e a própria organização do trabalho (BATISTA;
GONÇALVES, 2011).
Para Lopes et al. (2016), o significado da EPS para os Enfermeiros possuem
várias denotações e influenciam a organização do processo de trabalho dos mesmos.
A EPS contribui de diversas formas para este processo de trabalho: atualização de
conhecimentos, ampliação da autonomia, melhoria nas relações entre as equipes,
mobilização de espaços para discussões e tomadas de decisão, segurança e
organização no trabalho, crescimento pessoal e desenvolvimento de potencialidades
(AMARO et al., 2018).
A Educação Permanente em Saúde conduzida por profissionais da
Enfermagem possui grande relevância, por concentrar grande número de
trabalhadores da saúde e por possibilitar o desenvolvimento de diretrizes
qualificadoras do trabalho. Partindo de seus fundamentos bases como a
problematização, análise crítica e compartilhamento de experiência, a Educação
Permanente em Saúde viabiliza ambientes para a discussão da percepção dos
sujeitos no que confere aos sentidos do trabalho, discutidos a seguir.
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1.6 Considerações sobre o trabalho e o trabalho em Enfermagem
Abordaremos um breve resgate histórico sobre o trabalho, para melhor
entendimento das transformações ocorridas ao longo do tempo e sua interface na
produção de seus sentidos, objeto deste estudo.
Com o advento do capitalismo e seu embasamento na acumulação de capital,
trabalho assalariado e propriedade privada, temos o trabalho se transformando sob a
ótica capitalista em uma mercadoria. Nesta trajetória, para Marx, o trabalho material
ligado ao proletariado e sua força de trabalho assalariada, produz alienação e
condições de dominação, pois perde-se sua essência de trabalho como fundante. O
trabalho intelectual, por sua vez, é de atributo da burguesia, na qual temos uma
exploração histórica de gerações no domínio do material, força produtiva e capital.
Esta abordagem de Marx (2005) é trazida por Silva e Raitz (2014, p.206) quando
analisam o sujeito e o trabalho: “[...] sujeito e trabalho significavam a mesma coisa. O
sujeito era concebido como o próprio trabalho; seria, então, o trabalho que tornaria o
sujeito aquilo que se constitui”.
Neste sentido, Ronchi (2012) enfatiza a relação estreita entre o trabalho e o
indivíduo ao longo do tempo, quando afirma em sua obra que o trabalho “é um dos
meios fundamentais que declaram o indivíduo à sua natureza humano-social”
(RONCHI, 2012, p. 43).
Para Raitz e Cardozo (2017), o trabalho existe desde que iniciou-se a
transformação da natureza e do ambiente pelo homem, com a necessidade de
fabricação de ferramentas e utensílios para a sua sobrevivência no meio. Em relação
ao emprego, este emerge no momento do estabelecimento da relação de venda e
compra da sua força de trabalho, em meados da Revolução Industrial. Com a
expansão desta Revolução Industrial no século XIX, iniciado na Inglaterra, temos o
capital operando para:
O aprofundamento da separação entre a produção voltada genuinamente
para o atendimento das necessidades humanas e as necessidades de auto
reprodução de si próprio. Quanto mais aumentam a competição e a
concorrência inter-capitais, mais nefastas são suas consequências, das quais
duas são particularmente graves: a destruição e/ou precarização [...] da força
humana que trabalha e a degradação crescente do meio ambiente, na relação
metabólica entre homem, tecnologia e natureza, conduzida [...] aos
parâmetros do capital e do sistema produtor de mercadorias (ANTUNES,
2013, p.26).
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Nesta fala do autor, o trabalho está imerso num campo de competitividade e
precarização em diversos âmbitos, nos levando ao entendimento que seu contexto
permeia questões históricas no decorrer do tempo. Este fato corrobora com Coutinho
(2009) onde “pensar sobre o trabalho hoje é também assumir uma postura teórica
sobre a sociedade atual”.
No tocante à sociedade atual, iniciamos estas reflexões partindo da década de
70, na qual houve sinais de uma crise estrutural do capital no mundo. O cenário desta
crise era caracterizada pela queda de taxa de lucro (em virtude do aumento do preço
da força de trabalho), esgotamento do padrão taylorista/fordista de produção
(incapacidade de responder à retração do consumo), hipertrofia da esfera financeira
numa lógica de campo de especulação e internacionalização, fusão de empresas,
crises fiscais do Estado e corte fiscal para o capital privado (ANTUNES, 2013).
Neste seguimento, instala-se um quadro de reestruturação produtiva a partir da
década de 90, numa década marcada pela escalada do neoliberalismo e processo de
mundialização do capital (RAITZ; SILVA, 2014).
Este processo de mudança econômica, tecnológica e cultural tem um
desdobramento sobre a vida dos trabalhadores, requerendo assim reestruturações e
novos arranjos organizacionais, emergindo um novo olhar para analisar o homem e
seu trabalho. Para Ronchi (2012) estas mudanças incluem a criação de um novo perfil
de trabalhador, com valorização da polivalência, do comprometimento organizacional,
da qualificação técnica e comportamental, da participação criadora, enfim, da
capacidade de agregar valor a tudo.
O contexto do trabalho contemporâneo vai além: permeiam a globalização dos
mercados, as inovações tecnológicas, a competitividade de empresarial ou de nações
e a flexibilização das relações de trabalho. O trabalho deve ser compreendido além
da produção de bens e serviços e acumulação de capital:
Ele produz uma rede de relações que interatuam trazendo mudanças nas
esferas política, cultural, social, religiosa e jurídica da sociedade e no nível do
individual, do psíquico, do subjetivo do ser trabalhador (SOUZA; LISBOA,
2006, p. 326).

Neste panorama de múltiplas compreensões acerca do trabalho, Tolfo e
Piccinini (2007) nos remete à reflexão do trabalho e de seus sentidos como um objeto
de estudo de relevância social e científica. Coutinho (2009) corrobora com as autoras
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quando infere que as mudanças contemporâneas associadas ao trabalho reiteram a
importância de estudos sobre este tema.
É importante ressaltar que o grupo de pesquisadores europeus, o MOW –
Meaning of Work International Research Team, foram os pioneiros nos estudos sobre
o trabalho e seus sentidos. O trabalho, para este grupo, é definido por uma ocupação
pela qual se recebe dinheiro; o trabalho cria e define a existência humana, possui
sentidos particulares para os indivíduos e significado econômico e social para a
sociedade (MOW 1987 apud SÁ; LEMOS, 2017, p.21).
Ao trazermos estas reflexões sobre trabalho para a Enfermagem, Elias e
Navarro (2006) ressaltam à ligação da profissão com a caridade e o devotamento, a
abnegação, a obediência e a dedicação para o outro. Os autores Lima e Esther (2001)
corroboram com a ideia de que o trabalho da Enfermagem ainda pode remeter-se à
origem da profissão, ao trazerem a imagem estereotipada da mitificação da caridade
e da simplificação do profissional Enfermeiro perante outras categorias de
profissionais de saúde.
A percursora e fundadora da Enfermagem Moderna, Florence Nightingale5,
(inglesa que serviu na Guerra da Criméia junto com voluntárias) trouxe
profissionalização para este cuidado que era prestado aos doentes: deu à
Enfermagem o estatuto socioprofissional que lhe faltava (LOPES; SANTOS, 2010
apud CUNHA, 2015).
Neste sentido, Pires (2009) ressalta o reconhecimento desta profissão de
saúde desde a metade do século XIX, destacando o trabalho como a relação entre
sujeitos: o cuidador (Enfermeiro) e o sujeito cuidado. Este cuidado, para a autora, tem
o sentido de “promover a vida, o potencial vital, o bem estar dos seres humanos na
sua individualidade, complexidade e integralidade” (PIRES, 2009, p.742). Ao discorrer
sobre a Enfermagem enquanto trabalho, Kirchhof (2003) ressalta:
A Enfermagem enquanto participante do trabalho coletivo da saúde
desenvolve, contudo, um trabalho próprio, com o qual vem se definindo nesse
contexto, a partir dos seus próprios processos de trabalho de cuidar, de
educar, de gerenciar (KIRCHHOF, 2003, p.669).

O trabalho na área da Enfermagem mantém-se relacionado às equipes de
saúde, na diversidade de seus profissionais, aos pacientes e familiares e às
5

Compreendemos a importante trajetória de Florence Nightingale para a história e para o trabalho da
Enfermagem; entretanto, nesta pesquisa, vamos nos firmar na categoria sentidos do trabalho.
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organizações de saúde (DUARTE; SIMÕES, 2015). No que confere às organizações,
os hospitais detém a grande parcela quantitativa dos trabalhadores de Enfermagem,
sendo as mulheres constituintes da maior à força de trabalho (em torno de 85%
mulheres enfermeiras, eécnicas de Enfermagem, auxiliares de Enfermagem e
Obstetrizes6). Neste panorama, julgamos oportuno refletir sobre o sentidos do trabalho
atribuídos pelas enfermeiras de um hospital infantil, categoria que será abordada
adiante
1.7 Os sentidos do trabalho e a Enfermagem
A Enfermagem é reconhecida como uma profissão da área da saúde que
possui em sua essência o cuidado humano em diversos segmentos, dentre eles o
hospitalar. Neste cenário há múltiplas condições que permeiam o trabalho do
Enfermeiro, desde relações interpessoais, estruturas físicas e organizacionais. Para
Oliveira (2012), o profissional de saúde confronta-se com um trabalho que visa atender
indivíduos fragilizados, permeados por dor e sofrimento em busca de saúde.
Devemos considerar os múltiplos sujeitos envolvidos no trabalho em saúde e
as diferenças individuais e culturais que se apresentam no cotidiano do trabalho
(PIRES, 2009). Para o profissional de saúde, segundo Duarte e Simões (2015) o
trabalho traz consigo a influência de situações experienciadas.
As experiências percorrem desde o campo do relacionamento interpessoal com
outros profissionais, pacientes e familiares, como no campo setorial, nas diversas
áreas a nível hospitalar: centro cirúrgico, maternidade, unidade de terapia intensiva,
entre outros. Estes ambientes trazem consigo características singulares no que
confere à saúde e a doença e seu desdobramento nos processos de trabalho. Estas
experiências, configuram então, diferentes ambientes de trabalho no qual o cuidado
pelo Enfermeiro é implementado: seja num pronto socorro onde há a vivência da
urgência e emergência ou numa enfermaria, local de recuperação transitória. Desta
feita, a profissão de Enfermeiro é repleta de contradições:
Um ofício relevante, porém ainda incapaz de gerar reconhecimento social;
um fazer eficiente, mas desacompanhado de um saber coerente; um fazer
necessário, mas desvalorizado e fragmentado; um saber importante, mas um
fazer pequeno (LIMA; ÉSTHER, 2001, p.29).
6

Dados coletados no site do Conselho Federal de Enfermagem.
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Neste discurso, as angústias da profissão são evidenciadas no que confere ao
distanciamento entre o saber e o fazer ou entre a teoria e a prática, fatos que vão
influenciar quando o sujeito discorre sobre o seu próprio trabalho. O trabalho para
profissionais de Enfermagem segundo estudo de Duarte e Simões (2015), salienta o
papel central do mesmo na vida das pessoas, relacionando sentimentos positivos e
negativos.
Blanch (2003, apud COUTINHO, 2009), cita três posições assumidas pelo
trabalho: polo negativo, centro do contínuo e polo positivo. O polo negativo refere-se
à conotação do castigo, penalidade, lição; no centro do contínuo o trabalho representa
uma função instrumental em busca da sobrevivência material; já o polo positivo tem
uma representatividade onde o trabalho é visto como missão, vocação, fonte de
contentamento.
Na busca da autenticidade de uma vida repleta de sentidos, o trabalho
configura-se como um dos primeiros segmentos de realização, sendo um elemento
mediador entre a esfera da necessidade e da realização desta. Tem-se pelo meio do
trabalho “um processo que simultaneamente altera a natureza e autotransforma o
próprio ser que trabalha” (ANTUNES, 2013, p.142). Para Morin (2001) um trabalho
que tem sentido é feito de maneira eficiente e leva a alguma coisa, é intrinsecamente
satisfatório e fonte de experiências de relações humanas que garante a segurança e
a autonomia do profissional.
Em relação a estes sentidos, eles remetem aos diferentes valores e
concepções sobre trabalho. Outros autores reiteram que a palavra sentido, quando
em associação ao fenômeno do trabalho, pode ser classificada como um sinônimo da
palavra significado (CAVALHEIRO, 2010 apud SÁ; LEMOS, 2017). Entretanto,
ultrapassando como sinônimo até porque existem diferenças trazemos interpretações
para clarificar estes conceitos. Para Bendassolli e Gondim (2014, p.142), o significado
do trabalho pode ser interpretado “no nível do compartilhamento do grupo, supondo
homogeneidade e concordância; o sentido do trabalho concebido no nível das
diferenças individuais, supondo independência, apropriação singular do significado”.
Nesta perspectiva, elucidamos que no presente estudo se fará uso da palavra sentidos
já que se a metodologia trará entrevistas de apropriação individual.
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A produção científica sobre os sentidos do trabalho está em amplo
desenvolvimento, com predominância de artigos na área de Psicologia. Entretanto, ao
apresentar este dado, Schweitzer et al. (2016) ressalta a possibilidade enriquecedora
do estudo em outras áreas, nos trazendo amplas perspectivas.
É importante ressaltar que os estudos iniciantes sobre o sentido do trabalho
datam a década de 70, com a criação de grupo de pesquisadores europeus, o MOW
– Meaning of Work International Research Team. O grupo discutiu conceitos sobre o
sentido do trabalho e sua interpretação, envolvendo aspectos históricos, políticos,
econômicos, culturais.
Na atualidade, os estudos sobre os sentidos do trabalho possuem uma
abrangência multidisciplinar, sob diversos pontos de vista teóricos, num construto
psicológico multidimensional, dinâmico e resultante da interação de variáveis distintas
(SÁ; LEMOS, 2017). Os sentidos do trabalho possuem uma amplitude e complexidade
destacáveis:
Os sentidos do trabalho aparecem de forma ambivalente, oscilando entre
várias palavras, emergindo para além do mero sustento, como de realização,
socialização, aprendizagem constante, novos conhecimentos, atualização,
informação, projeto de vida, crescimento, interação, relacionamentos,
autonomia, inovação, e assim por diante (RAITZ; SILVA, 2014, p.212).

De fato, o discurso das autoras vem ao encontro das ideias desta pesquisa,
onde destacamos o fator da educação, da aprendizagem constante como facilitadores
da Educação Permanente em Saúde e seu desdobramento nos sentidos do trabalho.
O sentido do trabalho possui um caráter multifacetado e polissêmico, sendo uma
atividade fonte de experiências psicossociais, de satisfação de necessidades básicas
e de desenvolvimento de potencialidades (NAVARRO; PADILHA, 2007).
Para Rodrigues, Barrichello e Morin (2016) e Morin e Cherré (1999), há seis
constructos que determinam o sentido do trabalho: utilidade social, oportunidades de
aprendizagem e desenvolvimento, autonomia, cooperação e relacionamento com
colegas, reconhecimento e retidão moral. A utilidade social corresponde a contribuição
social do trabalho; a autonomia a capacidade de tomar decisões sobre variáveis e a
oportunidade confere ao trabalho a experiência de aquisição de conhecimento e
habilidades. Quanto ao constructo da cooperação, os autores trazem que o trabalho
envolve momento de solidariedade e relacionamentos com colegas e pares. O
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reconhecimento traz uma experiência de retorno positivo e a retidão moral traz que o
trabalho está de acordo com as dimensões éticas do indivíduo.
Trazendo estes conceitos para o universo da Enfermagem, verificamos estas
dimensões interagindo entre si, sendo possível exemplificar estes seis constructos
que determinam os sentidos trabalho:
1) Utilidade social: auxílio na recuperação da saúde das pessoas e
comunidade através do cuidado prestado aos sujeitos. Ser útil,
solidário ao outro na proteção da vida confere ao profissional
satisfação, conforme aponta Duarte e Simões (2015).
2) Oportunidade de aprendizagem e desenvolvimento: através de
experiências/vivências entre as equipes, os setores e os pacientes;
oportunidades também proporcionadas por momentos de Educação
Permanente em Saúde. Morin, Tonelli e Pliopas (2007) relacionam o
sentido do trabalho com crescimento profissional e aprendizagem.
3) Autonomia: atuação e desenvolvimento do trabalho de acordo com
suas competências e habilidades profissionais e autonomia no que
confere na questão de independência financeira. Sendo assim, o
trabalho deve invocar a capacidade de decisão da pessoa e está
associado à noção de emprego, provendo sentimento de segurança
e possibilita de ser autônomo (MORIN, 2002).
4) Cooperação e relacionamento com colegas: desenvolvimento de um
trabalho multiprofissional e interdisciplinar com outras profissões da
área da saúde. Para Rodrigues, Barrichello e Morin (2016), as
relações e seus níveis hierárquicos influencia a experiência do sujeito
na construção do sentido do trabalho.
5) Reconhecimento: valorização e satisfação quanto ao seu trabalho na
Enfermagem, partindo de pacientes, familiares, outros colegas ou
chefias e lideranças. Segundo Caram (2013), o reconhecimento do
seu trabalho pelo outro faz com que o profissional de Enfermagem
atribua sentidos ao trabalho, através de sua identidade conferida
pelos indivíduos que interagem com ele.
6) Retidão Moral: considerar as dimensões éticas das relações
interpessoais, nas condições de saúde e doença dos sujeitos. Num
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estudo sobre sentidos do trabalho de Rodrigues, Barrichello e Morin
(2016) realizado com enfermeiros e técnicos de Enfermagem, a
retidão moral foi abordada em relação a um ambiente que respeita a
dignidade humana, os direitos humanos e a igualdade de tratamento
entre as pessoas.
Estas dimensões serão exploradas neste estudo, conforme metodologia
descrita no próximo capítulo. É importante ressaltar que estes constructos vêm ao
encontro de Ronchi (2012), que traz as dimensões socioeconômicas, ideológicas,
simbólicas, culturais, administrativas e tecnológicas e fatores como autoestima,
reconhecimento,

estabilidade,

e

oportunidades

de

desenvolvimento

como

determinantes no sentido do trabalho. O autor complementa ainda que estas
dimensões podem tornar o trabalho com sentido quando o indivíduo visualiza
utilidade, legitimidade e importância, trazendo consigo a motivação e a melhoria de
sua performance.
O sentido do trabalho também está relacionado com a responsabilidade que o
profissional possui com a organização/instituição, ou seja, “a forma como os
profissionais conduzem suas atividades e atitudes em consonância com os objetivos
organizacionais e também, com seus objetivos e perspectivas de vida, valores e
princípios” (CARAM, 2013, p.38). De fato, podemos inferir que para compreender o
sentido do trabalho é necessário ter um olhar direcionado para estas instituições:
como elas se configuram, quais são seus processos organizacionais, seus recursos
humanos, materiais, entre outros. No caso das instituições hospitalares, cenários
desta pesquisa, o processo de trabalho é organizado a partir de suprir demandas de
necessidades de saúde.
Neste contexto, os efeitos da organização laboral e do processo de trabalho
hospitalar serão observados nesta pesquisa ora proposta. No estudo de Souza e
Lisboa (2006), é citado o papel das organizações hospitalares e suas problemáticas:
o desrespeito à identidade profissional, a falta de pessoal e de material, relações de
poder e vaidades que prejudicam as relações interpessoais e a (des)organização do
processo de trabalhos. As autoras concluem que todos esses fatores interferem no
sentido das enfermeiras em relação ao trabalho. Esta interação reflete que o sentido
do trabalho é “um componente da realidade social construída e reproduzida, que
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interage com diferentes variáveis pessoais e sociais e influencia as ações das pessoas
e a natureza da sociedade num dado momento histórico” (TOLFO; PiCCININI, 2007,
p.40).
Além da construção dos constructos citados anteriormente, Morin, Tonelli e
Pliopas (2007) agrupam o sentido do trabalho em dimensões: dimensão individual
(relação entre o sentido do trabalho para a própria pessoa), a dimensão organizacional
(encontrado na relação da pessoa com a instituição/organização) e a dimensão social
(na relação da pessoa com a sociedade).
1.8 Educação Permanente em Saúde e sua interface com o sentido do trabalho
Nos pressupostos da Educação Permanente em Saúde, temos uma relação
estreita entre educação e trabalho e a valorização de um ambiente didático pautado
naquilo que produz sentidos aos trabalhadores. Neste sentido, a EPS propõe que:
Os processos de educação dos trabalhadores da saúde se façam a partir da
problematização do processo de trabalho, e considera que as necessidades
de formação e desenvolvimento dos trabalhadores sejam pautadas pelas
necessidades de saúde das pessoas e populações. Os processos de
educação permanente em saúde têm como objetivos a transformação das
práticas profissionais e da própria organização do trabalho (BRASIL, 2007,
p.13).

Desta forma, temos a EPS como estratégia facilitadora e como proposta de
aprimoramento e ressignificação do processo de trabalho, permitindo reflexões e
intervenções frente às atividades dos profissionais de saúde. Se considerarmos que
cada profissional possuiu uma trajetória de vida singular, temos diferentes maneiras e
formas de conceber sobre o processo de trabalho. Nas instituições de saúde, as
referências em relação ao trabalho são complexas (OLIVEIRA, 2012).
Em um estudo recente de revisão bibliográfica, Ravazine e Ribeiro (2017)
trazem que a relação entre trabalho e EPS não tem sido muito desenvolvida nas
publicações, nos levando a entender que esse contexto não tem sido explorado nas
pesquisas a respeito desta temática. As autoras complementam ainda que não há
uma ampliação do debate a respeito de como se dá a construção da relação dos
trabalhos pelos profissionais de saúde.
Nas considerações sobre o trabalho e suas relações preconizadas pela
Educação Permanente em Saúde, cabe refletirmos sobre a compreensão dos

52

processos do trabalho para os profissionais, uma vez que estes sentidos perpassam
por dimensões individuais, organizacionais e sociais:

Fonte: Elaborada pela autora para fins deste estudo baseada em Morin, Tonelli e Pliopas (2007) e Brasil
(2007).

Os sentidos do trabalho e suas dimensões validam aspectos essenciais que
influenciam o trabalhador no seu fazer profissional. Sendo assim, para que o trabalho
na saúde aconteça de forma harmoniosa torna-se necessário que o profissional
encontre sentido em sua realização para que as ações assistenciais prestadas sejam
efetivadas com segurança, responsabilidade e qualidade para com os pacientes
(CARAM, 2013).
O trabalho, segundo Tolfo e Piccini (2007, p.40), “é rico de sentido individual e
social, é um meio de produção da vida de cada um ao prover subsistência, criar
sentidos existenciais ou contribuir na estruturação da identidade e da subjetividade”.
O contexto do trabalho e suas representações potencializam e re-significam a
subjetividade do ser humano (OLIVEIRA, 2012); do mesmo modo que há efeitos de
subjetivação que emergem das atividades de Educação Permanente, das
problematizações ao pensar-agir-perceber:
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Os processos de subjetivação impõem a invenção incessante de novas
formas. Os modos de ver, dizer e julgar que aprendemos como verdadeiros
ganham novas composições, novas perspectivas, conforme favoreçam a vida
e afirmem sua potência criadora (CECCIM, 2005, p.176).

Esta subjetividade é apontada por Vieira (2013) como inerente na vivência
entre as práticas pedagógicas e relações do trabalho, podendo ser considerada uma
oportunidade para a revalorização do trabalho. A autora reforça a importância da
Educação Permanente em Saúde como mediadora na transformação na organização
do trabalho, fato este que será discutido nesta pesquisa.

1.9 Trajetória profissional
Assim como os sentidos do trabalho, que carregam consigo complexidade e
dimensões interagindo entre si, temos a trajetória profissional dotada de suas
peculiaridades. Definida literalmente como “caminho percorrido”, a trajetória constituise de um universo de histórias e/ou caminhos que constrói a vida profissional de um
indivíduo. A trajetória por si só é apontada como uma objetivação das relações entre
os agentes e as forças presentes no campo (BOURDIEU, 1996 apud MONTAGNER,
2007).
A trajetória profissional é discutida por Camarano (2006) e Guimarães (2006)
juntamente com a transição de um jovem para a vida adulta, onde estas trajetórias
muitas vezes se caracterizam por não lineares, reversíveis, maleáveis; não sendo
mais previsíveis.
Enquanto que Teixeira e Leal (2016) e Andrade (2008) exemplificam que as
trajetórias profissionais são marcadas pela incerteza, devido às ofertas de emprego
que aparecem, algumas com poucas possibilidades de progressão de carreira. Para
os autores, para conhecermos a trajetória profissional de um indivíduo devemos
considerar em qual organizações o mesmo já atuou, quais foram as atividades que já
executaram, por quanto tempo permaneceram nessas organizações e o que os faz
permanecer na organização onde trabalha atualmente, além de outros fatores como
escolaridade e situação econômica.
Neste sentido, em relação a este indivíduo e o mercado de trabalho temos que:
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É do resultado dessa primeira confrontação que dependerão as modalidades
de construção de uma identidade “profissional” básica que constitua não
somente uma identidade no trabalho, mas também e, sobretudo uma
projeção de si no futuro, a antecipação de uma trajetória de emprego e a
elaboração de uma lógica de aprendizagem, ou melhor, de formação”
(DUBAR, 2005, p.149).

Coutinho, Krawulski e Soares (2007 apud RAITZ, SILVA, 2014), trazem a
compreensão da relação entre trabalho e construção identitária, bem como as
características encontradas neste espaço como precariedade, vulnerabilidade e
fragmentação, fatos que vão influenciar na construção de suas trajetórias
profissionais.
Quando falamos em trajetória profissional na área da Enfermagem, cabe a
breve contextualização do mercado de trabalho para este segmento. Num estudo
recente de Oliveira et al., (2018), os autores discutem um panorama complexo entre
o desemprego, o subemprego e a escassez de enfermeiros qualificados. Há um
paradoxo no cenário nacional e internacional: enquanto há regiões com déficit de
profissionais de Enfermagem, em outros locais há desemprego e excedente de
enfermeiros em busca de colocação no mercado. Destacamos aqui regiões como o
Nordeste e Norte, apontadas pelo Conselho Federal de Enfermagem como locais com
poucos profissionais. Oliveira et al. (2018) complementa ainda que há tendências
favoráveis para a inserção dos enfermeiros no mercado de trabalho (refletidas na
escassez de qualificação para determinadas funções) e tendências desfavoráveis
(como piora das condições de trabalho com precarização), atreladas ao cenário
peculiar de cada região. Corroborando com estas autoras, Tolfo (2002, p.60) ressalta
que “tanto o planejamento quanto a administração da trajetória profissional vem sendo
fortemente influenciados pelo contexto desfavorável que cerca o mundo do trabalho”.
Entretanto, ao considerarmos a grande área da saúde, temos um significativo
leque de possibilidades de atuação da Enfermagem, com atribuições alicerçadas nos
eixos da assistência, ensino, pesquisa e gerência. Neste sentido, conhecer os
indivíduos e as organizações nas quais atuam ou podem atuar auxiliam na
compreensão das trajetórias profissionais. Dayrell (2016) complementa esta reflexão
com a compreensão de projeto de vida e o campo de possibilidades existentes:
O projeto de vida pode ser entendido como a ação de indivíduos de escolher
um dentre os futuros possíveis, capaz de transformar os desejos e as
fantasias que lhe dão substância em objetivos passíveis de serem
perseguidos, representando, assim, uma orientação, um rumo de vida. Os
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projetos podem ser individuais ou coletivos; podem ser mais amplos ou
restritos, com elaborações a curto ou médio prazo, segundo o campo de
possibilidades (DAYRELL, 2016, p.262).

Há a determinação de influências do contexto e dos momentos de vida nas
trajetórias profissionais, como mostram Closs e Oliveira (2015) nas suas perspectivas
de análises psicológica, social e econômica. As influências do contexto na trajetória
profissional incluem: mudança nas organizações, internacionalização dos mercados,
exigência de maiores qualificações, exigência de mobilidade e mudanças no cenário
econômico nacional. Já as influências dos momentos de vida incluem: razões da
escolha do curso, redirecionamento da carreira, busca de cursos para aprimoramento
e suporte econômico para a família. Os autores ressaltam ainda a existência dos
“marcos da trajetória”: momentos de tensão e reflexão que servem de base para novos
direcionamentos na carreira.
Ao refletimos sobre as etapas de uma trajetória profissional, Schein (1996 apud
TOLFO, 2002) descreve dez fases previsíveis desta trajetória, as quais podem variar
a cada profissão ou pessoa:

·

Fase 01: crescimento, fantasia e exploração;

·

Fase 02: educação e treinamento;

·

Fase 03: ingresso ao mundo profissional;

·

Fase 04: treinamento básico e socialização;

·

Fase 05: admissão como membro;

·

Fase 06: estabilização no emprego, permanência como membro;

·

Fase 07: crise no meio da carreia, reavaliação;

·

Fase 08: avanço, recomeço ou estabilização;

·

Fase 09: desligamento;

·

Fase 10: aposentadoria.

Ao percorrer esta lista de fases proposta pela autora, o comparativo pessoal e
a identificação por um destes enquadramentos é inevitável, permitindo-me resgatar e
dar realce à minha própria trajetória: a fase 07, a crise no quarto ano de formação na
Enfermagem, a busca pelos sentidos do trabalho e da educação permanente em
saúde e a fase 08, o avanço na área acadêmica, a construção desta dissertação e o
recomeço na área da docência.
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Ao citar estas fases, Tolfo (2002) retrata que as durações de cada uma delas
não é fixa ou única e podem ocorrer em diferentes idades para diferentes pessoas,
ressaltando a individualidade e o contexto em cada organização. Vale ressaltar que o
fator imprevisibilidade deve ser considerado, pois as trajetórias profissionais envolvem
na maioria das vezes, necessidades pessoais e organizacionais, que se transformam
rapidamente dependendo do contexto (DUTRA et al., 2009 apud LINZMEYER, 2014).
Considerando estas discussões e a pluralidade na trajetória profissional, neste
estudo iremos examinar os sentidos da Educação Permanente em Saúde e os
sentidos do trabalho na trajetória profissional das enfermeiras e identificar a
participação de Educação Permanente em Saúde nestas trajetórias.
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2 CAMINHOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA
Esta pesquisa constituiu-se em uma análise sobre os sentidos da Educação
Permanente em Saúde e do trabalho atribuídos pelas enfermeiras de um hospital
infantil da Região Sul do Brasil.
A metodologia teve uma abordagem qualitativa para analisar os sentidos da
Educação Permanente e do trabalho atribuídos pelas enfermeiras atuantes num
hospital infantil da Região Sul do Brasil, constituindo-se de um estudo exploratório
descritivo. Um enfoque quantitativo foi descrito apenas para subsidiar o mapeamento
proposto nos objetivos específicos 1 e 2.
A pesquisa qualitativa nos dá uma relação entre sujeitos-objetos em primeiro
plano, sendo submetida à reflexão crítica; já o enfoque quantitativo, na consolidação
das ciências exatas, fornece uma mediação mais sólida entre estruturas e atores
(MELUCCI, 2005). Neste sentido a escolha do enfoque quantitativo subsidiou o
levantamento do perfil socioeconômico através de indicadores relacionados às
condições geracionais, de gênero, escolaridade, origem étnica, composição familiar,
renda; tempo de formação; especialização na área e vínculos laborais das enfermeiras
participantes da pesquisa, e a identificação da participação nas ações de Educação
Permanente em Saúde na trajetória profissional das enfermeiras nos eixos ensino,
gestão, assistência e controle social.
Para Goldenberg (2005), a pesquisa qualitativa é válida na identificação de
conceitos e variáveis relevantes e de questões difíceis de quantificar, como
sentimentos, motivações, crenças e atitudes individuais, premissas que vem ao
encontro dos objetivos desta pesquisa. Ressaltamos que a abordagem qualitativa
contribuiu para analisarmos estas questões, uma vez que julgamos pertinente ouvir a
voz destas enfermeiras em relação aos sentidos da Educação Permanente em Saúde
e do trabalho em suas trajetórias profissionais.
A abordagem qualitativa serviu como base de apoio para a análise de dados,
uma vez que o objetivo geral que norteou este trabalho foi analisar os sentidos da
Educação Permanente em Saúde e os sentidos do trabalho atribuídos pelas
enfermeiras atuantes num hospital infantil, mediante a aplicação de um questionário
e uma entrevista semi estruturada.
Vale ressaltar que a subjetividade relacionada ao sentido do trabalho e a
abordagem qualitativa exploradas nesta pesquisa, nos permitiu abarcar em
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singularidades dos profissionais que estes possuem acerca do sentido do trabalho
que realizam (CARAM, 2013). No que confere enfoque qualitativo, corroboramos com
a ideia de Melucci (2005, p.327),
Os atores são capazes de darem sentido naquilo de fazem, mas encontramse, contemporaneamente, nas posições insuperáveis de atores-em-relação;
trazem consigo um grau de opacidade em relação às relações nas quais
estão implicados [...]. Os atores são, por um lado, os únicos que podem
produzir e reconhecer o sentido daquilo que fazem [...].

Em relação ao campo de pesquisa, Minayo (2009) discorre sobre o
entendimento deste como o recorte que o pesquisador faz em termos de espaço,
representando uma realidade empírica a ser estudada a partir das concepções
teóricas que fundamentam o objeto da investigação. É importante ressaltar que devese exercitar o olhar crítico sobre a pesquisa e verificar quais foram os objetivos iniciais
e o que realmente foi alcançado (GOLDENBERG, 2005, p.95).
O campo de pesquisa foi o desafio mais árduo a ser conquistado. O caminho
na qual trilhei para o desenvolvimento desta pesquisa foi desafiador e acredito que as
histórias envolvidas neste processo merecem seu momento de realce.
Dada à definição do projeto e a delimitação da pesquisa, a ideia inicial sempre
foi realizá-la no hospital infantil de referência na região, considerando a minha
ausência de vínculos laborais e pessoais na instituição. Para dar início aos trâmites
do Comitê de Ética7, era preciso uma autorização da instituição hospitalar para
viabilizar a coleta de dados. Entretanto, não obtive retorno em relação à carta de
anuência da instituição e nem possibilidade de apresentar a intenção de pesquisa à
gerência de Enfermagem, apesar de muitas tentativas de contato.

7

Foram obedecidos os critérios exigidos na Resolução CNS 466/12 do Conselho Nacional de Saúde,

tais como: Solicitação da autorização da instituição para a realização da pesquisa, preenchimento
individual do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido por todos os participantes da pesquisa
(Apêndice 01); Respeito à liberdade dos participantes da pesquisa em se recusarem a participar, assim
como a de abandonar a pesquisa em qualquer tempo, sem que isso traga qualquer prejuízo. Durante
todo o processo de pesquisa os dados foram manuseados somente pelos envolvidos na pesquisa e
mantidos em sigilo, sendo este compromisso dos autores mediante a assinatura do termo de
compromisso de utilização dos dados. A coleta dos dados foi realizada após a aprovação do projeto
pelo comitê de ética em pesquisa (Anexo 01).
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O plano alternativo foi alterar o campo de pesquisa para um hospital privado,
localizado na cidade ao lado de Itajaí. Prontamente uma reunião foi agendada com os
responsáveis, mas a negativa foi dada de imediato: o hospital não abre pesquisa para
membros externos.
Neste interim, o hospital infantil retornou minha solicitação e forneceu a carta
de anuência com a autorização da pesquisa. O alívio foi confortante pois a espera
para a resolução deste problema de campo de pesquisa durou em torno de 3 meses.
Após a coleta de dados, na etapa da análise, esta consiste na compreensão
das informações coletadas, confirmar os pressupostos da pesquisa de forma a
responder as questões formuladas, na ampliação do conhecimento sobre o assunto
investigado (MINAYO, 2009, p.69). Utilizamos os referenciais de Bardin (2016) e
Franco (2008) para a análise do conteúdo, com a pré análise, exploração do material
e o tratamento de resultados com a codificação e inferência.
Nos baseamos na triangulação dos dados, subsídio para produzir um maior
entendimento do objetivo do estudo, de forma a triangular a fundamentação teórica
da Educação Permanente em Saúde e o Sentido do Trabalho, as categorias de análise
(sentidos do trabalho e seus seis constructos: utilidade social, oportunidades de
aprendizagem e desenvolvimento, autonomia, cooperação e relacionamento com
colegas, reconhecimento e retidão moral; e Educação Permanente em Saúde e seu
Quadrilátero da Formação: ensino - gestão - atenção/assistência e controle social), a
trajetória profissional e no outro vértice os dados coletados com os participantes da
pesquisa. Por triangulação entendemos que significa:
Adotar um comportamento reflexivo-conceitual e prático do objeto de estudo
da pesquisa sob diferentes perspectivas, o que possibilita complementar, com
riqueza de interpretações, a temática pesquisada, ao mesmo tempo em que
possibilita que se aumente a consistência das conclusões (MARCONDES;
BRISOLA, 2014, p.206).

Diante de tantos dados e perspectivas relatadas pelas enfermeiras, a
triangulação de dados foi uma outra etapa desafiante: a organização e o foco nos
objetivos e na literatura devem estar presentes, e requereu muita dedicação. A
pesquisa fundamentada na triangulação segundo Tuzzo e Braga (2016, p.141) “prevê
os diversos ângulos de análise, as diversas necessidades de recortes e ângulos para
que a visão não seja limitada e o resultado não seja restrito a uma perspectiva”. Os
autores complementam ainda que esta triangulação possibilita ao pesquisador olhares
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múltiplos, de buscas diversas que se complementam, firmando-se no tripé de sujeitos,
objetos e fenômenos, e foi desta forma que procurei elaborar reflexões e inferências
a partir das categorias elegidas para a pesquisa entrecruzadas com a minha própria
trajetória e com as falas dos participantes da pesquisa.
A pesquisa foi realizada num hospital infantil de referência na Região da Foz
do Rio Itajaí Açú, na Região Sul do Brasil. A instituição que tem grande parte de seu
atendimento feito pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e atualmente a gerência é feita
por um grupo privado que administra e realiza a gestão hospitalar.
O hospital infantil realiza atendimentos para crianças de 0 a 14 anos pelo SUS
ou por convênios privados e particulares, sendo classificado como uma instituição de
médio porte, ocupando em torno de 3.313,60 m 2 de área física8. A instituição dispõe
de 93 leitos distribuídos em setores como Unidade de Internação A, destinado ao
atendimento clínicos e cirúrgicos de convênios de plano de saúde e particulares;
Unidade de Internação B destinado ao atendimento clínico e cirúrgico do Sistema
Único de Saúde; salas de observação no pronto socorro; leitos na Unidade de
Tratamento Intensivo (UTI) e duas salas no centro cirúrgico e leitos de recuperação
anestésica.
Os profissionais que atuam no hospital infantil compõem uma equipe
multiprofissional

com

médicos,

enfermeiros,

farmacêuticos,

psicólogos,

fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos e assistentes sociais e contam também
com serviços de pedagogia, radiodiagnósticos por imagem e análises clínicas.
O hospital é referência em campo de estágio na saúde infantil para os cursos
de

Medicina,

Enfermagem,

Farmácia, Psicologia,

Fisioterapia,

Odontologia,

Fonoaudiologia, Pedagogia, Nutrição entre outros.
A escolha por este hospital se dá pelo fato da pesquisadora não ter vínculos
laborais nas instituições, de modo a não influenciar os sujeitos do estudo e
minimizando o viés na pesquisa.
Os critérios de inclusão são todos os profissionais enfermeiros que trabalham
na instituição. Fizeram parte do estudo os profissionais enfermeiros atuantes no
hospital infantil nos setores: Unidade de atendimento A e B, centro cirúrgico, pronto
socorro, unidade de terapia intensiva, comissão de controle de infecção hospitalar e
gerência de Enfermagem nos turnos matutino, vespertino e noturno, totalizando 17

8

Dados informados pela Gerência de Enfermagem do hospital infantil.
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profissionais enfermeiros. Aceitaram participar da pesquisa 09 enfermeiras. O critério
de exclusão foi profissionais que trabalham há menos 1 mês na instituição. Aceitaram
participar da pesquisa 09 enfermeiras.
O procedimento da coleta de dados se deu nas seguintes etapas:
- levantamento e análise da produção acadêmica (teses e dissertações) sobre EPS e
sentidos do trabalho na área da Enfermagem nos últimos 5 anos a partir da busca das
categorias desta pesquisa no Portal da Biblioteca Digital Brasileira de Teses de
Dissertações.
- em consonância com a abordagem qualitativa e quantitativa, foi realizado um
levantamento com a Gerência de Enfermagem para identificar e caracterizar, de
acordo com os indicadores da pesquisa, os enfermeiros atuantes no hospital infantil;
Com as informações obtidas, um convite impresso para participação voluntária da
pesquisa foi entregue pessoalmente pela pesquisadora para cada enfermeiro do
hospital. Foi reforçado o convite também através de um aplicativo de troca de
mensagens pelo celular para a Gerente de Enfermagem com o encaminhamento para
o grupo de enfermeiros. Com a entrega dos convites, foi visível a satisfação de alguns
enfermeiros em participar e colaborar com a pesquisa; enquanto outros já se
esquivavam e a negativa já vinha de imediato.
- para os que aceitaram participar, foi agendado juntamente com a Gerência de
Enfermagem e com o participante uma entrevista individual numa sala privada
disponível dentro do hospital. Foi verificado junto à Gerência e ao participante
questões como o dimensionamento do quadro de Enfermagem e disponibilidade de
melhor data e horário, de forma a não prejudicar o processo de trabalho do enfermeiro
e não prejudicar a rotina do setor. Foram entregues aos participantes TCLE e
fornecida todas as informações necessárias sobre a pesquisa. Após assinatura do
TCLE, foi feito a aplicação de um questionário com perguntas fechadas previamente
elaboradas pelas pesquisadoras e entrevista com roteiro semi estruturado com
perguntas abertas. Reforçamos que a data e horário para a realização da coleta de
dados foram acordados com o participante e com a instituição (Gerência de
Enfermagem), através de uma escala prévia de agendamento.
Vale ressaltar os bastidores deste percurso metodológico: com a autorização
do Comitê de Ética em pesquisa datado em 20 de dezembro de 2018, iniciei minha
tentativa de contato com a Gerência de Enfermagem do hospital infantil para darmos
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início à pesquisa, conforme planejado, mas não obtive sucesso. No início de 2019 a
gestão do hospital foi trocada, incluindo gerente de Enfermagem e funcionários em
geral. A sensação era de retrocesso. A partir do contato inicial com a nova gerente de
Enfermagem, foram 4 meses para conseguir retomar a pesquisa e de fato, iniciar as
entrevistas e aplicação de questionários
O percurso metodológico para atingirmos os objetivos específicos desta
pesquisa estão exemplificadas no Quadro 04.
Quadro 4: Objetivos específicos: técnicas utilizadas na pesquisa
Objetivos Específicos

Técnica
Questionário

Identificar a participação nas ações de Educação
Permanente em Saúde na trajetória profissional dos
Enfermeiros nos eixos ensino, gestão, assistência e
controle social;
Caracterizar o perfil sócio econômico e profissional
das enfermeiras a partir dos indicadores relativos às
condições geracionais, de gênero, escolaridade,
origem étnica, composição familiar, renda; tempo de
formação; especialização na área; vínculos laborais
Examinar os sentidos da Educação Permanente em
Saúde e os sentidos do trabalho na trajetória
profissional das enfermeiras.

Questionário

Entrevista

Fonte: elaborada pelas pesquisadoras.

É importante ressaltar que o questionário continua sendo muito utilizado em
pesquisas de diversas áreas e com ele obtêm-se respostas rápidas e precisas (BONI;
QUARESMA, 2005). Já Goldenberg (2005) corrobora com a ideia que o questionário
com suas frases padronizadas garantem maior uniformidade para a mensuração de
dados. O questionário (Apêndice 02) aplicado neste estudo inclui questões objetivas
contendo informações sobre o perfil dos participantes:
1) Condições

geracionais,

de

gênero,

escolaridade,

origem

étnica,

composição familiar, renda; tempo de formação; especialização na área;
vínculos laborais;
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2) Número de participações em ações de Educação Permanente em Saúde
em sua trajetória profissional, temáticas abordadas dentro dos eixos ensino,
gestão, assistência e controle social.
Com o início propriamente da coleta de dados, tive total autonomia e acesso
ao hospital para conversar pessoalmente com cada enfermeiro, mas este caminho foi
árduo. A aplicação do questionário e das entrevistas foram realizadaa no período de
03 a 24 de abril de 2019, nos turnos matutino, vespertino e noturno, em locais dentro
do próprio hospital como a brinquedoteca, vestiário, refeitório, posto de Enfermagem
e teve durações de aproximadamente 25 minutos. A coleta de dados se deu de forma
tranquila, e as enfermeiras participantes se mostraram atentas em responder todas as
questões. Após aplicação do questionário, partimos para uma entrevista semi
estruturada com as enfermeiras (Apêndice 3), as quais foram interrogadas pela
pesquisadora com as perguntas abertas de acordo com as categorias da pesquisa,
citados no Quadro 03 adiante. As falas foram posteriormente transcritas e submetidas
a tratamento de dados. A identidade das enfermeiras foi preservada, sendo que as
mesmos foram citadas durante a análise pela denominação E01, E02, e assim por
diante.
As entrevistas foram extremamente interessantes e permeadas por muita
individualidade e originalidade a cada enfermeira que sentava ao meu lado. A
expressão corporal foi algo supreendente: pude visualizar o nervosismo por parte de
algumas, a ansiedade, a preocupação no uso das palavras, as faces de estranheza
para com algumas perguntas, a pressa, a preocupação, a emoção em relatar sua
trajetória profissional. No geral, a boa receptividade por parte das minhas colegas foi
algo exitoso e estimulante para a pesquisa.
A técnica da entrevista, para Goldenberg (2005), pode seguir um padrão único
de perguntas, ser assistemáticas ou projetivas. Já as perguntas podem ser
estruturadas de forma aberta (resposta livre) ou fechada (resposta com limitação de
opções já definidas). Há autores que trazem a entrevista como:
Coleta de dados sobre um determinado tema científico é a técnica mais
utilizada no processo de trabalho de campo. Através dela os pesquisadores
buscam obter informações, ou seja, coletar dados objetivos e subjetivos. Os
dados objetivos podem ser obtidos também através de fontes secundárias
tais como: censos, estatísticas, etc. Já os dados subjetivos só poderão ser
obtidos através da entrevista, pois que, eles se relacionam com os valores,
às atitudes e às opiniões dos sujeitos entrevistados (BONI; QUARESMA,
2005, p. 72).

64

É importante ressaltar que a entrevista representa segundo Held (1996, apud
MELUCCI, 2005), a metáfora da voz: do escutar, do ouvir e do falar. Neste sentido,
na perspectiva da análise crítica, da autonomia do profissional de saúde e da
significação do trabalho, premissas da Educação Permanente em Saúde, julgamos
que a experiência da entrevista foi válida para ouvir a voz destas enfermeiras.
Para a análise e tratamento de dados, dialogamos com a ideia de Franco
(2008), na qual considera esta etapa uma concepção crítica e dinâmica na interação
entre linguagem como expressão da existência humana em determinado momento
histórico, implicando assim comparações contextuais. Em relação à organização da
análise nos apoiaremos na ideia dos autores Bardin (2016) e Franco (2008) que
considera as etapas de pré análise, exploração do material e definição de categorias.
Primeiramente realizamos uma organização de todo o material, partindo da
transcrição das entrevistas e leitura minuciosa de cada fala. A pré análise inclui a
realização de uma “leitura flutuante” (BARDIN, 2016, p.96) sobre o material,
constituindo seu corpus (neste caso os registros orais e escritos), direcionando os
esforços para configurar e esclarecer seus contextos (FRANCO, 2008, p.53)
Realizamos diversas releituras para compreender as falas de cada enfermeira
dentro das categorias de EPS e trabalho, de forma a explorar todo o material. Nesta
partem “o estudo será mais aprofundado nas unidades de registro e de contexto,
sendo esta fase caracterizada pela administração sistemática das decisões tomadas”
(BARDIN, 2016, p.101).
No que confere à definição das categorias, estas foram pré determinadas, em
função da busca a um objetivo ou resposta da pesquisadora. Entretanto, vale ressaltar
que iremos considerar a possibilidade de que as categorias vão sendo criadas à
medida que surgem nas repostas, para depois serem interpretadas à luz das teorias
explicativas (FRANCO, 2008, p.62).
Sinalizamos as falas correspondentes de cada enfermeira, de acordo com as
categorias de análise, a qual optamos pelos seguintes eixos: 1) sentidos do trabalho
e seus seis constructos (utilidade social, oportunidades de aprendizagem e
desenvolvimento,

autonomia,

cooperação

e

relacionamento

com

colegas,

reconhecimento e retidão moral); 2) Educação Permanente em Saúde e seu
Quadrilátero da Formação: ensino - gestão - atenção/assistência e controle social.
Estas categorias foram embasadas no pressuposto da EPS: estratégia baseada na
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ressignificação do processo de trabalho construída a partir do Quadrilátero da
Formação proposto por Ceccim e Feuerwerker (2004) e 3) a trajetória profissional das
enfermeiras. Vale ressaltar que a EPS nos viabilizou reflexões sobre os sentidos do
trabalho e seus constructos que o compõe, citados por Morin e Cherré (1999) e
Rodrigues, Barrichello e Morin (2016).
Quadro 5: Análise e tratamento de dados do estudo
Pré análise e exploração do material

Categorias de análise

Entrevista semi estruturada
1.O que é trabalho para você?
2.Na sua percepção em que lugar o trabalho ocupa na
sua vida?
3.Quais palavras você associa quando falamos em
trabalho?
4.Como você se via profissionalmente no início da
carreira e como você se vê hoje?
5.Comente como você vê a sua autonomia no seu
trabalho.
6.Como você vivencia a cooperação e o relacionamento
com seus colegas de trabalho?
7.Qual sua percepção em relação a utilidade do seu
trabalho para as pessoas?
8.O que marcou a sua vida em termos de oportunidades
de aprendizagem no trabalho? Nos dê alguns exemplos.
9.Qual a sua percepção na questão do reconhecimento
do seu trabalho?
10.Como você vivencia as dimensões éticas no ambiente
do seu trabalho?
11.Em suas palavras, você se considera realizado
profissionalmente?
Entrevista semi estruturada e Questionário
1.O que é Educação Permanente em Saúde para você?
2.Na sua percepção qual o papel da Educação
Permanente em Saúde seu trabalho?
3.Na sua trajetória profissional, você participou de ações
de Educação Permanente em Saúde?
4. Quais as ações de Educação Permanente em Saúde
que você mais gostou de participar em sua trajetória
profissional? Comente sobre elas.
5.Você identifica limitações a respeito das ações de
Educação Permanente em Saúde desenvolvidas nesta
instituição? Quais?

Trajetória profissional, os
sentidos do trabalho e seus
seis constructos:
· Utilidade social
· Oportunidades de
aprendizagem e
desenvolvimento,
· Autonomia,
· Cooperação e
relacionamento com
colegas,
· Reconhecimento
· Retidão moral

Educação Permanente em
Saúde na trajetória profissional
e seu Quadrilátero da
Formação:
·
·
·
·

Ensino
Gestão
Atenção/assistência
Controle social
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6.Você identifica potencialidades a respeito das ações de
Educação Permanente em Saúde desenvolvidas nesta
instituição? Quais?
Fonte: elaborada pela pesquisadora.

A determinação e a perseverança trilhados neste caminho metodológico,
apesar dos obstáculos, vieram de amigos, da orientadora e claro, não podemos
esquecer de vários pesquisadores que em algum momento relataram suas
dificuldades e que me inspiraram nestes momentos difíceis da pesquisa:
Vários são os obstáculos que podem dificultar ou até mesmo inviabilizar essa
etapa de pesquisa. Aproximação do campo: visa criar novas questões num
processo de incorporação e superação daquilo que já se encontra produzido;
nos leva à reformulação dos caminhos da pesquisa, através das descobertas
de novas pistas (MINAYO, 2009, p.52)

Apesar destas dificuldades, a longa espera terminou e os resultados deste
caminho trilhado para o alcance de todos os objetivos propostos serão descritos no
próximo capítulo.
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3 CAMINHANDO PELA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE E SENTIDOS DO
TRABALHO: UM ESTUDO SOBRE A TRAJETÓRIA PROFISSIONAL DAS
ENFERMEIRAS
Neste capítulo apresentamos os resultados encontrados na pesquisa de campo
realizada entre os dias 03 e 24 de abril de 2019, levantados a partir do tratamento dos
dados obtidos no questionário aplicado e entrevistas realizadas. Inicialmente
descreveremos os resultados obtidos na caracterização do perfil sócio econômico e
profissional das enfermeiras, bem como a participação de Educação Permanente em
Saúde na trajetória profissional das enfermeiras, os quais correspondem aos objetivos
específicos propostos. A caracterização das participantes deste estudo mostra um
perfil de enfermeira com média de idade de 40 anos, gênero feminino e orientação
sexual heterossexual, casada, com autodenominação étnica branca, residindo em
Itajaí e com o cônjuge, com média de 2 filhos que só estudam. Em relação ao perfil
profissional, temos profissionais com graduação recente, com tempo de formação de
até 10 anos, com 01 especialização concluída, turno de trabalho diurno, tempo de
serviço no hospital infantil de 3 meses e presença de 2 vínculos laborais, com renda
mensal de 1 a 3 salários mínimos. Na trajetória profissional, participavam
mensalmente de educação permanente em saúde com discussão de temas
relacionados à gestão e à assistência. Atualmente, não participam de educação
permanente em saúde no hospital infantil.
Em seguida, iremos examinar os sentidos da Educação Permanente em Saúde
e os sentidos do trabalho na trajetória profissional das enfermeiras, dentro das
categorias sentidos do trabalho e seus seis constructos e Educação Permanente em
Saúde e Quadrilátero da Formação: ensino, gestão, assistência e controle social e a
trajetória profissional das enfermeiras.
3.1 Perfil das enfermeiras do hospital infantil da Região Sul do Brasil
3.1.1 Dados Pessoais
No hospital infantil o dimensionamento do quadro de Enfermagem informado
pela Gerência é de 17 enfermeiros atuantes nos setores citados anteriormente nos
procedimentos metodológicos: Unidade de atendimento A e B, centro cirúrgico, pronto
socorro, unidade de terapia intensiva, comissão de controle de infecção hospitalar e
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gerência de Enfermagem. Entretanto, participaram do estudo 09 enfermeiras,
correspondendo a 52,94 % da amostragem total. A faixa etária das participantes é de
33 a 50 anos, conforme Gráfico 1.
Gráfico 1: Faixa etária das enfermeiras

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com os dados obtidos na pesquisa.

O perfil etário das nossas enfermeiras diferem de alguns achados na revisão
de literatura, como por exemplo o estudo de Caram (2016), que traz a predominância
de profissionais de 22 a 33 anos, solteiras e sem filhos e Rodrigues, Barrichelo eMorin
(2016) na faixa etária de 26 a 35 anos. A idade de 30 a 40 anos e 40 a 50 anos foi
predominante apenas nos estudos de Quintanilha (2014) e Messias (2015). Os demais
estudos ressaltam como dados pessoais apenas a questão da faixa etária:
enfermeiras na faixa etária predominante de 34 anos (REISDOFER, 2016),32 anos
(FORMENTON, 2013), de 25 a 35 anos (VALENTE, 2015), de 23 a 38 anos (ARAÚJO,
2015), de 27 a 36 anos (SILVA, 2015).
Ao consultar o último banco de dados do Conselho Federal de Enfermagem,
construído através de uma pesquisa de levantamento de perfil da Enfermagem no
Brasil, é possível constatar que foram identificados 86% profissionais mulheres e 13%
homens. Desta amostragem, 45% dos enfermeiros possuem a idade de 26 a 35 anos,
sendo 43,6% casados e 57,9% declarados brancos (COFEN; FIOCRUZ, 2013).
O estado civil predominante na amostra é casada (66,7% - 06 enfermeiras) e a
autodenominação étnica declarada é a branca (66,7%), conforme a identificação do
Gráfico 2.
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Gráfico 2: Estado civil das enfermeiras

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com os dados obtidos na pesquisa.

Gráfico 3: Autodenominação étnica

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com os dados obtidos na pesquisa.

As enfermeiras residem nas cidades de Barra Velha, Navegantes, Tijucas,
Camboriú e Itajaí, sendo que 66% residem com o cônjuge. Quando questionadas se
o cônjuge exerce atividade remunerada, 100% das enfermeiras informam que sim,
exercem este tipo de atividade.
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Gráfico 4: Cidade de residência

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com os dados obtidos na pesquisa.

As cidades nas quais as enfermeiras residem são próximas ao hospital infantil,
que representa uma referência em atendimento de pediatria na alta complexidade.
Gráfico 5: Pessoas as quais residem

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com os dados obtidos na pesquisa.

As enfermeiras foram questionadas se possuem filhos, bem como a
quantidade, a idade e a atividade exercida por eles. Das 09 enfermeiras, 2 enfermeiras
possuem somente 1 filho, 4 enfermeiras possuem 2 filhos e 01 enfermeira possui 3
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filhos, conforme indicativo no Gráfico 6. A faixa etária dos filhos variou de 4 a 29 anos
e 71,4% destes somente estudam e 28,6% trabalham e estudam.
Gráfico 6: Número de filhos

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com os dados obtidos na pesquisa.

Gráfico 7: Atividade realizada pelos filhos

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com os dados obtidos na pesquisa.

No levantamento do número de filhos das enfermeiras, a faixa etária
encontrada é de filhos com idade de 4 a 29 anos, sendo que 71,4% destes somente
estudam. Como estas crianças e jovens não trabalham, podemos inferir a
necessidade do complemento de renda das famílias.
A dupla jornada das enfermeiras é uma realidade encontrada neste estudo:
55,6% delas possuem mais de um vínculo laboral, 66,7% são casadas e 77%
possuem filhos, que só estudam. Lima e Ester (2001) justificam a ocorrência de mais
de um vínculo laboral pelos enfermeiros e enfermeiras em virtude dos baixos níveis
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salariais e busca de melhores condições de vida; a jornada de trabalho é fatigante,
prejudicando saúde, vida familiar e social e a situação se agrava quando entra em
cena o trabalho doméstico. Este cenário nos leva a refletir sobre o papel destas
mulheres enquanto profissionais, esposas e mães: como são suas condições de
trabalho e de vida? E a dinâmica familiar? E as esferas domésticas e profissionais? E
o sentido do trabalho em cada história?
Estas reflexões geradas a partir dos dados obtidos no questionário a respeito
do perfil sócio econômico e profissional das enfermeiras não oportunizaram apenas
atingir um os objetivos específicos deste estudo; eles foram além: olhar de perto a
realidade de minhas colegas de profissão, na pluralidade de seus mundos, e provocar
contemplações e demandas como pesquisadora.
De fato, estes questionamentos nos levam à narrativa da mulher profissional
com carga excessiva de trabalho, no âmbito dos espaços públicos e privados. Como
professora, pesquisadora, enfermeira e esposa, torna-se inevitável visualizar meu
próprio reflexo nestas histórias e realidades. Durante as entrevistas, foi perceptível o
esboço de sobrecarga e cansaço por parte das enfermeiras, seja elas trabalhadoras
do turno matutino, vespertino ou noturno. O sofrimento psicofísico é retratado por
Menicucci (1999): as mulheres susceptíveis ao comprometimento agravante da saúde
em virtude das responsabilidades familiares, pela dupla jornada ou extensiva jornada
de trabalho na casa e fora de casa. Elias e Navarro (2006, p.523) traduzem este
panorama: a dupla jornada de trabalho é um dos fatores que nos permite falar em
superexploração do trabalho feminino, como mostrado em vários estudos sociológicos
que se pautam pela questão de gênero.
A questão dos papeis da enfermeira como mãe e mulher foram discutidas por
Spindola e Santos (2003): as profissionais entrevistadas pelas autoras relataram que
os turnos de trabalho exaustivos e longos nas instituições de saúde acabam por
intervir nas rotinas das famílias, “exigindo” a participação masculina nas rotinas
domésticas. Esta perspectiva nos faz refletir sobre a divisão sexual do trabalho e suas
nuances.
Para Hirata e Kergoat (2007, p. 599) “a divisão sexual do trabalho é a forma de
divisão do trabalho social decorrente das relações sociais entre os sexos; mais do que
isso, é um fator prioritário para a sobrevivência da relação social entre os sexos”. As
autoras discorrem sobre os modelos: tradicional (papel na família e papel doméstico
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assumidos inteiramente pelas mulheres), provedor (papel atribuído aos homens) e
modelo de conciliação, onde cabe quase que exclusivamente às mulheres conciliar
vida familiar e vida profissional. Estes discursos reforçam a necessidade de haver
mais questionamentos a respeito destes papeis e o que fazer para descontruir
conceitos tão arraigados na nossa sociedade, principalmente quando falamos de uma
classe de profissionais de saúde predominantemente formada por mulheres e que
possuem dupla ou tripla jornada de trabalho.
Quando trazemos a relação da divisão sexual do trabalho e a origem das
profissões de Enfermagem e Medicina, temos na figura do médico o homem habilidoso
para diagnosticar, examinar e intervir na saúde do ser humano e na figura da
enfermeira o instinto matriarcal do cuidado e da delicadeza.Com o passar do tempo,
as mulheres foram ganhando espaço nas outras áreas da saúde e mudando alguns
cenários antes predominantemente masculinos. Entretanto, a visão da enfermeira
como coadjuvante no cuidado às pessoas ainda prevalece justificando a profissão
essencialmente feminina por suas características intrínsecas de gênero.
Para Rodrigues, Barrichello e Morin (2016), o sentido do trabalho na
Enfermagem tem relação com a questão de gênero, pois as mudanças na profissão
passam pelas práticas de afirmação da mulher no ambiente de trabalho, uma vez que
conciliar trabalho e família surgiu como fator importante para a construção do sentido
e continuidade do vínculo organizacional.
Esta discussão vem ao encontro das reflexões de Scott (1995) do gênero como
uma categoria social imposta por um corpo sexuado, logo, esta construção dos papeis
atribuídos às mulheres e aos homens. Contrapor-se à estas argumentações de que
mulheres e homens são biologicamente distintos e que cada qual deve desempenhar
determinado papel determinado secularmente são prerrogativas trazidas por Lopes
Louro (2003), com seu rompimento do pensamento dicotômico.
No que confere aos papeis, a essência do trabalho da Enfermagem, apontada
como o cuidar, é debatida por Leopardi, Gelbecke e Ramos (2001) no artigo “Cuidado:
objeto de trabalho ou objeto epistemológico da Enfermagem?”. As autoras evidenciam
que “o trabalho da Enfermagem tem sua conformação atual como resultado de um
processo histórico, que incorpora elementos da evolução geral do trabalho na
sociedade capitalista e especificidades da área de saúde”. Neste sentido, Cunha e
Sousa (2017) afirma que torna-se necessário que “os estereótipos de gênero sejam
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fragmentados nas profissões, para permitir o fim das desigualdades nas relações de
trabalho”; a Enfermagem carrega o estereótipo de gênero feminino ao longo da história
e que hoje devemos instigar que mais discussões sobre gênero sejam inseridas na
profissão.
Nas teses e dissertações pesquisadas no Portal da Biblioteca Digital Brasileira
de Teses de Dissertações (BDTD) levantadas na revisão de literatura no capítulo 1 e
2 desta pesquisa, verificamos que a questão do gênero foi levantada por Quintanilha
(2014), Valente (2015) e Araújo (2015). Sustenta-se a ideia de que:
O gênero é um elemento construtivo de relações sociais baseado nas
diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é uma forma primeira de
significar relações de poder. [...] O gênero é, portanto, um meio de decodificar
o sentido e de compreender as relações complexas entre diversas formas de
interação humana (SCOTT, p.21, 1995).

Destacamos aqui a categoria de análise gênero na Enfermagem de Padilha,
Vaghetti e Brodersen (2006) no artigo: Gênero e Enfermagem: uma análise reflexiva.
As autoras trazem a reflexão sobre o gênero no decorrer dos tempos, fomentando a
ampliação do debate sobre Enfermagem e seus papeis na sociedade. De fato, estas
questões me instigam como pesquisadora e nos remetem à possíveis trabalhos
futuros na área.

3.1.2 Trajetória Profissional
No questionário foram inclusas perguntas relacionadas à trajetória profissional,
para auxiliar no objetivo específico de examinar os sentidos da Educação Permanente
em Saúde e os sentidos do trabalho na trajetória profissional das enfermeiras A
primeira questão foi a informação do ano de conclusão da graduação em
Enfermagem. Os anos mencionados variaram de 2004 a 2019; evidenciando a
existência de recém formadas no grupo.
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Gráfico 8: Ano de conclusão do curso de graduação em Enfermagem

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com os dados obtidos na pesquisa.

As enfermeiras graduaram-se recentemente, no últimos 10 anos. Apenas 3
participantes graduaram-se há mais de 10 anos. Este fato corrobora com a
amostragem dos estudos de Araújo (2015) e Formenton (2013) onde 33% e 66,5%
dos enfermeiros tinham um tempo de formação de até 5 anos, Reisdofer (2016) com
enfermeiros com tempo de formação média de 7 anos. Segundo dados do COFEN e
FIOCRUZ (2013), os enfermeiros segundo tempo de formação incluem 2 a 5 anos de
formado, representando 33,33% da amostragem nacional e de 06 a 10 anos
representando 25,9%.
Em

relação

à

especializações,

5

enfermeiras

responderam

possuir

especialização em alguma área (55,6%), a citar: Unidade de Terapia Intensiva,
Segurança do Paciente, Saúde Baseada em Evidências, Centro Cirúrgico, Urgência e
Emergência, Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e Pediatria. No número de
especializações concluídas, apenas 02 enfermeiras possuía mais de uma
especialização no currículo.

76

Gráfico 9: Enfermeiras que possuem especialização

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com os dados obtidos na pesquisa.

Gráfico 10: Quantitativo de especializações

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com os dados obtidos na pesquisa.

Além da graduação, a existência de especialização correspondeu 55,6% da
nossa amostragem. Esta tendência na busca de especialização após a graduação foi
observada nos estudos de Formenton (2013), Quintanilha (2014), Valente (2015),
Araújo (2015), Silva (2015), Baldo (2016), Silva (2016), Reisdofer (2016) e COFEN e
FIOCRUZ (2013), denotando a preocupação destes profissionais no aperfeiçoamento
de sua profissão em determinada área.
Os turnos de trabalho das enfermeiras entrevistadas nos hospital infantil
correspondem ao turno matutino, vespertino, diurno e noturno. Vale ressaltar que
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estas profissionais foram admitidas recentemente na instituição, em virtude da
mudança de gestão ocorrida. Verificamos que as enfermeiras trabalham há poucos
meses no hospital, conforme os apontamentos gráficos abaixo:
Gráfico 11: Turno de trabalho

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com os dados obtidos na pesquisa.

Os turnos correspondem ao funcionamento e dimensionamento do Serviço de
Enfermagem, que possui escalas de trabalho nos turnos diurno, vespertino, matutino e noturno.
Gráfico 12: Tempo de trabalho das enfermeiras no hospital infantil

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com os dados obtidos na pesquisa.

78

Outro fato que merece realce é o tempo de serviço das enfermeiras no hospital
infantil que variam de 1 mês a 4 meses. Esta circunstância ocorreu devido a situação
gerencial do hospital infantil, que anteriormente era vinculado à uma universidade e
nos últimos meses passou para gestão privada, com outra empresa à frente da
instituição hospitalar. Devido a estas mudanças, o quadro do dimensionamento da
equipe de Enfermagem foi alterado, com a abertura de novas contratações de
profissionais. Esta situação de tempo de serviço menor que 6 meses foi observado
apenas numa amostragem no estudo de Valente (2015), onde 29% dos enfermeiros
exerciam sua função há menos de 6 meses
As enfermeiras possuem em sua maioria (55,6%) dois vínculos laborais,
destacando a dupla jornada destas profissionais nas instituições de saúde. A renda
mensal apontada é de 1 a 3 salários mínimos para 44,4% das enfermeiras e acima de
5 para apenas 22,2% delas.
O número de vínculos laborais constatados neste estudo evidencia a realidade
de alguns profissionais da Enfermagem. Segundo dados do COFEN e FIOCRUZ
(2013), em torno de 32% dos enfermeiros possuem de 2 a 3 vínculos laborais. Em
relação à renda mensal, as enfermeiras do hospital infantil ganham em média de 1 a
3 salários mínimos, fato este mencionado no banco de dados do Conselho Federal de
Enfermagem, onde 23% dos enfermeiros ganham até R$ 3000,00 reais.
Gráfico 13: Renda mensal

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com os dados obtidos na pesquisa.
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No perfil econômico, as enfermeiras possuem renda mensal de 1 a 3 salários
mínimos. Este dado entra em consonância com os indicadores sociais no relatório do
IBGE: Uma análise das condições de vida da população brasileira (IBGE, 2016). O
documento aponta que trabalhadores do setor de educação, saúde e serviços sociais
possuem um rendimento médio de R$ 2649,00 de acordo com o último levantamento.

3.1.3 Educação Permanente em Saúde
Os itens finais do questionário remetem à Educação Permanente em Saúde. As
enfermeiras foram questionadas: Durante sua trajetória profissional, com que frequência
você participava de Educação Permanente em Saúde? A participação mensal e anual
representaram 33,3% e 22,2% respectivamente. Não houve constatação de participações
em Educação Permanente em Saúde semanais.
Gráfico 14: Frequência de participação das ações de EPS na trajetória profissional

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com os dados obtidos na pesquisa.

As enfermeiras portanto participavam mensalmente e anualmente destas
atividades, evidenciando práticas educativas esporádicas no ambiente de trabalho.
Quando estas ocorriam, os eixos abordados limitavam em sua maioria à questões
envolvendo gestão e assistência. Entretanto, todas consideram a importância da EPS
na sua prática profissional, apesar de 66,7% delas não participarem atualmente.
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Outra questão abordada verificou-se se na trajetória profissional as enfermeiras
já participaram de Educação Permanente em Saúde onde foram discutidas questões
sobre gestão, ensino, assistência e controle social.
Estas categorias foram embasadas no pressuposto da EPS: estratégia
baseada na ressignificação do processo de trabalho construída a partir do
Quadrilátero da Formação proposto por Ceccim e Feuerwerker (2004), conforme
citado na metodologia. As temáticas de gestão e assistência se sobressaíram:
Gráfico 15: Eixos temáticos nas ações de EPS

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com os dados obtidos na pesquisa.

Os eixos de gestão e assistência caracterizam uma demanda expressiva na
área da Enfermagem. Ao realizar um levantamento de necessidades de ações
educativas gerais com a equipe de Enfermagem de Pronto Socorro, Messias (2015)
discorre que 71,4% dos profissionais possuem interesse em temáticas de cunho
técnico, 10,7% em questões gerenciais e 14,3% em questões de relações humanas
Quando questionadas se as ações de Educação Permanente que as mesmas
participaram contribuíram para reflexões no seu ambiente de trabalho, a resposta foi
unânime: 100% consideraram que sim, contribuíram para reflexões. Entretanto, em
relação à participação atual em ações de Educação Permanente em Saúde, apenas
3 enfermeiras (33,3%) informaram que participam, enquanto 6 enfermeiras (66,7) não
participam atualmente. Este fato exprime a fragilidade da Educação Permanente em
Saúde nas instituições hospitalares, conforme apontam Formeton (2013), Quintanilha
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(2014), Rosa (2014), Valente (2015), Araújo (2015), Silva (2015), Messias (2015),
Lavich et al.; (2017).
Gráfico 16: Participação atual de EPS

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com os dados obtidos na pesquisa.

A frequência na participação das ações educativas que encontramos no estudo
diferem de outras realidades mencionadas em pesquisas na revisão de literatura. A
frequência na participação das ações educativas realizadas com a equipe de
Enfermagem para Silva (2015) foi diariamente (35%) e de 1 a 3 vezes na semana
(15%). No levantamento de Araújo (2015), 53,3% dos sujeitos de pesquisa informaram
que o hospital na qual trabalham desenvolvem poucas ações educativas de formação
permanente e 100% acreditam que há a necessidade e o interesse de
desenvolvimento de educação permanente com a equipe de Enfermagem. Este fato
nos remete à necessidade das instituições de saúde em desenvolverem estratégias
de Educação Permanente em Saúde, na busca de valorização de um ambiente
didático pautado naquilo que produz sentidos aos profissionais com discussões a
respeito da sensibilização dos enfermeiros sobre as práticas da Educação
Permanente em Saúde nas instituições hospitalares, implementando ações críticoreflexivas e considerando os sentidos do trabalho.
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3.2 A diversidade em cena: Educação Permanente em Saúde, os sentidos do
trabalho e a trajetória profissional das enfermeiras
A Educação Permanente em Saúde é uma importante ferramenta para
viabilizar ações educativas ativas e reflexivas no ambiente de trabalho. Sua
conceituação muitas vezes assume uma conotação limitada ou errônea do processo,
limitando-se às questões de treinamentos pontuais de técnicas. Como enfermeira
atuante no cenário hospitalar, pude observar que os sentidos da educação
permanente e do trabalho não são devidamente discutidos entre os profissionais
durante sua trajetória profissional e há diferenças na construção destes sentidos.
Quando questionamos sobre o que é Educação Permanente em Saúde, a pluralidade
nas respostas das enfermeiras esteve presente:
Ah é os cursos, workshops, congressos que a gente possa fazer ao longo da
profissão (ENF 01)
Aprendizado e conhecimento (ENF 04).
É uma educação importante (ENF 07).
(Pensante, houve um tempo até a resposta) Como eu posso falar...eu até
sei mas não consigo falar. Permanente é tudo aquilo que é realizado... mas é
aquilo que vai permanecer como uma rotina, buscar conhecimento, renovar
cada dia mais (ENF 03).
(Pensante, houve um tempo até a resposta) Acho que é a capacitação
frequentes das atividades e das técnicas executadas no dia a dia...não sei
me expressar bem... é rever as técnicas, mais atuais (ENF 05).
(Pensante, houve um tempo até a resposta) É questão de rever as coisas,
relembrar né (ENF 06).

A dificuldade em responder este conceito foi evidenciado na fala de 3
enfermeiras, que se mostraram extremamente pensativas, com expressões faciais de
estranhamento. A incerteza e insegurança nas respostas também esteve presente,
com a sinalização da dificuldade em se expressar. As palavras “rever” e “relembrar”
mencionadas nos traz a percepção da EPS como replicadora daquilo que já existe ou
que já se discutiu, sem possibilidade de brechas para novas reflexões, relacionadas
ao trabalho. A Educação Permanente em Saúde na trajetória profissional das
enfermeiras entrevistadas foi desenvolvida como uma educação continuada, sendo
que a pouca visibilidade das práticas de EPS se manifestou nas falas. A educação
continuada enfatiza a atualização padronizada e pontual enquanto que a Educação
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Permanente em Saúde inclui práticas que consideram o conhecimento, valores,
relações de poder, organização do trabalho para que tudo faça sentido para os sujeitos
envolvidos. Estes valores e conceitos são mencionados por Valente (2015) que
demonstrou que há perspectivas limitadas em relação a potencialidade da Educação
Permanente em Saúde e dificuldades para diferenciar a EPS e a educação continuada
entre os enfermeiros. Esta perspectiva se mantém quando indagamos a respeito da
participação em ações de EPS na trajetória profissional:
Congressos, sempre participei em congresso, workshop eu sempre participei
(ENF 01)
Olha, razoável, moderada, vamos mensurar a quantidade que eu participei...
mas com certeza toda e qualquer capacitação que você participa você leva
alguma coisa, sempre (ENF 02).
Algumas. Eu não tive muitas. Eu tive mais EPS na faculdade aqui e depois
trabalhando foram poucas (ENF 04).
Sim. Como eu falei foi bem rico, era uma instituição que se preocupava muito
com isso e então a gente conseguia aplicar no dia a dia e eu estou
conseguindo trazer isto pra cá na minha trajetória (ENF 05).
Sim, eu tive sempre muita oportunidade em participar em eventos internos e
externos relacionado à formação permanente e isso agregou muito a minha
profissão e minha carreira profissional (ENF 08).

Destaque para a fala da ENF 02, ENF 05 e ENF 08 a qual reconhecem a
participação de ações educativas no crescimento de cada uma delas e na
incorporação de algo para si e para o trabalho. A “oportunidade” mencionada apenas
pela ENF 08 gerou uma indagação: as instituições de saúde não “possibilitam
oportunidades” para o desenvolvimento profissional de seus colaboradores? Na minha
trajetória profissional, vi a EPS como uma destas oportunidades, a qual infelizmente
não é devidamente desenvolvida ou se quer pensada no âmbito hospitalar. Este fato
reflete na estranheza das enfermeiras quanto à reflexão dos conceitos e práticas de
Educação Permanente em Saúde.
As capacitações e participação de eventos foram as principais ações
destacadas na trajetória profissional das enfermeiras. Os achados desta pesquisa
corroboram com a ideia de Rangel (2014) que assim como em outras realidades,
apesar de descritas como de EPS, algumas ações reproduzem apenas abordagens
tradicionais. Estas ações educativas são válidas, mas não abrange as estratégias no
desenvolvimento da EPS. Este fato é mencionado por Lopes et al., (2016) que
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corrobora com a premissa de que a educação continuada não valoriza a realidade da
instituição e a experiência do profissional. A educação continuada é centrada na
atualização de conhecimentos de caráter individual, setorial, enquanto que a EPS
pressupõe educação no trabalho, pelo trabalho e para o trabalho, onde gestão do
conhecimento e gestão do trabalho são indissociáveis (VICENTE 2007 apud
QUINTANILHA, 2014).
Para Rangel (2014) as ações educativas são percebidas como práticas
instrutivas, intermitentes, cujas necessidades decorrem somente de falhas
previamente identificadas, tendo por ênfase a correção destas fragilidades, sendo a
ação mais identificada o treinamento das equipes.
Num estudo sobre percepções dos enfermeiros acerca da educação
permanente e continuada num hospital de ensino, os profissionais durante um grupo
focal construíram a reflexão de que a educação permanente é desenvolvida com a
formação da pessoa e relacionada com as interações sociais enquanto que a
educação continuada pode ser realizada por meio de cursos, sendo direcionada como
uma educação formal (PASCHOAL; MANTOVANI; MEIER, 2007). Para Ceccim
(2005), a EPS pode corresponder à educação continuada e em serviço quando esta
coloca pertinência dos conteúdos, instrumentos e recursos submetidos a um projeto
de mudanças institucionais. O conceito amplo da EPS foi mencionado apenas na fala
de uma enfermeira:
A Educação Permanente em Saúde é uma prática de ensino e aprendizado,
uma produção do conhecimento, é do dia a dia, ela está inserida dentro do
processo de trabalho. Ela vem da realidade, do conhecimento [...] da
realidade vivenciada pelos profissionais, uma troca de saberes. Não quer
dizer que aquilo que já sabemos ou aquilo que já fazemos é errado. Para
haver um aprendizado tem que perguntar, tem que questionar, assim tem
uma construção do que já se sabe e o que há por saber, o que há por vir (ENF
09).

A fala retrata uma reflexão que vai além: ensino e aprendizado, processo de
trabalho e cotidiano, construção e troca de saberes andando juntos. As referências
mencionadas se constituem de palavras chave quando falamos de pressupostos de
EPS. Estes pressupostos são complementados pelo chamado Quadrilátero de
Formação, proposto por Ceccim e Feuerwerker (2004): ensino - gestão atenção/assistência e controle social, os quais interagindo entre si, viabilizam
dignificar as características locais, as capacidades instaladas, o desenvolvimento de
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potencialidades, efetivar a aprendizagem significativa e pensamento crítico,
produzindo sentidos entre os profissionais de saúde. Este quadrilátero embasou a
construção dos eixos temáticos, os quais estão sendo descritos neste estudo. As
enfermeiras relataram que participaram de ações onde o eixo gestão e assistência
foram predominantes. Quando indagadas sobre as ações que EPS que mais gostaram
de participar em sua trajetória profissional, somente o eixo da assistência esteve
presente nas falas, relatadas como treinamentos envolvendo práticas assistenciais.
Ah eu fiz o ATLS9 de salvamento de salvamento, de manobras de
ressuscitação, nossa eu adorei este treinamento (ENF 01).
Urgência e emergência eu gostei bastante, mas no trabalho eu acho que
poderia ser melhor sabe (ENF 04).
Sim, marcou tanto que foi tema do meu trabalho de conclusão de curso que
é a pulseira de identificação do paciente. Era uma coisa bem...uma prática
bem cobrada e eu acho que levou na minha vida inteira. Eu aplico agora e é
a base da segurança do paciente a identificação e conferir a pulseira
juntamente com o familiar. Quando criança né? Adulto e a mãe (ENF 05).
Difícil eu lembrar. Eu participei da lavagem das mãos, punção venosa, no
momento eu não estou lembrando mais de outras. Mas teve muitas já. Todas
foram bem positivas (ENF 09).

Duas enfermeiras, ENF 03 E ENF 06 relataram não se recordarem de alguma
ação de EPS que participaram e que mais gostaram. Através das falas, evidenciamos
novamente a prática de treinamentos pontuais em detrimento à EPS na trajetória
profissional das enfermeiras. Vejo nestes depoimentos a preocupação e a ligação do
trabalho da Enfermagem focado apenas na área assistencial, da prática mecanizada
de certos procedimentos. E a gestão do cuidado? A gestão da saúde? O ensino e o
contato com futuros profissionais que estão se graduando a cada semestre? E a
participação social dos pacientes, familiares, enfim, da comunidade? Ressalto aqui
que os eixos temáticos embasados nesta categoria do quadrilátero de formação está
intimamente ligado com as atribuições requeridas durante a graduação em
Enfermagem: assistência, ensino, pesquisa e gerência. Destacamos o relato de ENF
07 e ENF 08 que em seus depoimentos, sobressaíram-se na participação em práticas
educativas envolvendo o processo reflexivo e a equipe no ambiente de trabalho:
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Suporte Avançado de Vida ao Trauma.
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Teve uma relacionada inclusive com o controle de infecção que era uma
abordagem com uma equipe do Sírio Libanês. Uma metodologia onde por
mais que seja permanente a gente construiu todo o processo em vez de
alguém desse para você algo pronto. E quando você constrói você consegue
absorver conhecimento numa maior grandiosidade (ENF 08).
Só na UTI neonatal. Sabe o que a gente fazia na uti neo? A gente pegava
tipo assim eu era a enfermeira da noite, tinha a enfermeira da tarde e da
manhã. A gente pegava os funcionários e perguntava o que tinha mais
dificuldade no trabalho. Ás vezes um por exemplo: eu tenho dificuldade em
como manejar aquela bomba, tenho dificuldade em como lavar as mãos
direito, e cada um pegava um item e a gente fazia palestras, ai tipo assim eu
da noite eu pegava um item: como receber um bebê na uti neo. Aí eu dava
palestra de manhã, de tarde e de noite. E já tirava as dúvidas deles, era bem
legal (ENF 07).

Apesar de utilizar o termo palestra, percebe-se o interesse da enfermeira em
conversar com seus colaboradores, verificar as dificuldades no processo de trabalho
e propor ações educativas. As demandas na educação para os trabalhadores de
saúde deve surgir através da problematização do processo de trabalho.
O eixo da assistência predomina nas ações educativas da equipe de
Enfermagem. Este achado corrobora com o estudo de Silva (2015), onde as
expressões chaves levantadas nas situações de aprendizagem na Enfermagem
foram: apresentação de procedimentos e rotinas. A atualização de procedimentos
técnicos e falhas operacionais nas ações educativas também foram citados por
Valente (2015). No estudo de Messias (2015) a categoria de treinamentos de cunho
técnico prevaleceu em 71% das ações levantadas no hospital destinadas à
enfermeiros e técnicos de Enfermagem.
O eixo da gestão foi citado apenas uma vez e os eixos do controle social e
ensino não foram contemplados. O desenvolvimento escasso de EPS baseado nestes
eixos corroboram com Sandri; Becker; Gava; Rebello (2014). Em um levantamento
das ações de EPS realizadas para os segmentos do quadrilátero nas Comissões de
Integração Ensino Serviço (CIES) em Santa Catarina, as autoras constataram um
baixo desenvolvimento de ações nos eixos de ensino e controle social. Estas
demandas foram definidas nessas comissões de acordo com a necessidade regional
de educação permanente.
Para Ceccim (2005) no quadrilátero de formação para pensar/providenciar a
EPS, os componentes do ensino auxiliam na mudança da concepção hegemônica
tradicional, focada na transmissão de conhecimento para o incentivo da vinculação
significativa dos saberes e o componente do controle social no realce à visão ampliada
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das lutas por saúde e à construção do atendimento às necessidades sociais por
saúde. O ensino, para Ravazine e Ribeiro (p. 371, 2017), deve estar enfatizado na
prática, em detrimento de teorizações e sistematizações distantes do dia a dia e o
controle social permite através da participação popular a problematizar, reorganizar e
transformar o setor junto com os profissionais de saúde e estudantes.
O papel da EPS na Enfermagem perpassam os eixos do quadrilátero de
formação e vem ao encontro das atribuições baseadas nas Diretrizes Curriculares
Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem e previstas na Lei do Exercício
Profissional Nº 7.498 de 25 de junho de 1986 que são alicerçadas nos eixos da
assistência, ensino, pesquisa e gerência. Para as enfermeiras, o papel da EPS no
trabalho e na trajetória profissional é definido como fundamental e importante:
Ah, eu acho fundamental, eu sou bastante interessada em workshop,
congresso e pesquisa, tanto é que eu deixo sempre um espacinho ali que eu
procuro sempre (ENF 01).
Pra mim eu acho que é importante, fundamental, para atualizar (ENF 02).
Importantíssimo, porque você consegue levar o conhecimento para a equipe,
está vivenciando e mostrando para a equipe o que é certo, o que é errado e
é motivação para eles, motivação para o trabalho (ENF 04).
Fortalece muito mais a prática, te dá o conhecimento e a confiança também
e a segurança do paciente principalmente (ENF 05).
Com certeza e faz falta, devia ter pelo menos 1 vez na semana ou pelo menos
de 15 em 15 dias ou 1 vez ao mês, mesmo que seja coisa repetida é bom a
gente sempre estar lembrando (ENF 06).
Um dos pilares para que a gente tenha uma qualidade assistencial (ENF 08).
Eu acho que a educação permanente é fundamental para transformação do
processo de trabalho, tem que existir sempre né, senão não existe a
qualidade no serviço prestado (ENF 09).

A importância da EPS envolve o fortalecimento da assistência à saúde, a
segurança do paciente e a qualidade no serviço prestado, segundo as falas de ENF
05, 08 E 09. A cada questionamento e cada fala, a construção dos sentidos da
educação permanente para as enfermeiras na trajetória profissional ganha cada vez
mais forma: uma educação importante, porém de difícil conceituação e prática distante
daquela preconizada no trabalho. A insegurança pontuada no “eu acho” esteve
presente em vários momentos e respostas durante a entrevista.
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Ações educativas embasadas nos eixos do quadrilátero de formação viabilizam
transformações no trabalho, que por sua vez, mobilizam a busca por excelência e
melhorias na prática. Através da gestão viabilizamos a organização dos serviços e
demandas necessárias envolvendo o processo de trabalho dos profissionais de
saúde, que por sua vez tem na assistência a efetivação destas práticas e no controle
social o envolvimento dos atores sociais/pacientes. No ensino, o incentivo ao
conhecimento e formação da equipe viabilizam a reflexão sobre os eixos como um
todo. Através destas análises reflexivas, os profissionais tornam-se protagonistas da
mudança da realidade desejada (CECCIM, 2005). Os depoimentos das enfermeiras
corroboram com Lopes et al., (2016), que considera que a EPS é uma estratégia
efetiva para concretizar melhorias na assistência à saúde e qualidade do serviço e
Messias (2015) na qual a melhoria da qualidade assistencial foi citado como uma
utilidade das ações educativas.
Quando discorremos sobre os pressupostos da Educação Permanente em
Saúde, temos uma relação estreita entre educação e trabalho e a valorização de um
ambiente didático pautado naquilo que produz sentidos aos trabalhadores. Se a EPS
não é desenvolvida na sua integralidade, como fica a percepção destas enfermeiras
sobre seus trabalhos? Quando lançamos a pergunta: O que é trabalho para você? A
estranheza novamente esteve presente, principalmente na expressão corporal das
enfermeiras: faces franzidas, movimentação na cadeira, repetição da pergunta...
Trabalho é uma atividade onde eu exerço algum, alguma forma de...como eu
posso dizer... (pensante...) para solucionar uma questão, alguma situação
(ENF 01).
Olha para mim trabalho é tudo, é a minha referência né...porque hoje eu
passo em casa só. Trabalho para mim é 36 horas e 12 horas que eu tenho
livre para estar em casa, mas eu acho que é a base de tudo (ENF 02).
Trabalho? Trabalho... é conscientizar aquilo que a gente precisa no dia a dia
com ética e respeito (ENF 03).
Trabalho na minha opinião não é apenas um local onde vou ter uma renda
remunerada, é um local de trabalho onde eu exerço tudo aquilo que aprendi
na minha trajetória de ensino, onde eu me dedico para cuidar de outras
pessoas (ENF 04).
Trabalho é a prática de atividades tanto práticas e técnicas e principalmente
quando a gente aprende na graduação do curso (ENF 05).
Trabalho em primeiro lugar é ocupação, todos nós precisamos, todo mundo
precisa trabalhar para se sustentar, não tem como adquirir alguma coisa se
não tiver trabalhando (ENF 06).
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Trabalho é uma responsabilidade, tem que ter muita responsabilidade no que
se tá fazendo, não é só vir aqui por dinheiro, envolve um monte de coisa. Tem
gente que pensa que é só o dinheiro (ENF 07).
Trabalho é tudo. Trabalho é aprender, executar, é ensinar, é estudar, é
garantir, é assegurar (ENF 08).
Trabalho pra mim é a possibilidade que eu tenho de enriquecer meus
conhecimentos, possibilidade que eu tenho de me relacionar com os outros.
O trabalho me faz me sentir encaixada, faz eu me sentir realizada
profissionalmente né. O trabalho faz a gente se sentir realizada quando a
gente realmente ama o que a gente faz. O trabalho para mim é isso (ENF 09).

Este questionamento sobre o que é trabalho nos traz respostas distintas,
complexas e ricas em conteúdo. Num estudo anterior do grupo MOW, 14.700
indivíduos em 08 países foram entrevistados e questionados com esta mesma
pergunta e as respostas geraram um sistema padrões de representações: o padrão
com concepções positivas sobre o trabalho, o padrão com concepção negativa e a
neutra (MORIN, 2011).
Para complementar a pergunta anterior e explorar de forma mais ampla os
sentidos do trabalho, as enfermeiras foram questionadas: quais as palavras que as
mesmas associam quando falamos em trabalho?
É satisfação pessoal e dinheiro (ENF 01).
O que eu posso te dizer (pensante..) Olha para mim posso ser redundante,
mas é a base de tudo. Eu preciso do meu trabalho para eu me manter
psicologicamente bem, para mim me realizar profissionalmente, para eu
manter minha família na questão econômica, então para mim eu acho que o
trabalho, acho não, vem até antes que a família (ENF 02).
Respeito, ética, responsabilidade e buscar conhecimento em vários
momentos. Nós da Enfermagem temos que estar preparadas, mas nunca
está 100%, tem que estar sempre buscando (ENF 03).
Amor e dedicação (ENF 04).
Eu diria assim uma prática bem feita, a assistência também. A união do grupo
que isso faz muita diferença né, você não consegue trabalhar sozinha, tem
que ter apoio, qualidade também, qualidade do ambiente, qualidade do
material em si para poder executar (ENF 05).
Renda (ENF 06).
Responsabilidade e ganha pão, porque você sem trabalho, meu deus... como
vai pagar as contas e manter a família? (ENF 07).
Segurança, habilidade, credibilidade (ENF 08).
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Eu associo realização profissional, amor pelo que eu faço, eu associo a isso
o trabalho sabe, amo aquilo que eu faço e sou realizada profissionalmente.
Associo o trabalho a isso. É um prazer que eu tenho em sair de casa todos
os dias e falar eu vou trabalhar, não com aquele peso nas costas. Assim com
alegria, eu vou trabalhar...Eu vou trabalhar então me programo toda pra
chegar cedo, me arrumar, porque estou indo pro meu trabalho, eu estou feliz,
então para mim o trabalho é isso (ENF 09).

As respostas trouxeram um universo de características e diferenças individuais,
os quais se apresentam no cotidiano do trabalho de Enfermagem, segundo Pires
(2009). Foram muitas percepções encontradas, resultando numa grande diversidade
nas falas das 09 enfermeiras. A apresentação das principais palavras nos
depoimentos foram trazidas na representação gráfica abaixo:

Fonte: elaborada pela pesquisadora

O trabalho como referência e base de tudo foi pontuada por algumas
enfermeiras, evidenciando a importância do mesmo em suas vidas. Os sentidos do
trabalho se mesclam, se conectam na diversidade das falas: num mesmo sujeito
aparecem diversos sentidos. O atributo do trabalho como uma atividade para sustento,
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sobrevivência e renda também esteve presente. Neste ponto, vale a reflexão do
“ganha pão” neste cenário socioeconômico de mulheres que necessitam manter mais
de um vínculo laboral para ter um acréscimo de renda, numa categoria profissional
caracterizada por baixos salários. Se a categoria mantivesse bons salários este viés
de trabalho atrelado à renda se manteria? Os participantes da pesquisa de Pereira
(2014) compreendem o trabalho por meio de seu aspecto instrumental, financeiro,
sendo este sentido um dos primeiros apontados. Num contraponto, no estudo de
Morin,Tonelli e Pliopas (2007), a questão da remuneração foi mencionado por todos
os participantes da pesquisa, sempre acompanhado de outro elemento que
complementasse o sentido do trabalho. Nenhum deles relacionou a percepção de
baixa remuneração à falta de sentido do trabalho. Sendo assim, acredito na
prerrogativa de que um trabalho “que possui sentido para os profissionais da saúde
não é apenas aquele que propicia benefícios financeiros, mas um conjunto de outros
elementos associados à remuneração” (CARAM, 2013, p. 71). As enfermeiras
reconhecem que o trabalho vai além da questão financeira, perpassando por
responsabilidade, amor, dedicação e realização profissional:
Então a minha primeira percepção que eu tenho do trabalho é para o sustento
da minha família. Então é a primeira coisa que vem na minha cabeça, porém
ele vai muito além do que isso. Eu acredito que o trabalho envolve, abrange
muito além do que só o sustento para a minha família. Ele me faz crescer
como pessoa, ele me aprimora minhas habilidades, meu desenvolvimento e
a minha relação pessoal, interpessoal, traz um sentimento que sou útil, me
faz sentir né. E ter uma vida ativa, disciplina, responsabilidade (ENF 09).

As dimensões individuais, organizacionais e sociais na construção dos sentidos
do trabalho se fazem presentes e vem ao encontro de Morin, Tonelli e Pliopas (2007).
Em relação à centralidade do trabalho na vidas das enfermeiras, questionamos: em
que lugar o trabalho ocupa em suas vidas?
Olha a minha família ocupa o primeiro lugar e o trabalho em segundo (ENF
01).
Acho que uns 90%, por ai, eu estou indo para casa para ir dormir, só para
dormir e voltar (ENF 02).
Olha no segundo lugar. No primeiro tem a família e em segundo lugar o
trabalho porque a gente tem que ter um... como vou te dizer... é um meio de
sobrevivência, a gente acaba trabalhando em dois empregos pela renda (ENF
03).
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Eu sou bem entregue sabe, a partir do momento que eu começo algo, eu faço
100% ele ocupa 100% da minha vida (ENF 04).
Grande parte, muitas vezes a gente diz que tem que separar trabalho de vida
pessoal, mas é muito complicado na maioria das vezes você não consegue
mas tenta filtrar o máximo para tentar ter uma vida fora do hospital (ENF 05).
Ele é importante, mas não é essencial, em primeiro lugar pra mim é a família,
depois o trabalho (ENF 06).
Em segundo lugar, primeiro vem a família (ENF 07).
Segundo lugar. Primeiro lugar cuidar de si (ENF 08).
Se fosse para eu classificar o trabalho na vida, na minha vida, ele ficaria em
terceiro lugar. Primeiro Deus, segundo a minha família e em terceiro meu
trabalho (ENF 09).

Para as enfermeiras ENF 02 e 04 a centralidade do trabalho esteve presente
em suas falas, mencionando a ocupação do mesmo de 90% e 100% em suas vidas.
Para a grande maioria, a família ocupou o primeiro lugar e o trabalho em segundo. A
questão da família como eixo norteador na vida está presente no estudo de Raitz e
Stupp (2017) apontando a família em primeiro lugar, a saúde em segundo e o trabalho
ocupando a terceira posição; para Pereira (2014), este ranking se opõe: o trabalho
mantém sua centralidade, sendo priorizado em detrimento de outras esferas, como a
família. A referência do trabalho como uma segunda casa ou segunda família foi
mencionado pelos técnicos de Enfermagem e enfermeiras na pesquisa de Duarte e
Simões (2015). Ressaltamos que a centralidade do trabalho:
É entendida como o grau de importância que o trabalho tem na vida de uma
pessoa em um determinado momento. É formada por um construto complexo
composto por um componente valorativo – a centralidade absoluta do
trabalho –, que mensura o valor atribuído a este dentro da vida dos sujeitos
(Qual a importância do trabalho na sua vida?) e identifica em que medida o
trabalho é central para a auto-imagem. O outro componente é a centralidade
relativa do trabalho, influenciada pelos ciclos vitais do sujeito, e que mede a
relação do trabalho com outros momentos importantes na sua vida (TOLFO;
PICCININI, 2007, p.39).

É possível inferir que os depoimentos descritos até o momento trazem
afirmações sobre a importância do trabalho, suas definições e suas percepções
pessoais, mesclando com a essência da família na vida destas enfermeiras.
Acordamos com as autoras acima citadas que manifestam o caráter complexo e
relativo do trabalho na influência dos ciclos vitais das pessoas e de suas trajetórias
profissionais.
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Conhecer e aprender com a trajetória profissional das enfermeiras foi
gratificante: os desafios, as dificuldades encontradas no caminho, a insegurança e o
crescimento no trilhar dos dias na Enfermagem:
No início da carreira eu tinha muitas dúvidas, muitas dificuldades. Assim..eu
digo, me sentia um pouco imatura no trabalho. Agora não, eu chego num
emprego novo e tenho bastante segurança do que eu faço e do que eu sou
capaz (ENF 01).
Ah, a gente muda bastante, acho que todos os dias a gente muda bastante,
agente aprende muito, a gente tem muita coisa ainda para aprender mas eu
acho que consegui evolui bastante (ENF 02).
Bem mais segura, com poder de decisão mais acentuado mas muita coisa
ainda a aprender, a rever. Pois a cada grupo que você vai trabalhar tem uma
personalidade. Então ai você vai aprendendo (ENF 05).
Mudou muita coisa, com certeza, cada dia vai aprendendo mais né. Mesmo
formada há 10 anos sempre tem coisa para aprender, principalmente sobre o
convívio com as pessoas (ENF 06).
Hoje eu tenho segurança no que eu faço, e as coisas que eu faço eu sei o
que eu tô fazendo. Quando eu me formei eu questionei o meu professor, eu
tive muito pouco tempo de estágio, teve coisas que eu não aprendi. “Eu tô
com medo” eu falei pra ele. Ele falou: isso aí você vai aprender tudo na
prática, não tenha medo. Ele me falou bem assim: tenha medo de trabalhar
com as pessoas, que o resto você vai aprender. Agora com pessoas é difícil
(ENF 07).
Início da carreira frágil, insegura. Hoje me vejo como um profissional que
gosto do que faz, que procura sempre executar suas ações dentro de uma
qualidade, que possa garantir que aquilo que você executa traga benefício
para seu paciente, sempre pensando como chegar neste paciente, que a
gente tenha toda esta questão do embasamento científico para execução e
que eu tenha uma abordagem que eu consiga fazer a participação do
paciente e da família no cuidado (ENF 08).

A insegurança e o medo foi um fator marcante do decorrer da trajetória das
enfermeiras. As mudanças vieram com o passar do tempo e trouxeram consigo relatos
de aprendizagem contínua e mais segurança.
O convívio com a equipe foi pontuado como um fator marcante na profissão,
conforme fala de ENF 05, 06, 07. Este fato corrobora com Mattosinho (2010 apud
CUNHA 2015) que indica que lidar com os recursos humanos e a inexperiência
profissional constituem-se de um desafio para os enfermeiros. Como integrante da
equipe multiprofissional de saúde, a Enfermagem permeia as redes de relações
humanas e a liderança e o bom convívio é um atributo necessário para tal.
Vale ressaltar que há enfermeiras que graduaram-se recentemente, nos anos
de 2017, 2018 e 2019 e enfermeiras que atuaram como técnicas de Enfermagem
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antes/durante a graduação. Neste contexto, destacamos as trajetórias profissionais
abaixo:
Na verdade este é meu primeiro emprego, então eu posso responder que há
4 meses atrás eu me sentia inexperiente, medo, tudo para mim era surpresa,
mas eu tenho conseguido me superar porque eu gosto do ambiente que eu
estou. Eu me descobri na pediatria (ENF 03).
No início da carreira a gente fica um pouco atrapalhada, pela questão de
recém formada, ainda tu não sabe certinho em qual área você quer atuar, o
que você tem experiência. Eu era técnica de enfermagem antes por 12 anos,
então isso me ajudou muito sabe. Ajudou na questão do primeiro emprego
como enfermeira. Só que querendo ou não você é técnica e enfermeira e são
completamente diferente. Você é enfermeira, você é uma gestora. Não é só
o procedimento. Eu comecei como técnica com 18 anos e então eu sai de
Laguna, fui para Blumenau, trabalhei 4 anos num hospital grande, então
minha primeira experiência foi num lugar bem....E desde lá eu tive bastante
experiência, trabalhei sempre com alta complexidade. Como enfermeira
estou há 3 anos, pouco tempo como enfermeira. (ENF 04).
Na instituição em que eu trabalhei eu iniciei como auxiliar de limpeza, daí fiz
curso técnico lá mesmo que tem uma escola de Enfermagem. Atuei como
técnica durante 10 anos, a metade deste tempo fiz a graduação. Me formei
nos últimos 5 e sempre trabalhei em hospital. E foi bem rico lá sabe, do tanto
de coisas que eu presenciei, vivenciei (ENF 05).
Eu era técnica mas fiquei pouco tempo. Como enfermeira eu trabalhei em
asilo e como eu trabalhei em asilo tanto na parte do sus como particular e
paciente particular atendendo em casa (ENF 07).
Eu fui auxiliar de Enfermagem, fiz um concurso para saúde pública, passei
para fiscal sanitarista. Eu trabalhei 30 anos na saúde pública e em paralelo
eu fiz dupla jornada na área hospitalar. Então eu estou há 16 anos com dupla
jornada, mas por opção né. Hoje minha dupla jornada é mais tranquila que já
foi (ENF 08).

É interessante refletirmos sobre esta transição de papeis das entrevistadas: de
técnica de Enfermagem para enfermeira. As duas profissões compõe a equipe de
Enfermagem e possui atividades bem descritas. Segundo a Lei Nº 7.498/86 que
dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem, o técnico de
Enfermagem

exerce

atividade

de

nível

médio,

envolvendo

orientação

e

acompanhamento do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar, e participação no
planejamento da assistência de Enfermagem.
Esta tendência observada de técnicas de Enfermagem mantendo-se na área e
graduando-se no ensino superior foram observadas no estudo de Cunha (2015) e
Monteiro et al., (2014). Para Cunha (2015), ter a habilitação do técnico de Enfermagem
possibilitou uma melhor inserção profissional para as enfermeiras, visto que o
conhecimento prévio na área é um facilitador na entrada no mercado de trabalho.

95

Monteiro et al., (2014) estudou o processo de transição de técnicos de Enfermagem
graduados em Enfermagem para uma função de enfermeiro. Para os autores, os
técnicos de Enfermagem cursam a graduação por várias razões: possibilitar uma
diversidade de locus de atuação, facilidade no ingresso das universidades, por permitir
ascensão salarial e profissional e mudança de status dentro da equipe
Em relação à equipe de Enfermagem, Elias e Navarro (2006) descrevem que
os atos mais técnicos e socialmente qualificados, herdados da prática médica são
realizados pelas enfermeiras, que por sua vez são responsáveis por supervisionar o
trabalho do técnico de Enfermagem, que no geral é um trabalho mais repetitivo e
financeiramente pouco valorizado.
Apesar deste cenário, os autores Monteiro et al., (2014, p.785) evidenciam que
que ser trabalhador na área de saúde antes da graduação produz mudança pouco
significativa na prática profissional; além de revelar uma transição mal definida e
ritualizada.
Diante destas histórias de vida, examinar os sentidos do trabalho na trajetória
profissional das enfermeiras torna-se algo engrandecedor e possibilita a compreensão
histórica e social da minha própria profissão. Retomamos os conceitos de Rodrigues,
Barrichello e Morin (2016) e Morin e Cherré (1999), e seus seis constructos que
determinam o sentido do trabalho: utilidade social, oportunidades de aprendizagem e
desenvolvimento,

autonomia,

cooperação

e

relacionamento

com

colegas,

reconhecimento e retidão moral, que estão presentes no cotidiano da Enfermagem.
Em relação à utilidade social, as enfermeiras relatam suas percepções:
Eu acho que o meu trabalho com as crianças eu acho fundamental porque
aqui a gente acolhe muito bem as crianças sendo um setor crítico de medo,
insegurança. Eu acredito que eu e minha equipe consegue resolver bastante
isso, a questão do medo e da insegurança da criança. A gente acalenta, pega
no colo, brinca, eu “ponho” desenho, “ponho” música, eu costumo fazer
coisas que eu não via por aí sabe? A minha pós graduação eu fiz um trabalho
de conclusão de musicoterapia no pós operatório imediato, então eu acho
que isso veio bastante a coincidir, sabe? Com criança. É a primeira vez que
eu trabalho com criança e eu gosto muito. Estou até pensando em fazer
pediatria (ENF 01).
Hoje aqui dentro da instituição eu estou me sentindo bem feliz posso te dizer
assim tá. Como eu venho de uma experiência de UTI, neonatologia, eu estou
conseguindo ajudar bastante as minhas colegas tá, em questão de acesso
periférico em criança, em PIC, coleta de exames, então dentro da instituição
hoje estou me sentindo bem feliz como referência. A utilidade em relação aos
paciente reflete praticamente 100% no paciente (ENF 02).
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Ah é muito importante. É muito importante a forma como eu abordo, a forma
que eu classifico né, é sempre me mantendo com respeito me colocando no
lugar do outro (ENF 03).
Então assim eu sinto que o meu trabalho é bem importante em relação não
só para a equipe e mais para os pacientes, eles estão aqui porque precisam
e tenho que dar o melhor de mim sempre (ENF 04).

A valorização do caráter social do trabalho como uma atividade que beneficia
aos outros, que traz uma contribuição para a sociedade e que gera um valor agregado;
dando oportunidade de prestar um serviço útil, contribuindo à melhoria da qualidade
de vida da comunidade é mencionado por Morin (2001) na investigação sobre os
sentidos do trabalho. Este conceito trazido pela autora vem ao encontro do
desenvolvimento do trabalho na Enfermagem:
A utilidade do meu trabalho? (pensante). O gerenciamento sim, no
gerenciamento da unidade, esta questão de gerenciamento de leitos
principalmente. Há bastante por conta do número de isolamentos, onde tem
isolamentos de precaução e vários outros que precisam reservados e eu
chego de manhã e estas coisas tem que fazer, procuro fazer sempre no início
do plantão que é onde não tem tarefa para elas. É o Gerenciamento de
unidades e acompanhamento das atividades do técnicos (ENF 05).
Não sei responder (ENF 06).
Eu acho que é útil, quando as pessoas vem me agradecer, tipo os pais
principalmente aí que você vê que é útil né...eles falam meu deus se não
fosse você, o médico meu filho não estaria aqui. É bem gratificante (ENF 07).
Extremamente importante. Como controle de infecção eu tenho que ter um
boa relação para ter retorno daquilo que eu preciso, para montar plano de
ação, para montar planejamento, para executar algumas ações (ENF 08).
A utilidade do meu trabalho na minha percepção para as pessoas é em prol
do bem estar delas, tanto individual como coletivo. Então a gente protege,
previne, reabilita, a gente recupera a saúde do outro né. No sentido mais
amplo a gente vai além do cuidado da saúde né, a gente cuida da pessoa. Eu
acho que esta é a percepção que as pessoas tem do trabalho...mais ou
menos isso (ENF 09).

O sentido do trabalho enquanto utilidade social possui estreita ligação com o
cuidado do paciente, a relação com sua família e com a instituição. No aspecto
organizacional no ambiente do trabalho, os aspectos ligados à utilidade são
mencionados por Tolfo e Picciini (2007, p.42): “para um trabalho fazer sentido ele deve
alcançar resultados, valor para a empresa ou para um grupo: ser útil”.
As

enfermeiras

definem

este

constructo

como

importante,

com

desdobramentos na humanização, acolhimento e reconhecimento. A recuperação,
proteção, prevenção e o bem estar proporcionado para cada paciente atendido é
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mencionado por ENF 09 como uma percepção própria e das pessoas do entorno sobre
a utilidade social trabalho da Enfermagem. A percepção da efetivação e utilidade do
trabalho através do prazer em ver seu trabalho realizado pelo cuidado e a recuperação
do paciente foi mencionada pelos profissionais de saúde no estudo de Caram (2013).
O cuidado relacionado a utilidade social nos traz um leque de novas reflexões.
A compreensão do cuidar no exercício profissional do Enfermeiro por olhares
filosóficos, sociais, teológicos e ecológicos através de teóricos como Boff (2016)
enriquecem as discussões em diferentes perspectivas. Para o autor, o cuidado faz
parte da natureza humana, é o sentido relacional da vida, sendo a estrutura de sua
existência, no tempo e no mundo; no cuidado identificamos os princípios, os valores
e as atitudes, podendo provocar inquietações e sentido de responsabilidade.
O referencial teórico de Boff na compreensão do fenômeno do cuidado como
essência da Enfermagem foi estudado por Gomes et al., (2018) e aponta que o modo
de cuidar “não deve apenas ser pautado em prescrições, mas ir de encontro com o
compromisso da interação e do respeito à singularidade e dignidade humana”
(GOMES et al., 2018, p.535).
Estas reflexões na área da saúde se fazem cada vez mais oportunas, num
universo predominantemente tecnológico e medicalizante; o cuidado da Enfermagem
não pode ser substituído por uma máquina ou um equipamento: “Sem o cuidado, ele
deixa de ser humano. Se não receber cuidado, desde o nascimento até a morte, o ser
humano desestrutura-se, definha, perde sentido e morre (BOFF, 2016, p.13).
Nestas leituras, parece-me um paradoxo discutir fortemente a humanização na
assistência à saúde nos dias de hoje se temos no cuidado, sua forma humana mais
genuína.
O cuidado é descrito nas diretrizes de formação do profissional Enfermeiro, o
qual deve incorporar a ciência/arte do cuidar como instrumento de interpretação
profissional e atuar profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas
dimensões, em suas expressões e fases evolutivas (BRASIL, 2001). Ou seja, na sua
formação profissional, o Enfermeiro é habilitado para estar presente em todas as
etapas da vida.
É possível intuir através dos depoimentos das enfermeiras que a utilidade
social muitas vezes está condicionada ao reconhecimento profissional: o profissional
se sente útil quando há uma contrapartida da instituição, do paciente, família ou equipe
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em relação ao mérito de seu trabalho. Entretanto, verificamos posições diferentes das
enfermeiras, que nem sempre sentem-se reconhecidas:
Eu acredito que ainda é bem falho, essa questão de reconhecimento.
Ninguém chega pra você e fala nossa, como seu trabalho tá bom, ninguém
faz isso... é assim, eu nunca vi. Só quando não vai bem daí o pessoal fala,
mas quando vai bem, é difícil... é raro que eu nem me lembro. Mas eu por
isso, eu penso que eu costumo fazer isso com meus funcionários, sabe, não
falar, eu penso isso até quando eu faço com meus filhos, reforçar a atitude
boa, eu acho que é isso que vale a pena, logico que a gente tem que falar
também o que não tá legal e o que não tá certo, mas a atitude boa tem que
ser reforçada e valorizada. Faz uma diferença, a pessoa trabalha melhor,
você percebe que eu elogio, faço as críticas construtivas, e eles eu vejo que
até o semblante muda sabe, eu gosto, acho legal (ENF 01).
Olha, assim, falando no geral em instituição nenhuma, eu digo no geral, eu
acho que o enfermeiro é pouco reconhecido, eu acho que é bem pouco
reconhecido. Eu acho que a gente faz um trabalho fundamental né mas fomos
poucos reconhecidos, questão salarial, questão de respeito mesmo como
integrante da equipe (ENF 02).
Eu esperava mais, mas hoje eu me conformo com poucos sorrisos e
agradecimentos que recebo (ENF 03).
Nem sempre. Nem sempre é reconhecido. A gente como enfermeiro queria
que fosse mais né, gostaria que o salário fosse maior, que tivesse mais
benefício, participação no plano de saúde (ENF 07).

A percepção sobre o reconhecimento para ENF 01 está relacionada ao pouco
incentivo da organização no trabalho. As ENF 02 e 07 também mencionam o papel do
enfermeiro na instituição e sua baixa perspectiva salarial, enquanto ENF 03 identifica
os poucos sinais de reconhecimento que recebe: sorrisos e agradecimentos. O
reconhecimento por parte dos pares, subordinados e chefias no trabalho é necessário
para permitir a construção de uma identidade pessoal e social; o sentido do trabalho
é dado pelo reconhecimento de alguém, que muitas vezes distingue o trabalho da
pessoa como útil. (MORIN; TONELLI, 2007).
Vale ressaltar que o trabalho deve ser reconhecido e apoiado pelos outros na
organização, pois este aspecto estimula a necessidade de afiliação e vinculação
(MORIN, 2001, p.10). Para 05 enfermeiras entrevistadas, o reconhecimento é algo
presente na instituição:
Eu sinto que ele está sendo reconhecido sim, sinto que a gente está
caminhando aos pouquinhos mas temos resultados a cada dia (ENF 04).
Eu acho que está sendo feito aqui. Eu tenho uma boa relação com a
supervisora de Enfermagem, tenho um bom respaldo dela e com a equipe
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médica também. Como tem muitos médicos que passam por aqui e são
pediatras que vem diariamente, a gente tem um contato assim, uma boa
comunicação, as dúvidas que eu tenho eu vou tirando com eles, com as
enfermeiras (ENF 05).
É reconhecido (ENF 06).
Eu vejo, eu pessoalmente acho que eu sempre fui bem reconhecida. Tanto
que eu não tenho tanto tempo de formada, eu sou uma enfermeira jovem
apesar de ter 50 anos, a minha trajetória sempre foi em escalada de
crescimento (ENF 08).
Eu acho que é bem reconhecido o trabalho do profissional da saúde,
principalmente da população. Eu acho que quando a gente ouve o outro já é
um reconhecimento para outra pessoa né. Então eu vejo que tem muito
reconhecimento sabe? Para família para os amigos...então por parte da
empresa nem sempre, do colega também...bem pouco, mas tem
reconhecimento sim (ENF 09).

Na questão do reconhecimento, a interação e a visibilidade perante a equipe
de trabalho é mencionada. A vivência, a cooperação e o relacionamento com os
colegas de trabalho foram relatados nos seguintes depoimentos:
Olha, excelente, tenho uma equipe muito boa sabe, eles tem um respeito por
mim, eu procuro ter um respeito por eles. Sempre que é necessário, quando
acontece algum contratempo a gente consegue se resolver entre si (ENF 03).
Acho que tem uma relação muito boa. A gente tem que trabalhar em equipe,
principalmente aqui (ENF 04).
Eu tenho uma boa cooperação porque a maioria dos funcionários já tem um
bom tempo de casa. O que eu solicito geralmente eles já vão, se eu criterizo
o que é urgência, eles já são uma "mão" na medida do possível é um setor
bem conturbado, tem uma demanda grande de pacientes e uma rotatividade
de pacientes. Tenho bom relacionamento (ENF 05).
A equipe é bem boa, elas já tem experiência, bem boa mesmo, não tenho o
que reclamar delas. Tem bastante cooperação, tudo o que eu peço elas
fazem, por exemplo tenho que pegar uma coisa na farmácia, são 3 técnicas,
uma sempre se disponibiliza, tudo o que eu peço elas fazem (ENF 06).
Ótimo, não tenho problema nenhum (ENF 07).
Eu tenho bons momentos com todos em minha volta. É o que eu percebo, eu
não tenho dificuldade em relacionamento (ENF 08).

O trabalho em equipe faz parte do cotidiano da Enfermagem e possibilita o
contato com diversas áreas da saúde, constituindo um time multiprofissional e
interdisciplinar. Diretamente, o Enfermeiro é líder da equipe de Enfermagem, sendo
esta constituída por técnicos e auxiliares de Enfermagem. A liderança é um
instrumento gerencial indispensável e essencial, pois permeia a rede das relações
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humanas do profissional ao coordenar uma equipe de trabalho, além de contribuir na
tomada de decisões e no enfrentamento de conflitos, comuns no cotidiano de uma
instituição de saúde, como o hospital infantil. Entretanto, a cooperação e o
relacionamento com os colegas de trabalho nem sempre se mostram serenos:
Agora a questão dos outros enfermeiros eu acho uma relação um pouco
longe, distante,eu não tenho a comunicação básica pelo telefone em questão
de pedido ou solicitação de um algum desejo que preciso do setor, nada
assim além disso. Só formal (ENF 01).
É eu vou dizer para ti que a Enfermagem é uma área mais complicada de se
trabalhar. Então assim, nem sempre a gente encontra flores no caminho
vamos dizer assim, mas eu acho que o trabalho em equipe é que faz o
sucesso da coisa. Eu acho que a Enfermagem é equipe, a Enfermagem é
continuidade. Eu acho que tem que ter, precisa ter um vÍnculo né...amoroso
vamos dizer assim, mas tem que ter um vínculo de respeito que eu possa fluir
o serviço (ENF 02).
Então um pouco difícil trabalhar em equipe porque cada pessoa tem um jeito
diferente, um caráter diferente, uma postura diferente. Então para gente que
é líder, que nota essa diferença, mas a princípio está sendo boa, e
construtiva, estes 60 dias de recém formada e eu penso que nem sempre no
processo de trabalho as coisas acontecem como a gente espera, nunca é
perfeito, mas quando a gente trabalha em conjunto e não sozinho, eu acho
que o resultado no final é positivo. Porque no final é um conjunto, uma equipe,
eu não faço nada sozinha e a outra pessoa não faz nada sozinha. É um carro
né, uma engrenagem funcionando...se uma peça estiver estraga, nada
funciona, o carro não liga...é mais ou menos isso (ENF 09).

O trabalho em equipe pode assumir um caminho com muitas adversidades.
Para estas enfermeiras, apesar de haver uma dificuldade em lidar com as pessoas
em virtude de diferentes posturas e caráter, elas reafirmam a necessidade do vínculo
entre equipes, na coletividade e no apoio de uma engrenagem, com suas peças em
harmonia para um bom funcionamento do trabalho.
As relações no trabalho nos permite vivenciar experiências diversas e manter
laços sociais e afetivos: são encontros e desencontros na construção da nossa
trajetória profissional. Sendo assim, corroboramos com Morin (2001, p.17): “Um
trabalho que tem sentido é fonte de experiências de relações humanas satisfatórias”
e “quanto mais o clima entre colegas fosse de colaboração, com estabelecimento de
boas relações, maior o sentido do trabalho” (RODRIGUES, BARRICHELLO E MORIN,
2016, p.205).
Além das relações interpessoais, o constructo da autonomia no ambiente de
trabalho, correspondeu outro item investigado:
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Tenho autonomia, gosto bastante de trabalhar aqui. Nos outros trabalho nem
sempre, bem diferente, aqui eu achei a gerência bastante acolhedora e que
dá bastante autonomia pro enfermeiro do setor (ENF 01)
Olha eu hoje eu trabalho aqui e tenho sim autonomia. A instituição respalda
a gente para que a gente possa exercer a nossa profissão com bastante
autonomia. Acho que a gente tem que ter base, ser embasado, e eu acho que
é bem tranquilo. Se você tem uma referência você sabe o que tá fazendo,
consegue exercer com bastante autonomia a tua função dentro do contexto
multiprofissional que atua aqui dentro (ENF 02).
Tenho porque eles deixam em aberto pra gente buscar a resolução dos
problemas e também passar nosso conhecimento para os funcionários. Então
acredito que é bem boa a brecha que eles dão para a gente (ENF 03).
A gente tem até bastante autonomia aqui dentro da clínica, mas claro que a
gente está trelado ao médico ainda. As vezes em questão de um curativo
você vê assim: poxa esta lesão a gente poderia colocar uma Kolagenase,um
salf gel, e é tudo prescrito pelo médico né (ENF 04).
No turno da manhã é que eu convivo desde o início. Tenho mais autonomia
da manhã, convivo mais tempo, mas com a turma da tarde não vai ser muito
diferente (ENF 05).

Para as enfermeiras ENF 06, 07 e 09 a autonomia está ligada ao papel da
liderança perante à equipe de Enfermagem:
É importante mais...eu acredito que eu não preciso ficar falando para as
meninas que eu sou a enfermeira, “eu mando, todas são adultas e trabalham
há muito tempo e todas compreendem que tem uma hierarquia, então assim
eu não tenho problema nenhum. Não preciso mandar o que tem que fazer,
me respeitam, não tenho problema quanto a isso (ENF 06).
Aqui o pessoal me respeita, eu primeiro converso, tudo na conversa, no
diálogo eu consigo resolver. Já tive problemas maiores com funcionários,
você querendo chegar no funcionário sendo autoritário não funciona (ENF
07).
Eu vejo que a partir do momento que você tem conhecimento e habilidade
você tem autonomia (ENF 08).
A gente no trabalho a gente é gestor e não chefe, é esta visão que eu tenho.
A gente gerencia. A autonomia vem junto com a liderança, da tua atividade,
atitude, responsabilidade e acima de tudo junto com o conhecimento técnico
científico durante a universidade. Se a gente tem tudo isso, se tem autonomia
claro..é necessária para a gente lidar com cada situação do dia a dia (ENF
09).

A autonomia para Morin (2002) é o constructo no qual confere ao trabalho a
capacidade de deixar uma boa margem de liberdade, de independência e de discrição
à pessoa para ela determinar as maneiras de realizá-lo, trazendo consigo o sentimento
de responsabilidade pela realização das tarefas, ou seja, o trabalho deve invocar a
capacidade de decisão da pessoa.
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O poder de decisão e a resolutividade de problemas atrelado à autonomia é
essencial no trabalho em equipe e no exercer profissional do enfermeiro. É
interessante a constatação da autonomia para estas enfermeiras que estão
trabalhando há menos de um ano no hospital infantil. Apesar da trajetória curta na
instituição, a grande maioria considera que seu trabalho lhe permite desempenhar
este constructo.
No decorrer da entrevista, os sentidos do trabalho ganham mais elementos
construtivos: um trabalho com reconhecimento, útil para os pacientes e familiares,
com autonomia, permeado por relações interpessoais desafiantes. As dimensões
éticas possui desdobramentos nestas relações e no próprio trabalho da Enfermagem.
Quando questionadas sobre as dimensões éticas no ambiente de trabalho, a
estranheza perante a pergunta se fez presente. Na sua unanimidade, as enfermeiras
relatam a falta de ética por parte de alguns profissionais:
Bem complicada esta questão, viu. Não sei nem o que falar, eu acho que a
ética fica meio que equivalente ao bom entrosamento, a boa comunicação
assim que eu digo de tratar bem o outro, de você ser cordial, porque a partir
disso muitas coisas fora de ética acontecem, muito (ENF 01).
Esta questão ética é em todos os aspectos, do paciente da equipe, enfim,
mas eu acho que é uma questão bem complicada e tem que se trabalhar
muito, é fundamental essa educação continuada em cima da parte ética
também. Por que não adianta a gente ter um profissional que saiba todas as
técnicas mas que não tem esta parte ética envolvida (ENF 02).
Ética... eu procuro cobrar muito dos funcionários, porque às vezes por falta
de conhecimento eles faltam com a ética, que vem muito do conhecimento.
Deveria vir de berço, mas nem sempre vem (ENF 03).
Ainda tem muita coisa a melhorar, um dos pontos a serem melhorados (ENF
04).
Da minha parte não tenho problemas, mas tem colegas que não tem ética
nenhuma, às vezes me incomoda (ENF 07).
A palavra ética... a gente é ético, a gente se torna ético, a gente não nasce
ético. A gente se torna ético com o conhecimento, com a busca das questões.
Então assim eu sempre procuro ser a mais ética possível, mas a gente sabe
que existe muita falta de ética de muitos profissionais pela abordagem que
executa muitas vezes com o paciente, com a família, com os colegas (ENF
08).

O conceito e o exemplo das dimensões éticas foram além, através do
depoimento da ENF 09:
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Então esta questão de ética é bem ativa na área da saúde. Geralmente esta
questão ética já faz parte do nosso processo de trabalho. Na área da saúde
ela precisa ser aplicada a todos os instantes, a todos os momentos. Não é só
com o outro né, com o paciente que a gente entende mas com o colega de
trabalho também. Porque ser ético é você estar sozinho e tu saber que está
fazendo algo errado e tu não faz, porque tu sabe que está errado. Porque ás
vezes tu é uma coisa na frente dos outros, tu faz tudo certinho, mas quando
tu tá sozinho tu faz o que não é certo. Acho que a ética é isso tu fazer quando
todo mundo tá olhando e quando tu tá sozinho (ENF 09).

A dimensão ética na construção dos sentidos do trabalho é uma atividade que
se inscreve no desenvolvimento de uma sociedade; ele deve, consequentemente,
“respeitar as prescrições relativas ao dever e ao saber viver em sociedade, tanto na
sua execução como nos objetivos que ele almeja e nas relações que ele estabelece,
ou seja, o trabalho deve ser feito de maneira socialmente responsável” (MORIN, 2001,
p.16).
Preocupam- nos quanto relatos de “falta de ética” vivenciados pelas
enfermeiras seja perante outros colegas, paciente ou família, uma vez que legalmente,
há um código que deve conduzir nossa atuação como profissionais da saúde, que
deve ser de conhecimento dos mesmos.
O respaldo para estas questões está no Código de Ética dos profissionais de
Enfermagem, publicado em Resolução nº 564 de 06 de novembro de 2017 pelo
Conselho Federal de Enfermagem. O documento prevê direitos, deveres,
responsabilidades, infrações e penalidades e aplicação das mesmas.
Além da questão ética, outro constructo que fundamentam os sentidos do
trabalho segundo Rodrigues, Barrichello e Morin (2016) e Morin e Cherré (1999), é a
oportunidade de aprendizagem e desenvolvimento. Questionamos as enfermeiras
quanto as oportunidades de aprendizagem no trabalho durante a trajetória
profissional. Muitas citam instituições que já trabalharam como referência e a própria
faculdade:
Ah, aprendizado eu sempre tive que buscar né, nada veio assim e nem
oferecido sabe, eu acho que agora as oportunidades são melhores que antes,
quando eu me formei. Não tinha esta gama de pós graduação que se tem
hoje, facilidade de estudar à distância, isso tudo faz as pessoas interagirem
mais e terem mais, conseguirem mais estudar mais do que antes (ENF 01).
(Pensante)...Talvez a minha primeira experiência. Eu me formei e nunca
tinha trabalhado na área da saúde né...eu tinha trabalhado dentro de hospital,
mas não diretamente na Enfermagem e então quando eu me formei vim de
outro estado para cá justamente para trabalhar e comecei a trabalhar no
resgate, no resgate na BR 101 e então assim eu deparei com muita coisa
feia, muita situação então eu tive que aprender entendeu? Eu trabalhei 10
anos neste resgate então para mim foi um aprendizado (ENF 02).
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Ah teve... (pensante) como eu me formei há 2 anos eu comecei a trabalhar
aqui. A dor das mães me marca muito, quando elas chegam aqui com a
criança bem ruim, aquele semblante ...eu não sei nem colocar as palavras...
pedindo socorro no olhar e depois saindo daqui com aquele sorriso e
agradecimento, isso é muito gratificante, marca a vida da gente (ENF 03).
Então assim está sendo aqui porque eu nunca tive pediatria, pediatria não foi
algo que eu gostasse, eu sempre gostei de urgência, emergência e UTI.
Então assim do nada eu sai da urgência, emergência UTI e fui para pediatria
clínica, totalmente diferente, está sendo um desafio, mas um desafio bom
(ENF 04).
Como enfermeira é meu primeiro trabalho. O que marcou na outra instituição
que eu trabalhava (como técnica de Enfermagem) tinha muita educação
continuada. Praticamente era isso, a vivência que eu tive ali, o
acompanhamento dos enfermeiros numa área acadêmica então eu tive
bastante oportunidade de atividades (ENF 05).

A aprendizagem e o desenvolvimento são trazidos por alguns autores como
importantes na dimensão individual na construção dos sentidos do trabalho e que um
trabalho sem sentido não explora o potencial e não há crescimento de quem o exerce
(MORIN; TONELLI, 2007). Para as enfermeiras, o aprendizado está intimamente
ligado às experiências do dia a dia, na rotina de seus trabalhos, nos desafios, no novo.
No início da faculdade e depois que eu me formei, consegui serviço no
hospital Azambuja pois eu morava em Brusque e eu entrei cobrindo férias,
fiquei 1 ano e passei em todos os setores, depois eu fiquei fixa na UTI. Então
eu aprendi bastante e eu já era técnica, comecei com 18 anos na
Enfermagem, ao todo 23 anos na Enfermagem (ENF 06).
Eu acho que no tempo que eu trabalhei no Ruth na uti neo, eu aprendi muita
coisa na uti neo, em relação à clínica (ENF 07).
Eu tive muita oportunidade, muita oportunidade sempre. Mas a gente sempre
diz que a gente tem oportunidade a partir do momento que a gente quer ter
ela então quando busco continuar, eu busco mais conhecimento, surgem as
oportunidade, eu sempre tive muitas (ENF 08).
Então eu vou voltar um pouco atrás. Hoje eu sou Enfermeira mas eu já fui
técnica de Enfermagem há 20 anos. Então quando eu comecei a minha
carreira no hospital então ali começou uma oportunidade de aprendizado que
me ajudou muito durante o percurso para mim e chegar na faculdade e ter
um pouco mais de noção, porque eu já estava inserida dentro do processo
de trabalho. Então um exemplo é meu trabalho atual, trabalho num hospital
que atende crianças e nunca me vi trabalhando com crianças. Pra mim está
sendo um grande aprendizado, pois eu nunca tinha trabalhado né? Então
quando eu tenho dificuldade ou quando depara com alguma dificuldade na
tua vida isto te torna...volta pra ti como aprendizado. As maiores dificuldades
na sua vida são seus maiores desafios e maiores seus aprendizados que
nunca serão esquecidos no nosso trabalho e na nossa vida (ENF 09).
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A oportunidade de aprendizado é essencial, pois permite estimular a
necessidade de crescimento. O trabalho deve então oferecer oportunidades de
aprendizagem em uma base regular (MORIN, 2001).
Retomamos aqui a questão da Educação Permanente em Saúde como uma
oportunidade de aprendizado e crescimento profissional e pessoal, viabilizando as
discussões sobre o trabalho. Apesar de momentos destinados à EPS não foram
mencionados como oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento, podemos
inferir que as enfermeiras através de seus relatos visualizam cada situação
diferenciada no trabalho como um aprendizado.
O desenvolvimento da EPS tem suas fragilidades, desafios e limitações. As
enfermeiras pontuaram sobre as dificuldades nas ações educativas:
Aqui não tive treinamento ainda (ENF 01).
Olha, a gente não tem ainda, estou aqui já pouco mais de 30 dias, a gente
não tem um profissional exclusivo para isso, eu conversei com a Enfermeira
da CCIH que a gente tem aqui e ela tem bastante assim trabalhos prontos
para a gente aplicar até ela ficou de me passar algumas coisas para a gente
estar passando, capacitando, tentando capacitar in loco cada enfermeiro e
sua equipe. Mas por enquanto não tem nada em prática (ENF 02).
Falta de tempo, né a gente tenta se localizar para tentar pegar toda a equipe
no momento, mas é complicado...pronto socorro né (ENF 03).
Muitas vezes é o tempo, o setor corrido, a falta de alguns profissionais, de
comprometimento, disponibilidade que muitos profissionais trabalham numa
segunda jornada e muitas vezes não tem tempo para fazer (ENF 05).
Nem sempre dá para participar porque é feito no horário de trabalho, então
tem que escolher alguém para ir e você tinha que ficar né (ENF 06).
Não necessariamente limitação, o problema é o tempo, é corrido, tem poucos
funcionários. Agora no inverno preenche todos os quartos, imagina que horas
eu vou ter para treinamento com eles? Durante o dia eu não consigo porque
a maioria trabalha em outro lugar, né (ENF 07).
Existe limitações. Talvez hoje eu diria pela fragilidade do processo de
transição que está acontecendo pelo fator de terceirização do serviço. Isto
implica devido a fragilidade do sistema (ENF 08).

O hospital infantil, em virtude da transição de gestão, está em processo de
implantação de ações educativas com as equipes multiprofissionais. Este fato é
destacado por ENF 01, 02 e 08. Em relação as limitações envolvidas para o
desenvolvimento de EPS, este eixo é bem explorado na literatura. O fator tempo
prevaleceu no depoimento das enfermeiras o que corrobora com os estudos de
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Formeton (2013), Quintanilha (2014), Rosa (2014), Valente (2015), Araújo (2015),
Silva (2015), Messias (2015). Como enfermeira atuante na educação permanente em
saúde, de fato, o tempo era um dos meus maiores inimigos. O relógio e os afazeres
do trabalho corriam em ritmos opostos: a pausa para discussão e reflexão do processo
de trabalho era considerado inviável.
Entretanto, dar voz aos enfermeiros e propor juntos possibilidades de melhorar
estas fragilidades se torna uma ótima alternativa para mudança. Os enfermeiros e
técnicos de Enfermagem no estudo de Messias (2015) apontaram sugestões de
mudanças nas ações educativa como: estratégias institucionais e horário (durante ou
fora do horário de trabalho e disponibilização de vários horários para atingir todos os
plantões), periodicidade, com sugestão para ações mais frequentes e a alta demanda
de pacientes nas unidades e sobrecarga de trabalho. Os enfermeiros apontaram ainda
que as ações eram demasiadamente teóricas, direcionados para revisão ou
atualização de técnicas, sem reflexões práticas.
Vale ressaltar que outros fatores limitadores na prática de EPS são
mencionados na literatura. No estudo de Quintanilha (2014) as dificuldades citadas
pelos enfermeiros e técnicos de Enfermagem para participação das ações educativas
incluem: sobrecarga de trabalho, falta de liberação pelo setor, falta de cronograma e
organização de horários e pouca divulgação. Estes fatores são recorrentes também
para Valente (2015), onde alguns discursos citaram a o local e horário do
desenvolvimento das atividades educativas como fatores dificultantes. A autora
reforça que para uma melhor resolutividade, a instituição hospitalar deve oferecer
condições básicas indispensáveis para o desenvolvimento dessas atividades, além de
disponibilidade e compatibilidade de horários para a execução das mesmas. Araújo
(2015) vai além com a abordagem da gestão, infraestrutura e método como
intervenientes.
Os fatores considerados como dificultadores para Silva (2015) são: falta de
tempo, realização no horário de trabalho, desinteresse, desmotivação, equipe
resistente, interrupções.
A inexistência de práticas educativas na instituição foram pontuadas pelas
enfermeiras ENF 01 e ENF 02. O pouco investimento na Educação Permanente em
Saúde foi mencionado no estudo de Reinsdofer (2016), configurando-se uma das
principais queixas dos enfermeiros.
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No que confere às potencialidades de ações educativas no trabalho as
enfermeiras afirmam que:
Ah eu acredito, eu penso que eu que a CCIH tinha que dar uns treinamentos
importantes que a gente precisa é, eu acho que tinha que ter um setor de
educação continuada. Em vários locais que trabalhei já me deparei com esta
situação de coisas básicas, sei lá de punção, de identificação de criança, de
abordagem, de relacionamento interpessoal, bastante coisa legal (ENF 01).
Eu acho que sim. Aqui para mim a CCIH está sendo uma referência (ENF
02).
Sim, acho que deve existir, um tempinho, uma meia horinha (ENF 04).
Dá para fazer, sempre dá para fazer. Acho que não precisa ser uma educação
permanente longa, entende? De tempo em que qualquer 5 ou 10m que você
passe para a equipe pode mudar a rotina. Aqui precisa muito (ENF05).
A gente tinha que fazer uma pesquisa com os técnicos, ver o que eles tem
dificuldades, o que eles querem saber e fazer o que a gente fazia na neonatal
e passar para quem for dar treinamento, dar um tempinho uma vez na
semana. Os técnicos cobram isso da gente. Numa reunião uma técnica falou?
Faz quanto tempo que não tem treinamento? Tem muita coisas que eles tem
dificuldade. O treinamento é muito bom porque todo mundo aprende (ENF
07).
A potencialidade é que o sistema passe a se organizar e como organização
e priorização de um formato que a gente quer que a qualidade ao paciente a
gente vai fazendo com que estas ações para começar de novo a executar
uma Educação Permanente em Saúde ela vise dentro da instituição como
uma prioridade (ENF 08).

Silva

(2015)

nos

traz

alguns

aspectos

potencializadores

para

o

desenvolvimento da EPS: equipe motivada e participativa, ações no local de trabalho,
troca de informações e incentivo da instituição. Os participantes deste estudo
ressaltam ainda que estratégias participativas são as melhores maneiras de realizar
as ações educativas nas equipes.
Os sentidos da Educação Permanente em Saúde para estas enfermeiras é
construído através de paradoxos em relação à sua conceituação e efetivação e na
necessidade em desenvolvê-la no ambiente de trabalho. As barreiras para o
desenvolvimento de uma EPS dentro de uma instituição hospitalar devem transpostas,
considerando que há interesse por parte das enfermeiras que estas ações educativas
de fato se efetivem.
Ao final da entrevista, após conhecer as trajetórias profissionais de cada
enfermeira e examinar os sentidos da Educação Permanente em Saúde e do trabalho
atribuídas por elas, nos remete realizar um questionamento para concluir com
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maestria a coleta de dados: você se considera realizada profissionalmente? Neste
momento, as fisionomias se alteram e os sorrisos se fazem presentes:
Sim, bastante, acho que agora eu me encontrei na Pediatria. Eu fiquei um
tempão sem trabalhar, sabe? Depois que eu ganhei meus filhos e eu voltei a
pouco tempo atrás. Agora eu acho que estou realizada (ENF 01).
Sim, considero. Acho que tem muita coisa ainda que eu quero fazer, que
buscar, que tenho que me especializar, mas eu tô atualmente realizada (ENF
02).
Sim, no momento sim. Como enfermeira nestes 4 meses que eu tô aqui, eu
me formei há 2 anos mas devido outro emprego eu peguei a minha área só
agora. Então eu me sinto realizada (ENF 03).
Sim eu gosto do que eu faço, eu quero muito mais ainda. Eu quero terminar
minha pós, quero fazer mestrado (ENF 04).
Com certeza, quando eu era atendente e auxiliar eu lembro que estava num
ponto de ônibus um dia pensando poxa vida como eu queria fazer uma
faculdade e era tão caro. Era só eu e minha mãe eu não tinha pai que já era
falecido. Daí eu comecei a chorar, sozinha, pensando em como eu queria
fazer faculdade, mas como eu vou fazer? E depois de um tempinho, uns 3
anos aí eu criei coragem e fui. Aí consegui bolsa pela prefeitura, eu trabalhava
no PA e a prefeitura ajudava, eles pagavam metade e eu metade (ENF 06).
Me considero. Ás vezes eu penso porque eu fui escolher esta profissão que
não tenho final de semana, eu não tenho como dizer assim: este final de
semana vou viajar com a minha família. Não tem né...daí as vezes eu paro e
falo: eu não ia saber muita coisa, o que eu faço eu gosto. É cansativo, você
sabe que é né, mas é gratificante também (ENF 07).
Com certeza. Não mudaria nada, nem uma vírgula, nenhum passo da minha
trajetória profissional (ENF 08).
Sim eu me considero realizada e muito feliz com a profissão que eu escolhi
(ENF 09).

Um enfermeira considera que busca pela realização pessoal está só
começando, pois após a graduação, este foi seu primeiro emprego:
Ainda não, é a minha primeira oportunidade...assim..foi bem importante para
mim, é o primeiro né...eu tenho outros planos (ENF 05).

A realização veio com o passar do tempo, na diversidade de suas histórias. A
busca de novas qualificações, o cansaço envolvendo o trabalho com crianças
doentes, a gratificação e tudo que envolve esta profissão estava ali, descrita no olhar
das 09 mulheres que vivenciam o cuidar e os desafios de ser mãe, esposa e
enfermeira e constroem sua trajetória profissional a cada dia.
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Diante deste cenário rico envolvendo o trabalho, a Educação Permanente em
Saúde e a trajetória profissional na Enfermagem, percebemos que a construção e a
vivência envolvendo estes conceitos se mostraram multifacetados para as
enfermeiras.
Após cada entrevista e aplicação de questionário, os objetivos que foram
propostos nesta pesquisa ganhavam forma e iam além: pude identificar as
participações das enfermeiras em atividades de EPS, suas dificuldades em relação à
concepção das atividades educativas e observar os sentidos do trabalho e da EPS na
trajetória profissional destas mulheres. Identificamos mais que perfis, e sim, histórias
de vida que ajudam a escrever diariamente belos capítulos no trilhar da profissão
dentro da Enfermagem.
A exploração dos constructos nos sentidos do trabalho nos traz um leque de
possibilidades de novas pesquisas, uma vez que raros estudos buscam discuti-los
entre os profissionais de saúde. A Educação Permanente em Saúde, como
metodologia reflexiva no ambiente de trabalho, complementam estas discussões, tão
pertinentes num universo complexo envolvendo equipes multiprofissionais e
exigências cada vez mais destacadas no cuidado à saúde humana.
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4 REFLEXÕES FINAIS
Os sentidos da Educação Permanente em Saúde e do trabalho foram
analisados neste estudo através de olhares de 09 enfermeiras, como eu, com
diferentes trajetórias profissionais e pessoais.
Muitas iniciaram seu caminho na Enfermagem através de um curso técnico
para posteriormente graduar-se no Ensino Superior; caracterizando um grupo de
mulheres com idades superiores a 33 anos e tempo de formação predominante de até
10 anos. São mulheres casadas, com filhos e com mais de um vínculo laboral, que
ratificam os dados estatísticos divulgados pelas entidades de classe, como o
Conselho Federal de Enfermagem. Estas informações nos geraram ricas reflexões
sobre o mercado de trabalho na área, o papel da enfermeira enquanto mãe, esposa,
gestora de equipe e profissional de saúde. Cada história permeia a construção de
suas marcas identitárias num processo social e relacional. As marcas identitárias se
modelam, se transformam, num movimento de ressignificação em diversas
dimensões, diante de novas circunstâncias de trabalho ou de vida (RAITZ; SILVA,
2014).
O sentido do trabalho para estas enfermeiras possui características
polissêmicas e muitas vezes confrontante: é a base, o centro de tudo, mas a família
ocupa o primeiro lugar; é remuneração e dinheiro e é amor e satisfação pelo que se
faz todo dia.
Estes sentidos se desdobraram no referencial teórico de Morin e Cherré (1999)
e Rodrigues, Barrichello e Morin (2016), através de seus seis constructos. As
enfermeiras reconhecem a utilidade social do seus trabalhos no âmbito do cuidado ao
paciente, como uma atividade que beneficia aos outros e que gera um valor agregado.
Em relação ao reconhecimento, tivemos relatos diferentes, onde nem todas veem seu
trabalho reconhecido, seja pela instituição, pela família, paciente ou outros
profissionais. O constructo da cooperação e relacionamento com os colegas
evidenciou uma vivência no trabalho permeada por dificuldades em lidar com as
pessoas da equipe, em virtude de diferentes posturas assumidas. Entretanto, as
enfermeiras reconhecem que o trabalho multiprofissional e o vínculo harmônico entre
todos são essenciais no desenvolvimento do trabalho na área da saúde.
Muitas das dificuldades relatadas relacionam-se com os constructos de
dimensões éticas no trabalho. A preocupação pela falta de respaldo ético em certas
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atividades e/ou posturas assumidas do dia a dia por parte de alguns profissionais se
fizeram presente nas falas. Em relação à autonomia, as enfermeiras conseguem
exercer seu trabalho com este princípio em sua integralidade. Apesar muitas
trabalharem há menos de 6 meses na instituição, elas consideram que seus trabalhos
lhe permitem desempenhar tal atividade. O último constructo, as oportunidades de
aprendizado e desenvolvimento, está intimamente ligado às experiências do dia a dia,
na rotina de seus trabalhos, nos desafios, no novo.
A Educação Permanente em Saúde vale-se como uma oportunidade de
aprendizado e crescimento profissional e pessoal, viabilizando as discussões sobre o
trabalho. Entretanto, a discussão sobre EPS causou estranheza e dúvidas para as
participantes do estudo, evidenciando pouca clareza em relação aos objetivos e
práticas destas ações educativas no âmbito hospitalar.
Apesar de descritas como EPS, algumas ações relatadas pelas enfermeiras
reproduziram apenas abordagens tradicionais, sem a aprendizagem significativa e
pensamento crítico. Elas consideram uma educação importante, porém de difícil
conceituação e prática distante. Na trajetória profissional das enfermeiras, o
Quadrilátero de Formação da EPS (ensino - gestão - atenção/assistência e controle
social) proposto por Ceccim e Feuerwerker (2004) foi enfatizado no eixo da
assistência, ou seja, há uma preocupação e uma ligação do trabalho da Enfermagem
focado apenas na área assistencial, da prática mecanizada de certos procedimentos,
em detrimento às competências gerais na formação do Enfermeiro.
A EPS nas trajetórias profissionais foram frágeis, evidenciando o foco de
atualização de conhecimentos na prática da equipe de Enfermagem. Entretanto, as
enfermeiras reconhecem a necessidade de ações educativas dentro da instituição
hospitalar, identificando as potencialidade e fragilidades para o seu desenvolvimento.
Nesta pesquisa, pude vivenciar que os sentidos da Educação Permanente em
Saúde e do trabalho além de poucos explorados na literatura, assumem uma outra
conotação: transpassam os muros da academia e se diluem e se perdem na realidade
profissional

nos

estabelecimentos

de

saúde.

As

dimensões

individuais,

organizacionais e sociais do trabalho se remodelam durante nossa trajetória
profissional e a estreita ligação entre educação e trabalho muitas vezes ficam
distantes.
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Precisamos romper com a máxima de que a educação para enfermeiros é
somente replicar ou relembrar técnicas contidas em procedimentos operacionais
padrão. Ressaltamos que as demandas na educação para os trabalhadores de saúde
devem surgir através da problematização do processo de trabalho, para que de fato,
consigamos mudar realidades e vincular uma qualidade assistencial para nossos
pacientes e qualidade de vida para nossos trabalhadores de Enfermagem.
Ao final desta dissertação, os objetivos iniciais deste estudo foram cumpridos
e conseguimos ir além: Identificamos a participação de Educação Permanente em
Saúde na trajetória profissional das enfermeiras nos eixos ensino, gestão, assistência
e controle social; e instigamos uma reflexão acerca do tema, essencial na formação
do profissional de Enfermagem; Caracterizamos o perfil sócio econômico e
profissional das enfermeiras a partir dos indicadores relativos às condições
geracionais, de gênero, escolaridade, origem étnica, composição familiar, renda;
tempo de formação; especialização na área; vínculos laborais, o que nos possibilitou
conhecer mais que números e gráficos, mas histórias de vida de cada mulher;
Examinamos os sentidos da Educação Permanente em Saúde e os sentidos
do trabalho na trajetória profissional das enfermeira, identificando a fragilidade e
potencialidade da EPS e exemplificando os constructos no dia a dia do trabalho de
cada enfermeira;
Encerramos esta pesquisa deixando como proposta intencional a exploração
dos sentidos do trabalho em novos cenários na área da Enfermagem: das unidades
básicas de saúde aos setores de alta complexidade hospitalar; da docência nas
universidades aos cursos técnicos, como forma de manter acessa estas reflexões que
trazem a essência do cuidado à nossa profissão; além de investigar soluções para
difundir e solidificar a Educação Permanente em Saúde.
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APÊNDICE 1 - Termo de consentimento livre e esclarecido

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Caso
você não queira, não há problema algum. Você não precisa me explicar porque, e não haverá
nenhum tipo de punição por isso. Você tem todo o direito de não querer participar do estudo.
Caso você queira participar, eu irei te informar sobre todos os procedimentos da
pesquisa. Depois de passar a você todas as informações e você aceitar meu convite, será
necessário que você assine todas as folhas deste documento. Eu também irei assinar todas as
folhas dele, assim como você. Este documento está em duas vias. Uma delas é sua, e a outra é
minha.
Informações da Pesquisa:
A pesquisa “Sentidos da Educação Permanente em Saúde e do trabalho: um

estudo sobre a trajetória profissional dos Enfermeiros de um hospital infantil da
Região Sul do Brasil” tem como objetivo analisar os sentidos da Educação Permanente em
Saúde e do trabalho atribuídos pelos Enfermeiros de um hospital infantil universitário.
§ Os riscos inerentes a sua participação estão relacionados ao constrangimento em
responder algum dos questionamentos e caso isso ocorra você tem toda a liberdade para não
responder se assim preferir. A sua participação corresponde em responder algumas perguntas
de questionário contendo questões relacionadas ao perfil sócio econômico e profissional
sobre você: idade, gênero, escolaridade, origem étnica, composição familiar, renda; tempo
de formação; especialização na área; vínculos laborais. Junto com o questionário, você será
convidado em participar de uma entrevista individual na qual faremos perguntas
relacionadas à educação permanente em saúde e sentidos do trabalho. A data e horário para
a sua realização serão acordados com o Sr. (a) e com a instituição, através de uma escala
prévia de agendamento. Na entrevista utilizaremos de um gravador de voz para posterior
exploração das falas. Destacamos que você poderá retirar seu consentimento a qualquer
momento e poderá deixar de participar do estudo em qualquer momento sem que isto lhe
traga qualquer constrangimento. A participação deste estudo é voluntária e portanto, não há
remuneração. O sigilo e o anonimato serão respeitados e serão mantidos em caráter
confidencial todas as informações contidas na sua entrevista; explicitamos o direito à
indenização e ressarcimento nos termos da lei se prejuízos em decorrência da pesquisa. Você
poderá fazer questionamentos a respeito do processo a qualquer uma das pesquisadoras
citadas acima ou esclarecer dúvidas com o Comitê de Ética, a qual aprovou esta pesquisa.
Embora o estudo não possa lhe trazer nenhum benefício direto, irá contribuir para reflexão
a respeito dos sentidos da educação permanente em saúde e do trabalho no ambiente
hospitalar para os profissionais enfermeiros. Ao final do estudo será encaminhado um
relatório para a instituição que participou da pesquisa com todos os resultados os quais
poderão ser consultados por todos os envolvidos. Os dados serão utilizados somente para
fins acadêmicos, como relatórios, trabalhos de conclusão de curso, artigos, livros e resumos.
Alertamos ainda que você não receberá nenhum pagamento por participar desta pesquisa.
Caso aceite participar, solicitamos que assine esse termo.
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Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade do vale
do Itajaí – UNIVALI, caso persistam dúvidas, sugestões e/ou denúncias após os
esclarecimentos do pesquisador o Comitê de Ética está disponível para atender.
CEP/UNIVALI - Rua Uruguai, n. 458 Centro Itajaí. Bloco F6, andar térreo.
Horário de atendimento: Das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30
Telefone: 47- 33417738. E-mail: etica@univali.br

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO
Eu, ______________________________________, abaixo assinado, concordo em participar
do presente estudo como participante. O pesquisador me informou sobre tudo o que vai
acontecer na pesquisa, o que terei que fazer, inclusive sobre os possíveis riscos e benefícios
envolvidos na minha participação. O pesquisador me garantiu que eu poderei sair da pesquisa
a qualquer momento, sem dar nenhuma explicação, e que esta decisão não me trará nenhum
tipo de penalidade.

Local e data: _____________________________________________________________
Nome: __________________________________________________________________
Assinatura do Participante: __________________________________________________
Telefone para contato: ______________________________________________________
Nome do Pesquisador Responsável: Ana Claudia Delfini Capistrano de Oliveira
Telefone para contato: 47- 99152-1934 anaclaudia.univali@gmail.com
Nome do pesquisador assistente: Rafaella Rebello
Telefone(s) para contato: 47-99934-4981 rafaellarebello@gmail.com
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APÊNDICE 2 - Questionário aplicado aos enfermeiros participantes

Questionário
Pesquisa: “Sentidos da Educação Permanente em Saúde e do trabalho: um estudo
sobre a trajetória profissional dos Enfermeiros de um hospital infantil da Região Sul
do Brasil”.
Data de aplicação do questionário:___________________________________________________
DADOS
PESSOAIS

1.Nome completo:___________________________________________________
2. Qual sua idade? ___________________________________________________
3. Cidade em que você reside: _________________________________________
4. Você mora: ( ) sozinha (a) ( ) pais ( ) cônjuge ( ) outros______________
Qual 5. Qual seu estado civil? ( ) solteira (o) ( ) casada (o)/união estável
( a/div ( ) separada(o)/divorciada (o) ( ) viúva (o)
6. Orientação sexual: ( ) heterossexualidade ( ) homossexualidade
( ) transsexualidade ( ) identifico-me c/ identidade não binária (LGBTI)
7. Gênero: ( ) identifico-me com o feminino ( ) identifico-me com o masculino
( ) identifico-me com outras formas de identidade de gênero
8. Autodenominação étnica: ( ) branco ( ) preto ( ) pardo ( ) amarelo
9. Você tem filhos? ( ) não ( ) sim – Quantos? __________________________
10. Qual a idade deles? _______________________________________________
11. Seus filhos/as: ( ) só estudam ( ) não estudam ( ) só trabalham
( ) estudam e trabalham (com atividade remunerada) ( ) não trabalham e não
estudam
12. Seu/sua companheira/o exerce atividade remunerada? ( ) sim ( ) não

TRAJETÓRIA
PROFISSIONAL

13. Qual o ano de conclusão de sua graduação em Enfermagem? ______________
14. Quantos vínculos laborais você tem? ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ou +
15. Qual o turno de trabalho que você atua neste hospital? ( ) matutino ( ) diurno
( ) vespertino ( ) noturno ( ) outro ____________________________________
16. Há quanto tempo você trabalha neste hospital? _________________________
17. Possui especializações? ( ) não ( ) sim. Se sim, quantas? _______________
18. Em quais áreas? _________________________________________________
19. Qual sua renda mensal?
( ) 1-3 salários mínimos ( ) 3-5 salários mínimos ( ) acima de 5 salários
mínimos

EDUCAÇÃO
PERMANENTE
EM SAÚDE

20. Durante sua trajetória profissional, com que frequência você participava de
Educação Permanente em Saúde?
( ) Semanalmente ( ) Quinzenalmente ( ) Mensalmente
( ) Semestralmente ( ) Anualmente ( ) Outro________________________
21.Na sua trajetória profissional, você já participou de Educação Permanente onde
foram discutidas questões sobre: ( ) gestão ( ) ensino ( ) assistência ( )
controle social ( ) não
22. As ações de Educação Permanente que você participou contribuíram para
reflexões no seu ambiente de trabalho? ( ) sim ( ) não ( ) pouco contribui
23.Você participa atualmente de Educação Permanente em Saúde? ( )sim ( ) não
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APÊNDICE 3 - Roteiro de entrevistas com os enfermeiros participantes

Roteiro de entrevista
Pesquisa: “Sentidos da Educação Permanente em Saúde e do trabalho: um estudo
sobre a trajetória profissional dos Enfermeiros de um hospital infantil da Região Sul
do Brasil”.
Data da entrevista:___________________Entrevistado:__________________________________

SENTIDOS DO
TRABALHO

EDUCAÇÃO
PERMANENTE
EM SAÚDE

O que é trabalho para você?
Na sua percepção em que lugar o trabalho ocupa na sua vida?
Quais palavras você associa quando falamos em trabalho?
Como você se via profissionalmente no início da carreira e como você
se vê hoje?
Comente como você vê a sua autonomia no seu trabalho.
Como você vivencia a cooperação e o relacionamento com seus colegas de
trabalho?
Qual sua percepção em relação a utilidade do seu trabalho para as pessoas?
O que marcou a sua vida em termos de oportunidades de aprendizagem no
trabalho? Nos dê alguns exemplos.
Qual a sua percepção na questão do reconhecimento do seu trabalho?
Como você vivencia as dimensões éticas no ambiente do seu trabalho?
Em suas palavras, você se considera realizado profissionalmente?

O que é Educação Permanente em Saúde para você?
Na sua percepção qual o papel da Educação Permanente em Saúde no seu
trabalho?
Na sua trajetória profissional, você participou de ações de Educação
Permanente em Saúde?
Quais ações de Educação Permanente em Saúde que você mais gostou de
participar em sua trajetória profissional? Comente sobre elas.
Você identifica limitações a respeito das ações de Educação Permanente
em Saúde desenvolvidas nas instituições de saúde? Quais?
Você identifica potencialidades a respeito das ações de Educação
Permanente em Saúde desenvolvidas nas instituições de saúde? Quais?
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ANEXO 1 - Termo de aprovação pelo comitê de ética em pesquisa
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