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RESUMO 

SILVA, Danieli Bello Chimer da. A Educação Permanente como uma estratégia para o 

desenvolvimento da competência moral do enfermeiro para o Atendimento Pré-

hospitalar. Orientadora: Prof.ª Dr.ª Geilsa Soraia Cavalcanti Valente.  Niterói,  2018.  

Dissertação de  Mestrado (Mestrado  Profissional  em Ensino  na  Saúde) – Escola  de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2018. 

 

Esta pesquisa tem como objeto de estudo as Metodologias utilizadas nas Práticas Educativas 

da Educação Permanente para o desenvolvimento da competência moral do Enfermeiro no 

atendimento pré-hospitalar e está inserido na Linha de pesquisa de Educação Permanente em 

saúde. Teve como base as teorias de Jean Piaget e Lawrence Kohlberg sobre o 

desenvolvimento moral do ser humano e a política de Educação Permanente em Saúde. 

Objetivos: Identificar as Metodologias de Ensino que influenciam no desenvolvimento da 

competência moral dos Enfermeiros; descrever as metodologias utilizadas nas Práticas 

Educativas com os Enfermeiros atuantes no APH, avaliar se as Práticas Educativas utilizadas  

dos Enfermeiros que atuam no serviço de APH têm as características metodológicas que 

favorecem o desenvolvimento de sua competência moral, identificar as fragilidades e 

potencialidades do Ensino desenvolvidas com os Enfermeiros atuantes no Atendimento Pré-

hospitalar dentro da perspectiva de Educação Permanente em Saúde e propor a 

implementação da Política Nacional de Educação Permanente, com a inserção de 

metodologias que favoreçam o desenvolvimento da competência moral do Enfermeiro para o 

Atendimento Pré-hospitalar. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter 

exploratório/descritivo que teve como cenário de coleta de dados um serviço de Atendimento 

Pré-hospitalar do Estado do Rio de janeiro. A coleta de dados se deu a partir da realização de 

grupo focal. Constituíram como participantes da pesquisa cinco instrutores que atuaram nas 

capacitações dos Enfermeiros para o Atendimento Pré-hospitalar. Para análise de dados 

optou-se pela Análise de Conteúdos, surgindo 3 categorias: Metodologias de Ensino 

utilizadas na capacitação dos Enfermeiros; a Gestão do Processo de Educação Permanente 

para os Enfermeiros; a Gestão administrativa como fragilidade no processo da promoção da 

Competência MoraL. Conclusão: O estudo concluiu que as Práticas de Educativas utilizadas  

dos Enfermeiros no  APH em geral, não convergem com os pressupostos da Educação 

Permanente em Saúde, entretanto, embora apresentem características tecnicistas, tendem a 

uma mudança de paradigma com métodos mais centrados no aluno, e que para a capacitação 

dos Enfermeiros, o tempo e a falta de articulação com a gestão são barreiras para a 

implementação de uma educação que favoreça o desenvolvimento das competências morais. 

Os instrutores entendem a importância da inserção desse conteúdo, e referem a importância e 

a necessidade de sua capacitação pedagógica para tal.  

 

Palavras chave:  Enfermeiros, Atendimento pré-hospitalar, Desenvolvimento Moral, 

Educação Permante. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

SILVA, Danieli Bello Chimer da. The Permanent Education as a strategy for the 

development of the moral team of the nurse for Prehospital Care. Advisor: Prof. Dr. 

Geilsa Soraia Cavalcanti Valente. Niterói, 2018. Master's Dissertation - Aurora Afonso Costa 

Nursing School of, Fluminense Federal University, Niterói, 2018.  

  

This study has as object of study the teaching practices used for the development of the moral 

competence of the nurse for the prehospital care and is inserted in the Line of Research of the 

Permanent Education in health. It was based on the theories of Jean Piaget and Lawrence 

Kohlberg on the moral development of the human being and the policy of Continuing 

Education in Health. Objectives: To identify the teaching practices that influence the 

development of the moral competence of the nurses; To describe the teaching methodologies 

used in the training of nurses who work in the APH service have the methodological 

characteristics that favor the development of their moral competence. To identify the 

weaknesses and potentialities of teaching practices developed with nurses who work in 

prehospital care from the perspective of Continuing Education in Health and propose the 

implementation of the National Policy of Continuing Education with the insertion of 

pedagogical practices that favor the development of moral competence of the nurse for 

prehospital care. Methodology: This is a qualitative research, exploratory / descriptive, which 

had as a data collection scenario a prehospital care service in the State of Rio de Janeiro. The 

data collection was carried out from the realization of the focal group. Five of the trainers 

were trained as nurses for pre-hospital care. To analyze the data, we opted for Content 

Analysis, with three categories: Teaching Methodologies used in the training of Nurses; the 

Management of the Process of Permanent Education for Nurses; Administrative management 

as fragility in the process of promoting the MoraL Competency. Conclusion: It is concluded 

that the teaching practices used in the training of nurses in the APH in general, do not 

converge with the assumptions of the Permanent Education in Health, however, despite 

presenting technical characteristics, tend to a paradigm shift with more focused methods , and 

that for the training of nurses, time and lack of articulation with management are barriers to 

the implementation of an education that favors the development of moral competencies. 

Instructors understand the importance of entering this content and refer to the importance and 

need of their pedagogical training to do so  

  

Key words: Nurses, Prehospital Care, Moral Development, Continuing Education 
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CAPÍTULO I 

Introdução 

 

 

 

 

 

 

“Tenho a impressão de ter sido uma criança 

brincando à beira-mar, divertindo-me em descobrir 

uma pedrinha mais lisa ou uma concha mais bonita 

que as outras, enquanto o imenso oceano da verdade 

continua misterioso diante de meus olhos”. 

 Isaac Newton 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa tem como objeto de estudo a Educação Permanente para o 

desenvolvimento da competência moral do Enfermeiro que atua no Atendimento Pré 

Hospitalar e está inserido na Linha de pesquisa de Educação Permanente em Saúde. 

Ela surge da inquietação que existe desde o início de minha trajetória na área da saúde 

no ano de 1998 em relação a necessidade da melhoria na qualidade dos cuidados prestados 

aos usuários dos sistemas de saúde, principalmente no que diz respeito à ética e humanização. 

Em 2000, ao ingressar no serviço de atendimento pré-hospitalar (APH) de uma instituição 

pública e percorrer por diversas unidade de saúde essa inquietação aumentava e eu me 

questionava o porquê dos profissionais não colocarem em prática os princípios que 

pressupomos terem aprendido em sua formação.  

Em 2007, fui contratada como Enfermeira para trabalhar na gestão de uma segunda 

unidade de saúde que fazia atendimento pré-hospitalar, mantendo assim dois vínculos 

empregatícios,  e foi então que pude ter uma visão mais ampliada sobre a complexidade dos 

problemas que surgiam nesse tipo de serviço. Como integrante da gestão entendia como 

minha responsabilidade fomentar um comportamento profissional ético e humano por parte 

dos Enfermeiros que compunham as equipes de APH, condizente com a ética. Mas como 

fazer? 

Depois de um ano atuando na gestão desse serviço, me sentia esgotada e com a 

sensação de que não conseguia atingir os meus objetivos além das questões administrativas e 

burocráticas, foi quando pedi desligamento e me enveredei pelos caminhos da docência (em 

2008). Continuava mantendo dois vínculos: em um exercia a atividade fim do APH em outro 

estava me tornando professora.  

Desde então, minha antiga inquietação se tornou um sentimento de responsabilidade 

ainda maior: Formar profissionais comprometidos com a qualidade, capazes de ofertar  uma 

assistência à saúde mais humana e pautada na ética e bioética, sendo motivados a manutenção 

desse comportamento. 

Atuando na docência do Curso de Graduação em Enfermagem, em uma Universidade 

privada, entendia como grande desafio, não somente formar tecnicamente os futuros 

profissionais Enfermeiros, mas também prepará-los para o exercício de um cuidado humano e 

ético, promovendo a adesão às boas práticas e me questionava como sensibilizá-los para isso. 



 

 

Tentava fomentar a preocupação dos discentes com essa qualidade, mas minhas ações eram 

empíricas e baseadas na intuição e minha própria experiência.  

Em 2009 fui convidada a ingressar no corpo de instrutores da instituição onde 

trabalhava na atividade fim do APH,  e tal desafio se tornava ainda maior ao atuar nos cursos 

de capacitação de profissionais da saúde experientes e que já carregavam conceitos bem 

estruturados sobre a profissão. Nesta atividade de ensino tentava aliar questões como a ética 

do cuidado e a humanização com as técnicas que eram preconizadas no conteúdo previsto dos 

cursos, ainda assim de maneira empírica e intuitiva. Me questionava se daquela forma eu 

conseguia levar aqueles profissionais a colocarem em prática tais conceitos discutidos em 

sala de aula. 

Nessa mesma época me tornei instrutora certificada de protocolos internacionais, o 

que me levou a dar aulas em outras instituições que tinham como foco preparar os 

profissionais já formados para atuar em situações de emergência, tanto traumáticas como 

emergências clínicas. Esses cursos traziam um conteúdo programático bem sistematizados e 

protocolares, posso até dizer que bem “amarrados” em relação ao seu desenvolvimento, ainda 

assim, durante suas oficinas apareciam questões que perpassavam o âmbito da técnica, e eu 

novamente me questionava se estava capacitando aqueles profissionais para uma assistência 

de qualidade em sua integralidade. 

Em 2009, durante um Simpósio que abordava a Educação na Saúde promovido pela 

UFRJ, ouvi pela primeira vez o termo Competência Moral. Entendi que talvez esse fosse o 

caminho para alcançar as respostas para meus questionamentos, mas somente em 2013, ao 

realizar um curso de elaboração de projetos de pesquisa, já com o desejo de ingressar no 

mestrado, decidi por me apropriar do tema tornando-o parte do meu objeto de estudo. 

Percebendo cada vez mais a crise de valores que vivemos atualmente aliada ao meu 

ofício de Enfermeira, ao mesmo tempo em que exerço função de educadora, entendo cada vez 

mais a importância em desenvolver estudos sobre o desenvolvimento da competência moral 

dos profissionais de saúde, pois ao mesmo tempo em que o mundo contemporâneo e seus 

avanços tecnológicos trouxeram diversos benefícios para a sociedade, ele expõe cada vez 

mais esses profissionais a questões e conflitos de cunho ético.  

Ao ingressar no Mestrado Profissional, comecei a familiarizar-me com o  tema da 

Educação Permanente em Saúde, entendendo a proximidade com o meu objeto de estudo, 

identificando a importância da inserção de práticas Ensino que utilizam Metodologias que 

contribuem para o desenvolvimento da competência moral nessa política, de forma a 



 

 

contribuir para a transformação no processo de trabalho, fomentando a qualidade da 

assistência, conforme preconiza a Política Nacional de Educação Permanente. 

A Política Nacional de Educação Permanente (PNEPS), foi instituída através da 

Portaria nº 198/GM em 13 de fevereiro de 2004, como estratégia do SUS para formar e 

desenvolver trabalhadores para o setor, pois de acordo com o Ministério da Saúde (2014), a 

reflexão sobre as práticas desenvolvidas na saúde pública demonstram o distanciamento da 

formação dos profissionais para as reais necessidades do SUS, gerando a grande dificuldade 

em prover, de forma adequada e qualitativa as ações e serviços demandados pelos 

trabalhadores. 

Ao associar esse contexto com as grandes transformações globais, que obviamente 

atingem em tempo recorde a sociedade brasileira, é possível entender a complexidade do 

problema que é articular as mudanças e demandas sociais, as tecnologias em seu mais amplo 

aspecto e as relações estabelecidas em todas as esferas.  

Lidar com toda essa complexidade exige dos profissionais diversas habilidades e 

competências, não só para eficiência técnica dos serviços prestados no âmbito da saúde, mas 

para a promoção de um cuidado humano e ético, onde, sobre todas as coisas, se valoriza a 

dignidade de todos: usuários e trabalhadores.  

O Enfermeiro, tem seu papel imprescindível dentro deste cenário de relações, 

tornando um grande desafio sua formação e preparo para atuar com eficiência, moderando os 

recursos necessários para atender todas essas demandas.  

Segundo Choe, Park e Yoo (2014), o impacto do desenvolvimento tecnológico e 

biotecnológico, fez emergir no mundo inteiro diversos problemas envolvendo a ética e a 

bioética, exigindo cada vez mais dos Enfermeiros a capacidade de decisão com foco na 

dimensão ética do cuidado. Frente a dificuldade em elaborar um raciocínio efetivo acerca de 

dilemas éticos, o Enfermeiro experimenta sentimentos de frustração e desconforto, 

desencadeando a insatisfação em seu serviço, tornando mais urgente o desenvolvimento de 

sua competência ética e capacidade de julgamento moral. 

Em uma analogia feita por Bauman (2014), a insensibilidade moral é uma analgesia 

para a dor, por um lado alivia o sofrimento, por outro torna as relações humanas 

individualistas e egocêntricas, o que pode favorecer a atual crise de valores voltada 

principalmente para humanização. 

Dellazzana-Zanon et al (2013) afirmam que a preocupação com essa crise de valores 

foi demonstrada pelo crescente número nas produções científicas acerca deste tema entre 

2000 e 2013, sugerindo um mal-estar moral e ético. 



 

 

Essa crise de valores do mundo moderno, o desenvolvimento tecnológico e a 

diversidade de conceitos éticos e culturais tornam o relacionamento humano cada vez mais 

complexo e multifacetado, propiciando a existência de diversos conflitos. Partindo deste 

pressuposto, o Enfermeiro se torna suscetível a se deparar diariamente em sua prática com 

uma série de situações geradoras de conflitos éticos e dilemas morais tornando a competência 

moral um atributo necessário para o exercício de seu ofício. 

A necessidade do desenvolvimento de sua competência ética e capacidade de 

julgamento moral em prol do cuidado humano é corroborada pelo Novo Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem (COFEN, 2017), quando descreve que a mesma presta serviço à 

pessoa, à família e à coletividade, a partir da ética, da política e das práticas sociais. Além 

disso, reforça o compromisso dos profissionais com a saúde e com a qualidade de vida do 

indivíduo a ser cuidado. 

                  No âmbito do cuidado às situações de urgência e emergência do atendimento 

pré-hospitalar (APH), o enfermeiro se depara com situações conflitantes que envolvem a 

dignidade humana, a humanização e a ética, de acordo com a afirmação de Santana (2012), 

demandando um saber que vai além do conhecimento técnico-científico e que envolve uma 

reflexão ética e humana na abordagem integral às vítimas e aos seus familiares. 

Segundo afirmam Dalmolin et al. (2009), o enfermeiro, líder da equipe,  se torna 

responsável por conflituosas tomadas de decisões éticas, e o desenvolvimento das habilidades 

de competência moral o capacitam a mediar e solucionar conflitos desta ordem em defesa do 

paciente (JORMSRI et al, 2005). Sendo assim, a competência moral tem relevância 

fundamental no conjunto de habilidades necessárias a serem desenvolvidas durante a 

formação deste enfermeiro. 

A resolução nº 569 de 8 de dezembro de 2017, estabelecida pelo Conselho Nacional 

de Saúde  (CNS),  aprova os pressupostos, princípios e diretrizes comuns na formação de 

profissionais na área da saúde e coloca a Defesa da vida e do SUS como preceitos 

orientadores do perfil do Egresso das Graduações, devendo essa formação considerar os 

aspectos éticos em prol de um cuidado que se compromete  com a dignidade humana e com a 

valorização da vida, considerando todas as dimensões do indivíduo.  

Ao refletir sobre a necessidade de desenvolver competências para promoção de um 

cuidado ético, conforme preconiza tal resolução do CNS, uma educação com características 

capazes de fomentar o desenvolvimento da moralidade, em direção aos princípios morais 

universais, favorece a construção dos valores necessários a esses profissionais, viabilizando 

os preceitos do cuidado humano de qualidade e que valoriza vida. 



 

 

Biaggio (2006), afirma que a dinâmica do desenvolvimento moral é um assunto de 

grande interesse para a educação, tendo sido estudado por diversas teorias de 

desenvolvimento psicológico, uma conclusão comum a algumas delas tal como o 

Behaviorismo e a teoria psicanalítica, é que a moral é internalizada devido a um processo de 

exposição a diversos fatores extrínsecos. A teoria comportamentalista, por exemplo, refere à 

formação da consciência como consequência de prêmios e castigos de acordo com o 

comportamento do indivíduo ou ainda pela imitação. Dessa forma, sendo a moral inserida 

pela sociedade, surge a visão relativista da moral, ou seja, cada cultura transmite seus valores 

arbitrários ali desenvolvidos. Entretanto, os teóricos Jean Piaget e Lawrence Kohlberg 

representaram uma grande mudança nesse conceito, pois é com o construtivismo de Jean 

Piaget e com o enfoque cognitivo-evolutivo de Kohlberg que aparece o papel do sujeito 

humano como agente do processo moral. Em uma perspectiva construtivista, Piaget fala da 

interação entre a cognição biologicamente determinada e da estimulação ambiental, que faz 

com que o indivíduo tenha autonomia e internalize as regras, desenvolvendo assim sua 

capacidade de julgamento moral. (BIAGGIO,2006) 

Segundo os referidos  teóricos, a pessoa é o agente na construção de sua moral 

(BIAGGIO, 2006), sendo assim, no âmbito da educação, práticas didáticas que focam no 

indivíduo como sujeito ativo na construção de seu conhecimento também favorecem o 

desenvolvimento de seu conteúdo moral.  

Ao voltar para a perspectiva do mundo do trabalho na Saúde, os Programas de 

Educação Permanente visam a transformação do mundo trabalho a partir da formação e 

desenvolvimento de seus trabalhadores, para que estes possam prover todas as necessidades 

de saúde da população. Como não entender também a necessidade que esta formação tem de 

preparar e desenvolver esses profissionais no âmbito da Moralidade e Competências   Éticas? 

Especificamente o Enfermeiro, que se torna sobretudo, responsável por grande parte das 

ações na saúde? 

É a partir dos programas de Educação Permanente em Saùde que os pressupostos 

preconizados na Graduação têm continuidade, onde são estimuladas metodologias ativas que 

fomentam o trabalho colaborativo, permitindo a experimentação de um fazer coletivo e a 

implementação de projetos que repercutem positivamente nos processos de trabalho e 

consequentemente promovendo a qualidade na atenção à saúde.  

 Entendendo a complexidade do trabalho do Enfermeiro no Atendimento Pré-

hospitalar e os desafios que este profissional enfrenta sobretudo na promoção de um cuidado 



 

 

ético e humano em um ambiente não hostil e vulnerável, é perceptível a necessidade de 

promover o seu desenvolvimento, sobretudo acerca de suas competências éticas. 

 

1.2 OBJETO DE ESTUDO: 

         Diante do exposto, passa a ser o objeto de estudo desta pesquisa, as Metodologias 

utilizadas nas Práticas Educativas da Educação Permanente para o desenvolvimento da 

competência moral do Enfermeiro no atendimento pré-hospitalar, e nessa perspectiva temos a 

questão de pesquisa: As Práticas de Educativas utilizadas na Educação Permanente dos 

Enfermeiros que atuam no Serviço  de Atendimento Pré-hospitalar favorecem o 

desenvolvimento da competência moral?  

 

1.3 QUESTÕES NORTEADORAS: 

-   Quais são as Metodologias de Ensino que contribuem para o desenvolvimento da 

competência moral do Enfermeiro? 

- Quais são as fragilidades e potencialidades do ensino desenvolvido com os Enfermeiros 

do APH na perspectiva da Educação Permanente em Saúde? 

-   As Práticas de Educativas utilizadas atualmente  dos Enfermeiros que atuam no 

atendimento pré-hospitalar têm os aspectos metodológicos que favorecem o 

desenvolvimento de sua competência moral para o serviço?  

 

1.4 OBJETIVOS: 

Assim, os objetivos desse projeto são: 

-   Identificar as Metodologias de Ensino que influenciam no desenvolvimento da 

competência moral dos Enfermeiros. 

-   Descrever as metodologias utilizadas nas Práticas de Educativas com os Enfermeiros 

atuantes no APH. 



 

 

-    Avaliar se as Práticas de Educativas utilizadas  dos Enfermeiros que atuam no serviço 

de atendimento pré-hospitalar têm as características metodológicas que favorecem o 

desenvolvimento de sua competência moral. 

- Identificar as fragilidades e potencialidades do Ensino desenvolvido com os Enfermeiros 

atuantes no APH dentro da perspectiva de Educação Permanente em Saúde  

- Propor a implementação da Política Nacional de Educação Permanente, com a inserção 

de Metodologias de Ensino que favoreçam o desenvolvimento da competência moral do 

Enfermeiro para o Atendimento Pré-hospitalar. 

 

1.5 RELEVÂNCIA 

A inserção das Metodologias de Ensino que favoreçam o desenvolvimento da 

Competência Moral nas práticas de Educação Permanente possibilita a capacitação do 

enfermeiro para um cuidado de qualidade e mais humano, dentro dos preceitos Éticos da 

Profissão. Com o objetivo de identificar o estado da arte e elucidar o tema sobre as ações na 

educação que favorecem o desenvolvimento dessa competência, foi realizada uma busca 

bibliográfica nas seguintes bases de dados: LILACS, BDENF, PUBMED, SCOPUS, 

CINAHL e nos periódicos Nurse Education Today e Nursing Ethics, uma vez que estas 

revistas são especializadas nos temas de educação, ética e enfermagem.  

Essas bases foram escolhidas devido ao número de revistas que abrangem, as editoras 

que as publicam e o potencial de conter artigos sobre o tema da pesquisa. 

A busca foi norteada pela seguinte questão de pesquisa: “Quais são os aspectos 

educativos que influenciam no desenvolvimento moral dos Enfermeiros para o Atendimento 

Pré-hospitalar”? A formulação da pergunta foi inspirada na estrutura PICo (JOANNA 

BRIGGS INSTITUTE, 2014), definindo como População (P) “Enfermeiros”, Fenômeno de 

interesse (I) “intervenções educativas” e Contexto (Co) “Desenvolvimento Moral”.  

Na busca inicial foram utilizados 4 descritores: “Enfermeiros” or “Enfermeiras” or 

“Enfermeiros e Enfermeiras” and “Educação” and “Desenvolvimento moral” and 

“atendimento pré-hospitalar, não retornando nenhum resultado, mesmo alterando os 

descritores por seus sinônimos. Foi então feita nova busca com  os descritores: “Enfermeiros” 



 

 

or “Enfermeiras” or “Enfermeiros e Enfermeiras” and “Educação” and “Desenvolvimento 

moral”. A figura 1 representa os resultados da busca
1
: 

 

 

 

Figura 1: Fluxograma de resultados da busca nas bases de dados. 

 

 

 

O primeiro critério de inclusão foi um corte temporal  de 5 anos , pois, embora esse 

seja um tema atemporal, a modernidade traz uma série de transformações no mundo e na 

sociedade gerando uma crise ética e novas demandas na educação, daí a necessidade de 

informações sobre como o ensino vem lidando com essa questão em tempos mais atuais. 

Foram incluídos artigos em Português, Inglês e Espanhol. Durante a leitura dos resumos foi 

utilizado como critério de inclusão os artigos originais que relacionavam metodologias de 

ensino, ambiente de aprendizado e questões gerais de educação ao desenvolvimento moral e 

comportamento ético dos Enfermeiros. Os artigos que não se referiam a formação do 

Enfermeiro ou a intervenções pedagógicas foram excluídos. 

Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram selecionadas 7 

produções, dentre as quais apenas uma tese nacional que abordou o impacto da discussão de 

                                                
1
 Diversas buscas foram realizadas desde setembro de 2016. Os resultados aqui apresentados 

compõem a busca mais recente feita em março de 2017. 

 1 
(N=1) 



 

 

dilemas morais sobre a competência moral de estudantes do curso de graduação de 

enfermagem. Entre as produções internacionais 6 artigos abordaram os aspectos educacionais 

que se relacionam com o desenvolvimento moral de acadêmicos de enfermagem. Nos últimos 

5 anos, nenhum estudo abordou a utilização das técnicas de educação moral  de Enfermeiros 

experientes. O Quadro 1 apresenta um resumo dos artigos encontrados: 

 

Quadro 1: Quadro Sinóptico 

 Ano/País/Base de dados 
Periódico e qualis/ Nível 
de evidência 

Autores/Título Objetivos Desenho e Método Conclusão 

1 2016/Austrália, EUA, 

China/Nursing 

Education/ Nível de 

evidência 4 

McAllister,M 

et al/The 

viewing room: 

A lens for 

developing 

ethical 

comportment 

Descrever 

maneiras de 

incorporar o 

cinema como uma 

estratégia de 

aprendizado 

através do uso de 

três exemplos para 

promover a 

aprendizagem 

transformadora e o 

desenvolvimento 

do comportamento 

ético. 

Relato de Experiência. 

 

 

 

O educador que utiliza 

filmes em seu ensino 

têm a oportunidade de 

desafiar seus estudantes 

de Enfermagem a 

pensar mais 

profundamente e 

amplamente, a 

questionar as suas 

suposições e 

preconceitos, e a ver o 

seu mundo e o mundo 

do cuidado da saúde 

através de uma nova 

lente. 

 

2 2016/Iran/Pubmed/Nursi

ng/ Ethics/A1/ Nível de 

evidência 1C 

 

 

Torabizadeh C. 

et al. Impacts 

of Socratic 

questioning 

on moral 

reasoning of 

nursing 

students. 

 

 

Avaliar os 

impactos do 

questionamento 

Socrático no 

raciocínio moral 

do alunos de 

Enfermagem 

Estudo quase- 

experimental, sendo feito 

com dois grupos 

experimentais e um de 

controle. Foi aplicado 

um pré-teste usando o 

NDT (Nursing Dilemmas 

Test) a todos os 

participantes. Um grupo 

experimental foi 

submetido a educação 

ética a partir do método 

de “Questionamento 

Socrático”, um grupo a 

partir de métodos 

convencionais como 

palestras e o grupo 

controle não recebeu 

qualquer educação sobre 

ética. após as sessões de 

educação em ética foi 

realizado o pós-teste   

O conteúdo ético 

incorporados no 

currículo não podem 

produzir o resultado 

desejado e os 

estudantes têm uma 

habilidade de 

raciocínio moral pobre, 

sendo necessário um 

curso de ética eficiente. 

As técnicas modernas e 

ativas se revelam mais 

úteis. Nesse estudo o 

questionamento 

Socrático mostrou-se 

mais eficaz que o 

método de leituras e 

palestras. 



 

 

3 2016/Iran/CINAHL/Nur

sing Ethics/A1/Nível de 

evidência 2B 

 

Ranjbar H. et 

al. Becoming 

a nurse as a 

moral 

journey: A 

constructivist 

grounded 

theory 

Explorar o 

processo de 

desenvolvimento 

moral em 

estudantes de 

Enfermagem 

iranianos.  

Estudo qualitativo, com 

uma abordagem 

construtivista. Foi 

aplicada entrevista a 

estudantes selecionados 

nos quatro anos do 

programa que tiveram 

experiências com 

dilemas morais, e que 

comprassem suas razões 

e sentimentos no 

decorrer do curso 

 

 

A pesquisa propõe um 

modelo de três estágios 

de desenvolvimento 

moral, que devem ser 

considerados por 

educadores assim como 

os fatores contribuintes 

em sua capacitação. A 

identidade profissional 

deve ser moldada em 

um ambiente real de 

frente a situações 

desafiadoras. 

Experiências positivas 

e aprendizagem 

participativa podem 

desenvolver 

competências morais 

necessárias. 

4 2015/Suécia/SAGE 

Journal//Nursing 

Ethics/A1/Nível de 

evidência 2B 

 

Blomberg, K; 

Bisholt, B. 

Clinical group 

supervision 

for 

integrating 

ethical 

reasoning: 

Views from 

students and 

supervisors 

Explorar e 

descrever o 

raciocínio ético 

dos estudantes de 

enfermagem, e as 

experiências de 

seus supervisores, 

em relação à 

participação dos 

estudantes no 

grupo de 

supervisão clínica. 

Estudo qualitativo com 

abordagem descritiva. 

Foram realizadas 

entrevistas com 12 

alunos do primeiro ano 

do programa de 

enfermagem em uma 

universidade central da 

Suécia e que 

participaram do grupo de 

supervisão clínica e 

cinco supervisores que 

conduziram o grupo 

 

. 

Educação ética é um 

componente chave para 

reduzir a prática 

antiética. O grupo de 

supervisão clínica é um 

modelo que pode ser 

usado para treinar as 

reflexões éticas e 

desenvolver a 

competência ética entre 

os estudantes de 

Enfermagem. O 

modelo poderia 

melhorar a Educação 

em Enfermagem assim 

como as organizações 

de saúde colocando 

questões éticas na 

“agenda” de 

aprendizagem dos 

alunos. 

5 2015/Malawi/Pubmed/N

ursing Ethics/A1/Nível 

de evidência 2C 

Solum EM et 

al. Enhancing 

students‟ 

moral 

competence in 

practice: 

Challenges 

experienced 

by Malawian 

nurse 

teachers 

Explorar os 

desafios 

vivenciados pelos 

enfermeiros 

docentes no 

Malawi nos seus 

esforços para 

melhorar a 

competência 

moral dos 

estudantes na 

prática clínica 

Estudo qualitativo com 

abordagem hermenêutica 

inspirada na filosofia de 

Gadame. Coleta de dados 

feitas a partir de 

entrevistas individuais e 

grupos focais em 

diferentes escolas de 

enfermagem. Os dados 

foram analisados a partir 

da análise qualitativa de 

conteúdos.  

 Os resultados indicam 

uma série de desafios 

relacionados a um 

clima de aprendizagem 

autoritário. Uma atitude 

menos autoritária pode 

aumentar a reflexão 

crítica e discussão entre 

estudantes, professores 

e enfermeiros na 

prática clínica. O 

desenvolvimento moral 



 

 

 

 

 

deve ser considerado 

durante todo programa 

de educação, 

aumentando 

gradualmente a 

confiança e a 

capacidade de refletir 

criticamente sobre a 

própria prática. Os 

professores da 

faculdade e 

enfermeiros do hospital 

devem cooperar para 

um clima de 

aprendizado que 

aumente a reflexão 

crítica, garantindo a 

competência moral e os 

direitos e segurança do 

paciente. 

6 2014/Brasil/BVS/Fio 

Cuz/Nível de evidência 

2 B 

Oliveira, MS. 

Estudo sobre 

o 

desenvolvime

nto da 

Competência 

Moral na 

formação do 

Enfermeiro. 

Avaliar o impacto 

da Discussão de 

Dilemas sobre a 

competência 

moral do 

enfermeiro em 

formação 

Aplicado o Moral 

Judgement Test (MJT) 

avaliando a competência 

moral de estudantes no 

início e no final do curso. 

Após feita intervenção 

pedagógica com  método 

de Discussão de 

Dilemas, os alunos foram 

novamente avaliados 

pelo MJT 

O estudo conclui que o 

MDD é uma ferramenta 

eficaz para o 

desenvolvimento da 

competência moral, 

mas insuficiente diante 

das questões socio-

históricas que 

pontuaram a formação 

das sociedades latinas 

que impactaram 

negativamente a 

educação. 

7 2014/Turquia/Pubmed/N

ursing Ethics/A1/Nível 

de evidência 1 B 

Baykara et al. 

The effect of 

ethics training 

on students 

recognizing 

ethical 

violations and 

developing 

moral 

sensitivity 

Determinar o 

efeito da 

capacitação de 

ética em 

estudantes do 

quarto ano do 

departamento de 

enfermagem, 

reconhecendo 

violações éticas 

vivenciadas no 

hospital e 

desenvolvendo 

sensibilidade ética. 

Pesquisa de intervenção. 

Estudantes foram 

divididos em um grupo 

de controle e um 

experimental por 

amostragem aleatória 

simples. O grupo 

experimental recebeu 

capacitação ético 

incluindo princípios 

éticos, direitos dos 

pacientes, discussão de 

casos, exemplos e 

violação ética e 

discussão de casos 

vividos pelos estudantes 

no ambiente clínico. 

posteriormente os 

participantes foram 

A capacitação em ética 

aumentou 

significativamente a 

conscientização dos 

alunos  em relação à 

violações éticas. A 

discussão dos casos 

experimentados pelos 

alunos em clínicas teria 

um efeito positivo 

sobre o ponto de vista 

afetivo dos alunos. 

Recomenda-se 

formação ética 

progressiva em vários 

anos no curso de 

graduação e a criação 

de ambientes de 

discussão de problemas 



 

 

distribuídos por diversas 

clínicas para observar 

violações éticas. Após 

essa etapa foi aplicado 

questionário que incluiu 

o MSQ (Moral 

Sensitivity 

Questionnaire) 

 

 

éticos vividos no 

ambiente clínico, assim 

como programas de 

capacitação em serviço 

para sensibilidade 

moral após a 

graduação. 

 

  

A partir do exposto, e ao entender a necessidade de empoderar o Enfermeiro para a 

tomada de decisão a partir de valores e preceitos éticos, verifica-se a necessidade em ampliar 

as pesquisas em relação ao desenvolvimento da competência moral dos Enfermeiros, 

particularmente entre os profissionais já atuantes em campo de prática. Ademais, as pesquisas 

no âmbito da gestão do trabalho e Educação em saúde fazem parte da lista de prioridades em 

pesquisa, segundo a agenda Nacional de Pesquisas.  

 

1.5 RELEVÂNCIA 

A referida pesquisa se torna relevante ao se pensar na crise ética/moral que se 

presencia hoje no país e especificamente na área da saúde. Mesmo sabendo do tamanho e a 

complexidade do problema em questão, entender os processos que levam a tal 

comportamento e quais os caminhos que possibilitam minizar o seu impacto na assistência do 

paciente pode servir como instrumento para melhoria do quadro. Além disso, promover a 

implementação da Educação Perante da forma como é prevista pelo Ministério da Saúde 

viabiliza otimizar os resultados conforme são esperados. Sendo assim, o resultado dessa 

pesquisa disponibilizará material de consulta para novos estudos, assim como resultará em 

um produto que consiste em proposta para aprimorar as intervenções educativas na educação 

permanente dos serviços de atendimento pré-hospitalares no Estado do Rio de Janeiro, 

favorecendo a promoção de um cuidado dentro dos preceitos éticos e humanos da assistência 

à saúde.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

Referencial Teórico 

 

 

 

 

 



 

 

 

“Você não pode ensinar nada a ninguém, mas pode 

ajudar as pessoas a descobrirem por si mesmas.” 

Galileu Galilei 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Os fundamentos da Moralidade e da Ética:   

 

O estudo da moralidade e da ética portam todo o peso da complexidade filosófica e do 

comportamento humano, sendo um tema transversal e transdisciplinar, abordado desde as 

mais remotas sociedades, tendo como berço a Filosofia, se perpetuando no transpor do tempo, 

sendo consolidada na contemporaneidade como objeto de estudos da psicologia 

(DELLAZZANA-ZANON et al, 2013 p.343).  

De acordo com Paviani (2013), “as origens da ética perdem-se no começo do 

pensamento.” O surgimento das considerações do homem em forma de questões é a origem 

da Filosofia, e com ela surgem as reflexões sobre moralidade e as condutas da ação humana. 

Foram Sócrates e os Sofistas que voltaram sua atenção para a atitude do Homem, para sua 

moral, e seu comportamento social, mas foi em Aristóteles e Platão que as questões morais e 

éticas foram sistematizadas (PAVIANI, 2013) sendo seus conceitos variados e evoluídos com 

a transformação da sociedade e o desenvolvimento do conhecimento científico.  

Como afirma Marcondes (2007), foi Immanuel Kant um dos pensadores mais 

importantes e influentes no período moderno sobre os conceitos da moralidade, servindo 

como referência e fundamento para diversos seguidores do pensamento contemporâneo, 

como Piaget e Lawrence Kohlberg.  

Segundo La Taille (2007, p.25, 2010, p.108) , os termos moral e ética são utilizados 

frequentemente como sinônimos, sendo esse emprego aceitável dentro do ponto de vista 

acadêmico no sentido de referência à um conjunto de regras de condutas obrigatórias dentro 



 

 

de um grupo social, entretanto o referido autor conceitua a Moral como as respostas para a 

indagação de “Como devo agir”, sendo assim moral se relaciona ao dever e ética as respostas 

para a indagação de “que vida eu quero viver?”, ou seja, uma vida que vale a pena ser vivida 

na qual o Homem busca a expansão de seu ser.   

A partir de uma concepção filosófica, Cortina e Martinez (2005, p.9 - 10) definem a 

Ética como a reflexão sobre a moral, estabelecendo os conceitos que levam a compreensão da 

dimensão da moralidade humana, sendo a moral o saber que norteia as ações em casos 

concretos. Para estes autores, o questionamento feito a partir da moral seria: “O que devemos 

fazer?”  e a partir da ética: “Por que devemos?” , ou seja, “Que argumentos endossam e 

sustentam o código moral que estamos aceitando como um guia para a conduta?” (CORTINA 

E MARTINEZ 2005; p.23) 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) publicado em 1997, que estabelecem 

as diretrizes para elaboração dos currículos do Ensino Fundamental, colocam a Ética como 

um dos temas transversais, ou seja, que deve ser abordado transversalmente aos conteúdos 

tradicionais como a Matemática, o Português e outras ciências e traz entre os conceitos já 

citados a ética como “um conjunto de princípios e normas que um grupo estabelece para seu 

exercício profissional”.  

Para os Enfermeiros, em nível nacional, é a resolução 564/2017 que estabelece o 

Novo Código de Ética de Enfermagem, traçando as diretrizes que visam  garantir à sociedade 

um cuidado ético, e define as características do “bom profissional” ou “profissional ético”. 

O Código de Ética de Enfermagem delineia os compromissos éticos em todo aspecto 

do trabalho do Enfermeiro. É considerado ético o cuidado exercido a partir das ações que 

atendam às necessidades do paciente de acordo com as perspectivas da profissão, que devem 

estar em consonância com os objetivos da promoção da saúde e alívio do sofrimento 

considerando as demandas únicas e individuais de cada paciente (MILLIKEN AND GRACE, 

2017). 

Sendo assim, pela natureza de seu ofício, ao se deparar em sua prática diária com 

diversos desafios, e entre eles, desafios que envolvem questões Éticas, o Enfermeiro deverá 

ser moralmente competente para a tomada de decisão em conformidade aos preceitos da 

profissão.  

O Enfermeiro precisa tomar decisões que envolvem pessoas e suas vidas, e para que 

ele seja um profissional ético e competente não bastam os conhecimentos teóricos e técnicos, 

ele também precisa ter habilidades para tomada de decisões éticas, sendo capaz de agir em 

situações complexas e incertas, sendo assim ele precisa adquirir competências éticas durante 



 

 

sua educação para que ele seja capaz de estabelecer esse comportamento. Para isso é 

necessário que ele tenha habilidades de raciocínio moral, que é a habilidade de 

desenvolvimento cognitivo que se relaciona com o julgamento e análise dos conflitos éticos. 

(TORABIZADEH et al, 2018) 

Dias et al (2017) trás em sua reflexão a importância da competência moral na tomada 

de decisões do Enfermeiro, identificando que “não se pode pensar a moral sem considerar os 

valores humanos, tais como a liberdade, igualdade, respeito ativo, tolerância, solidariedade, 

disponibilidade para o diálogo, entre outros,  componentes inevitáveis do mundo humano 

[...]” . A competência moral é definida por Lawrence Kohlberg como a capacidade de fazer 

julgamentos e tomar decisões acerca de questões morais/ética e agir conforme esse 

julgamento. (LIND, 2000, p.22).  

Foram Piaget e Lawrence Kohlberg que fundamentam o comportamento moral a 

partir de uma teoria desenvolvimentista, onde a tendência do ser humano é evoluir para um 

conteúdo moral universal identificados no ideal de justiça, baseado na equidade e 

reciprocidade (LA TAILLE, 2007 p.22). Piaget e Kohlberg entendem que de acordo com as 

variadas culturas poderá haver um relativismo moral, ou seja, o que é aceito como certo em 

uma determinada cultura poderá não ser em outra, entretanto essa referência relativa do certo 

ou errado é predominante na fase do desenvolvimento moral caracterizada pela heteronomia, 

onde a motivação é exclusivamente afetiva (amor ou medo) a uma figura externa, no caso os 

“dogmas” sociais, sendo assim ele é submisso aos valores determinados por uma autoridade 

externa. Em uma fase de maior desenvolvimento, caracterizada pela autonomia, o indivíduo 

constrói sua moralidade a partir de um processo reflexivo e não comporta qualquer conteúdo 

moral, só legitimando princípios e regras morais baseados na justiça de reciprocidade e 

igualdade de direitos humanos, equidade e respeito mútuo, assim como o respeito pela 

dignidade de seres humanos quanto indivíduos. 

Dentro do Código de ética de Enfermagem esses, conteúdos que se tornam objetos da 

moral universal segundo Piaget e Kohlberg são explícitos. Essa afirmativa fica bem clara ao 

realizar a leitura do Capítulo II do referido código que versa sobre os Deveres dos 

profissionais de Enfermagem. Já no artigo 24 estão descritos como deveres: “Exercer a 

profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, 

responsabilidade, honestidade e lealdade.” 

Ao pensar em uma teoria de desenvolvimento, baseada no pensamento de Piaget e 

Lawrence Kohlberg, parte-se do princípio que o ser humano não nasce ético. Essa é uma 

construção que ocorre no decorrer da vida, sendo assim o desenvolvimento moral do 



 

 

Enfermeiro começa em sua infância e continua por toda a vida, perpassa por sua formação na 

academia e se envereda pela vida profissional. 

 

 

2.2 A psicologia do desenvolvimento Moral: Psicogênese da moralidade: 

 

Conforme mencionado anteriormente, a moral e a ética são temas transversais e 

transdisciplinares, entretanto a psicologia consolidou a moralidade como um dos seus objetos 

de estudo desde que esta disciplina tornou-se uma ciência autônoma, apresentando diversas 

abordagens por diferentes correntes teóricas. (DELLAZZANA-ZANON et al, 2013 p.343) 

De acordo com Dellazzana-Zanon et al (2013, p. 343), “A psicologia moral é um 

campo de estudo tão antigo quanto a própria psicologia.” No século XX o desenvolvimento 

moral teve como principais abordagens a  teoria psicanalítica, behaviorista e cognitivista. 

Na abordagem psicanalítica, fundamentada por Sigmund Freud, a consciência moral 

tem como seu principal componente a afetividade. O componente emocional baseado no 

sentimento de culpa por ferir valores e regras adquiridos a partir da relação com os pais, 

desenvolvendo o medo da perda do amor paterno. Esse sentimento é explicado pelo 

complexo de Édipo. (BIAGGIO, 2006; LA TAILLE, 2010). 

 La Taille (2010, p. 13) afirma que para Freud, eventualmente as ações humanas 

podem ser movidas por “forças primitivas”, mesmo tendo uma formação moral efetiva, e 

enfatiza seu caráter de conflito, pois a submissão ao comportamento moral pode implicar na 

perda da liberdade e renúncia da saciação de seus desejos. 

 Em relação aos teóricos comportamentalistas, como Skkiner, o comportamento moral 

tem influência externa do meio ambiente e é baseado em repetições dos padrões de 

comportamentos sociais e dos pais, sendo promovido ou inibido a partir de premiações ou 

punições. (DELLAZZANA-ZANON et al, 2013). 

Apesar da importância desses teóricos e suas respectivas abordagens, é na teoria 

cognitivista que eclodem os estudos da psicogênese moral, tendo esse enfoque a maioria dos 

estudos da moralidade nos últimos 30 anos, com predominância das referências a Jean Piaget 

e Lawrence Kohlberg (BIAGGIO, 2006; SOUZA E VASCONCELOS, 2009; SAMPAIO, 

2007). Sendo assim, esta pesquisa terá como alicerce a teoria cognitiva-evolutiva como 

fundamento do desenvolvimento moral. 



 

 

De forma antagônica a teoria psicanalítica de Freud, que se fundamenta 

exclusivamente na afetividade para explicar o fenômeno da moralidade, é claramente 

influenciado pelo pensamento Kantiano (SOUZA E VASCONCELOS, 2009). Piaget traz a 

razão como elemento fundamental para o raciocínio moral autônomo. 

 A teoria moral a partir de um aspecto cognitivo, que envolve a construção do 

raciocínio, surge da tradição de Kant e é elaborada de maneira extensa por Jean Piaget, sendo 

expandido por Lawrence Kohlberg com base em numerosos estudos (LIND, 2000).  

Para Piaget, as características psicológicas do Ser Humano se desenvolvem passando 

por diversas fases (LA TAILLE, 2010), esse desenvolvimento ocorre a partir de uma auto-

regulação e auto-organização que envolve a interação de três elementos: a maturação 

biológica, as experiências de vida (no caso do desenvolvimento moral, as interações sociais) 

e os ensinamentos formais. Nessa perspectiva, as estruturas do pensamento se organizam a 

partir do crescimento biológico, sendo necessário a interação com o mundo, e a exposição a 

uma estrutura de ensinamentos sistematizados. Esses princípios é que conferem o aspecto 

construtivista do aprendizado e desenvolvimento de Jean Piaget, ou seja, a própria pessoa é 

agente na construção de seu pensamento. 

Segundo Dellazzana-zanon et al (2013), Piaget classifica o desenvolvimento em três 

estágios: anomia, heteronomia e autonomia. A fase de anomia, como o próprio termo sugere, 

não há obediência às regras coletivas, a criança age baseada em seus instintos primitivos 

evoluindo para a fase de heteronomia a partir de seu amadurecimento biológico, das suas 

experiências de vidas e os ensinamentos recebidos.  

A fase de heteronomia é classificada quando o comportamento moral se dá 

exclusivamente em respeito a uma referência externa, em obediência à alguma figura de 

autoridade como por exemplo os pais, um líder religioso ou o próprio estado se 

caracterizando como um respeito unilateral. Nessa fase originada pelas relações baseadas na 

coação, o aspecto afetivo está fortemente presente (LA TAILLE, 2010), a criança obedece 

por amor ou medo e os valores são relativos, pois é o contexto social que determina o que é 

certo e o que é errado. 

 Caso o ambiente seja favorável, a partir das relações baseadas na cooperação o 

indivíduo evolui para a fase da autonomia. Na fase da autonomia a influência do afeto deixa 

de ser o cerne do comportamento moral e a razão e os deveres morais assumem o papel de 

conduzir o comportamento de acordo com normas éticas universais. O respeito passa a ser 

bidirecional, e o sujeito autônomo passa a legitimar os princípios e regras baseados na 

Reciprocidade, igualdade, equidade e respeito mútuo. Essa etapa do desenvolvimento ganha 



 

 

um aspecto universal pois o indivíduo não se vê apenas como membro de uma determinada 

sociedade e sim como um membro da humanidade. La Taille ainda afirma que, embora Piaget 

colocasse a razão como centro do comportamento moral, entendia que as ações morais 

precisam de uma energética, um poder motivador, sendo assim não podem ser tratadas sem 

algum aspecto afetivo.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais descrevem que o sentimento de 

obrigatoriedade legitima as regras morais, e para que esse sentimento seja instalado na 

consciência devem tocar de alguma maneira a sensibilidade da pessoa e lhe pareçam 

desejáveis. Os Parâmetro Curriculares Nacionais descrevem que:  

 
Ora, para que as regras morais sejam efetivamente legitimadas, é preciso que sejam 

partes integrantes do respeito próprio, ou seja, que o auto-respeito dependa, além 

dos diversos êxitos na realização dos projetos de vida, do respeito pelos valores e 

regras morais. Assim, a pessoa que integrar o respeito pelas regras morais à sua 

identidade pessoal, à imagem positiva de si, com grande probabilidade agirá 

conforme tais regras. 

 

 Por outro lado, sem racionalidade, sem o juízo e a reflexão sobre os valores e regras, 

não há legitimação da moralidade. Ainda segundo os PCNs: 

 
[...] a racionalidade e o juízo  também  comparecem  no  processo  de  legitimação  

das regras, pois dificilmente tais valores ou regras serão legítimos se parecerem 

contraditórios entre si ou  ilógicos,  se  não  sensibilizarem  a  inteligência.  É por 

essa razão  que  a  moral  pode  ser  discutida, debatida,  que  argumentos  podem  

ser  empregados  para  justificar  ou  descartar  certos  valores.  E, muitas vezes, é 

por falta dessa apreensão racional dos valores que alguns agem de forma 

impensada. Se tivessem refletido um pouco, teriam mudado de idéia e agido 

diferentemente. Após melhor juízo, arrependem-se do que fizeram.  É preciso 

também sublinhar  o  fato  de  que  pensar  sobre  a moralidade  não  é  tarefa  

simples:  são  necessárias  muita  abstração,  muita  generalização  e  muita dedução. 

(BRASIL, 1998) 

 

Essa afirmativa que norteia o Ensino Fundamental em nosso país, é claramente 

fundamentado nas idéias de Piaget, que apesar de não descartar a presença da afetividade nas 

ações morais como força motivadora, entende que a razão e a lógica são imprescindíveis para 

que o indivíduo tenha capacidade de elaborar um juízo moral baseado em princípios 

universais desejáveis a todos os seres humanos. Sendo assim Piaget teoriza que os aspectos 

afetivos e cognitivos são inseparáveis. 

Dentro de um contexto de movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos e 

posições contra a guerra do Vietnam que questionaram e motivaram mudanças nos valores 

sociais, expandindo a liberdade das minorias na década de sessenta, Lawrence Kohlberg 

expande seus trabalhos, baseando-se nas idéias de Piaget (OLIVEIRA, 2014).  



 

 

Lawrence Kohlberg enfatiza a ação da razão e o aspecto cognitivo da moralidade, 

seguindo a mesma teoria de desenvolvimento de Piaget, entretanto ampliou e detalhou esse 

desenvolvimento, estabelecendo um modelo bem delimitado dos estágios de desenvolvimento 

(MONTE E SAMPAIO, 2012) mas que também perpassam pela dimensão da heteronomia 

que evolui para autonomia.  

A divisão dos estágios morais de Kohlberg foram avaliados e medidos a partir de um 

instrumento  chamado “Moral Judgement Interview”, elaborado por ele mesmo, e consistia 

em entrevistas utilizando dilemas morais onde solicitava aos participantes da pesquisa que 

solucionasse o conflito proposto, justificando sua resposta (SOUZA E VASCONCELOS, 

2009). O mais famoso desses dilemas é conhecido como “o dilema de Heinz”. Nesse conflito 

hipotético, Heinz se vê com sua mulher doente entre a vida e a morte, e a única salvação para 

seu problema de saúde é uma fórmula de propriedade de um único farmacêutica na cidade, 

que cobrava um preço exorbitante, fora do alcance do personagem. Diante da impossibilidade 

de obter o único medicamento que traria a cura à sua esposa, Heinz se vê no conflito entre 

respeitar o direito da posse e propriedade e não roubar o medicamento ou roubá-lo, 

respeitando o direito de preservação da vida humana. Heinz opta por assaltar a loja e salvar a 

vida de sua esposa. Posto isso era questionado aos participantes da pesquisa se foi correta a 

escolha de Heinz, seguida de questões como: “Você acha que as pessoas devem fazer tudo 

para obedecer a lei?” (BIAGGIO,2006). A partir da justificativa utilizada para  responder 

esses questionamentos e para embasar a ação de Heinz, era feita a classificação do Estágio de 

desenvolvimento moral. 

Após esse marco inicial da teoria de Kohlberg, outros instrumentos para a avaliação e 

o estadiamento do desenvolvimento moral foram elaborados, sendo aperfeiçoados de forma a 

diminuir a subjetividade dos testes.  

Lawrence Kohlberg classificou o desenvolvimento moral em três níveis e seis 

estágios, que segundo Aguado e Medrado (1999) e Biaggio (2006) são: 

 

I- Nível pré-convencional:  

1. Orientação para punição e obediência: Este estágio é caracterizada pelo 

respeito unilateral e define o bem como a obediência do fraco ao forte.  O ato 

moral é definido de acordo com as consequências físicas para o agente. Se este 

for punido em consequência de sua ação, significa que está moralmente 

errada.  



 

 

2. Hedonismo Instrumental Relativista: É caracterizada por uma moral relativa, a 

ação moral é considerada “boa” se satisfizer a um prazer pessoal e reflete a 

máxima “olho por olho e dente por dente”. 

 

II - Nível Convencional: 

3. Moralidade do bom garoto, de aprovação social e relações interpessoais: Tem 

como característica preocupação com as relações e sentimentos interpessoais e 

as ações morais se baseiam na expectativa do outro a seu respeito. Um ação é 

boa se for aprovada pelos outros. 

4. Orientação para a lei e ordem: Nesse estágio, a justiça não está mais 

relacionada com os relacionamentos interpessoais e sim entre o indivíduo, o 

sistema e a ordem social estabelecida. É o estágio moral mais frequente nos 

adultos que enfatizam a importância do respeito às leis. 

 

III - Nível Pós-convencional: 

5. A orientação para o contato social (moralidade dos direitos humanos): Há a 

presença de um agente moral racional, que reconhece que as leis podem ser 

injustas  e devem ser questionadas caso infrinjam os direitos humanos 

universais. Estes indivíduos referenciam a necessidade das mudanças a partir 

da criação de novas leis. 

6. Princípios universais de consciência: é o nível mais alto de moralidade, dos 

grandes revolucionários pacifistas. o agente moral reconhece e age de acordo 

com os princípios universais da consciência individual, estando eles em 

conformidade com as leis ou não. 

 

Ao entender a importância da racionalidade, de realizar reflexões sobre as dimensões 

humanas e da capacidade de elaborar juízo, fica claro a importância da educação no processo 

do desenvolvimento moral, até mesmo porque, como foi citado anteriormente, os 

ensinamentos formais fazem parte do processo de auto-organização do indivíduo dentro da 

teoria construtivista. (LA TAILLE, 2010) 

 

2.3. O movimento do aprender e do ensinar: 

 



 

 

 Desde o momento em que nasce, o Ser Humano passa por diversas etapas do processo 

de ensino-aprendizagem. Durante todo seu desenvolvimento, os processos de ensino formais 

e não formais estão presentes em sua vida. De acordo com Anastasiou e Alves (2015, p.18), 

“o verbo ensinar, do latim insignare, significa marcar com um sinal, que deveria ser de vida, 

busca e despertar para conhecimento.”, estas autoras trazem ainda o significado de aprender, 

e demonstram a diferença entre aprender e apreender: 

 
O aprender, do latim apprehendere, significa segurar, prender, pegar, assimilar 

mentalmete, entender, compreender, agarrar. Não se trata de um verbo passivo; 

para apreender é preciso agir, exercitar-se, informar-se, tomar para si, apropriar-se, 

entre outros fatores. O verbo aprender, derivado de apreender por síncope, significa 

tomar conhecimento, reter na memória mediante estudo, receber a informação de… 

(ANASTASIOU E ALVES, 2015, P.18) 

 

 Para que a ação de ensinar seja efetivada, é necessário que o indivíduo aprenda ou 

apreenda o conteúdo, pois sem aprendizagem não há ensino efetivo. Ainda segundo 

Anastasiou e Alves (2015, p20), processo ensino-aprendizagem inclui: 

 
[...]uma prática social complexa efetivada entre os sujeitos, professor e aluno, 

englobando tanto a ação de ensinar quanto a de aprender, em um processo 

contratual, de parceria deliberada e consciente para o enfrentamento na construção 

do conhecimento escolar, decorrente de ações efetivadas na sala de aula e fora dela. 

 Existem diversas maneiras de aprender (ANASTASIOU E ALVES, 2015), como pela 

imitação, pela repetição, por ensaio e erro ou descoberta. Entretanto, a construção de um 

conhecimento que significa e contextualiza a realidade do mundo, capacitando ao indivíduo a 

resolver as questões que o envolve, torna-se um desafio. 

 De acordo com o tipo de aprendizado que se almeja alcançar é fundamental a escolha 

de uma metodologia adequada aos objetivos, aos conteúdos e principalmente aos estudantes, 

ou seja, para cada objetivo é necessário a adoção de um conjunto de procedimentos didáticos 

específicos. Com o desenvolvimento da ciência no âmbito da educação e o entendimento de 

como ocorre o movimento do pensamento, surgem diversos métodos, pretendendo 

transformar as escolas e a maneira de se ensinar, partindo de uma metodologia tradicional 

onde a exposição dos conteúdos e memorização é o cerne da “transmissão do conhecimento”, 

tendo o professor como o centro do processo para uma metodologia onde o ensino está 

relacionado diretamente ao apreender. 

 A escola tradicional é austera e conservadora, segundo Valente (2009), onde o 

professor é o agente ativo, centro do processo e o aluno passivo e receptor de informações e 

conteúdos prontos e acabados, com a prática de uma metodologia essencialmente expositiva. 

A ordem e a repetição são essenciais nesse tipo de escola. Com a chegada das idéias do 



 

 

liberalismo ao brasil nas décadas de vinte e trinta, surge uma escola nova, com liberdade, 

obrigatoriedade, gratuidade e co-educação, exigindo a modificação do ensino no Brasil. 

 Nas metodologias utilizadas nesta escola Nova, o professor sai de sua posição central 

em relação às práticas pedagógicas devendo agir como orientador. O aluno deixa de exercer 

um papel passivo para exercer o papel ativo na construção de seu aprendizado, sendo 

imprescindível a auto-avaliação das atitudes. Neste modelo, os alunos devem desenvolver-se 

de maneira individualizada de acordo com suas capacidades. 

 Ao pensar sobre os aspectos políticos-sociais atuais, especificamente na área da 

saúde, surge a  necessidade em formar profissionais que sejam capazes de compreender toda 

a complexidade da estrutura social, partindo de uma reflexão para contextualizar os usuários 

e o mundo, para isso, os métodos de ensino tradicionais, baseados na memorização e 

reprodução de conteúdos tornam-se frágeis e ineficazes.  

 Esses modelos de ensino tradicionais ganham força com a expansão do 

desenvolvimento industrial, pois torna-se uma ferramenta voltada à automação e divisão do 

trabalho (VALENTE, 2009), dando origem às abordagens pedagógicas tecnicistas. Essa 

corrente pedagógica tem fundamento no positivismo e tem como proposta a produtividade, 

entre outras, entretanto, essa tendência torna o ensino fragmentado e mecânico, recaindo a 

prática docente na técnica-pela técnica, indo contra o que se espera hoje, especialmente do 

profissional Enfermeiro. Não que a precisão das técnicas baseadas em rigor científico na 

prática seja desprezível, mas isso por si só não garante a qualidade da assistência prestada a 

partir do entendimento da complexidade do ser. É necessário ir além, pois dissociado do 

contexto histórico, o ensino não se compromete com a sociedade e com os problemas de 

maneira geral, conforme afirma Valente (2009). 

 Partindo desse pressuposto, a utilização de metodologias que contextualizam o mundo 

e a realidade do aluno, são fundamentais para significação do aprendizado e promoção das 

competências necessárias para atuar dentro do contexto social, especificamente na área da 

saúde. 

 Metodologias centradas no aluno como a construtivista e a Metodologia da 

problematização são exemplos de métodos que podem se adequar a essa necessidade de uma 

nova maneira de ensinar, pois fomentam o desenvolvimento da criticidade e do pensamento 

reflexivo do indivíduo.  

 Está previsto através da Resolução 569 de dezembro de 2017 do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS) que sejam inseridas nas Diretrizes Curriculares Nacionais metodologias de 

ensino que promovam uma aprendizagem colaborativa e significativa, com base na ação-



 

 

reflexão-ação, a partir de competências técnicas, comportamentais, éticas e políticas, 

pautadas em práticas interdisciplinares integradas ao cotidiano de todos os envolvidos no 

cenário da educação. 

 Podemos entender competências como a capacidade de agir de manera eficaz em 

determinados contextos, partindo de conhecimentos prévios, mas sem limitar-se a eles, para 

que se resolva uma situação da melhor maneira possível lançando mão, em sinergia, de vários 

recursos cognitivos. (PERRENOUD, 1999) 

 Para Perrenoud (1999), fazem parte das competências as habilidades, que consistem 

no fazer, sem sequer pensar. De acordo com o autor: 

 
Em   um   certo   sentido, a   habilidade   é   uma   "inteligência  capitalizada",   uma   

seqüência   de   modos   operatórios,   de   analogias,   de intuições,   de   induções,   

de   deduções,   de   transposições   dominadas,   de funcionamentos heurísticos 

rotinizados que se tornaram esquemas mentais de alto nível ou tramas que ganham 

tempo, que "inserem" a decisão. (PERRENOUD, 1999) 

 

 

 Sendo assim, pode-se considerar que as habilidades são o “saber fazer”, e para que 

haja competência, elas são necessárias. Entretanto não adianta o “saber fazer” isolado se não 

há competência para articular esse conhecimento na solução de problemas. 

Para desenvolver o “saber fazer” , ou as habilidades, as metodologias de ensino 

tradicionais, que envolvem a repetição, por  exemplo, podem ter seu efeito positivo, mas ao 

se deparar com um problema imprevisto, se não for submetido as metodologias que 

promovem a reflexão, o indivíduo não portará as competências necessárias para encontrar a 

solução. 

 

 

2.4 Moral x Educação: Posso ensinar a Moralidade?  

  

 De acordo com Oliveira (2014 p.35), a extensão e qualidade da educação recebida 

influencia diretamente o desenvolvimento da competência do juízo moral, entretanto este 

deverá conter processos pedagógicos que viabilizem determinadas situações que favoreçam o 

desenvolvimento desta competência. 

 A implementação dos Parâmetros Curriculares Nacionais no final de 1997 e as 

diretrizes que estabelecem a necessidade da implantação de conteúdos curriculares 

transversais demonstram o reconhecimento do Estado em relação a importância em trabalhar 



 

 

na educação da ética e valores universalmente desejáveis, como aqueles presentes na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948). Como o nome já diz, esses 

conteúdos não deverão ser inseridos como novas disciplinas mas sim abordadas em conjunto 

as demais disciplinas tradicionais, proporcionando a integralidade e transdisciplinaridade, 

baseados nos seguintes princípios que norteiam  a educação escolar: 

- Dignidade da pessoa humana 

- Igualdade de direitos 

- Participação 

- Co-responsabilidade pla vida social. 

A Educação moral deve guiar-se por critérios racionais, respeitando a autonomia dos 

sujeitos partindo do diálogo, considerando ao mesmo tempo os interesses pessoais e 

coletivos, os valores de cada cultura e aqueles universalmente desejáveis, formando pessoas 

autônomas e dialogadoras, que utilizam a razão crítica nas relações interpessoais e no respeito 

aos direitos humanos. (PUIG, 1998 p.11). 

Em relação a formação moral do Enfermeiro, as Diretrizes Curriculares Nacionais 

instituídas pela Resolução CNE/CES nº 3, de 7 de novembro de 2001 descrevem o perfil do 

Egresso do Curso de Graduação em Enfermagem, delineando o caráter humanista, crítico e 

reflexivo da profissão. Estas diretrizes dispõe sobre a importância da formação pautada em 

princípios éticos, capacitando-o a atuar “com senso de responsabilidade social e compromisso 

com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano”, exercendo seu ofício com 

alto padrão de qualidade pautado na ética e na bioética. Partindo dessas diretrizes a educação 

moral deverá estar inserida na estrutura curricular do cursos de formação do Enfermeiro, 

assim como deverá fazer parte do seu processo de formação contínuo, uma vez em que os 

avanços das mudanças estruturais  e conceituais da sociedade ocorrem de maneira contínua. 

Em 2017, a partir de uma parceria estabelecida entre o CNS e o Ministério da 

Educação e Cultura (MEC), foi criado um grupo de trabalho para discutir as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs) para os cursos de formação na área da saúde.  

A partir da resolução nº 569 de 8 de dezembro de 2017 o CNS reafirma a prerrogativa 

constitucional do SUS em ordenar a formação dos profissionais na área da saúde e apresenta 

os princípios gerais a serem incorporados nas DCNs de todos os cursos de graduação que 

formam os profissionais nesta área, na perspectiva de expressarem os princípios e 

necessidades do SUS, assegurando a integralidade da atenção, a qualidade e a humanização 

da assistência prestada, apontando para a formação do trabalhador para o trabalho coletivo 

em saúde como prática social, organizado de forma interdisciplinar  e interprofissional, 



 

 

proporcionando conhecimentos, habilidades e atitudes que possam superar os desafios do 

mundo contemporâneo. 

Conforme essas diretrizes: 

 

 
Os egressos de cursos da área da saúde devem ter formação generalista, humanista, 

crítica, reflexiva, ética e transformadora, comprometida com a melhoria da 

qualidade de vida e saúde da população, capazes de atuar na análise, monitoramento 

e avaliação de situações de saúde, formulação de políticas, planejamento, 

programação e avaliação de sistemas e serviços de saúde. Devem também estar 

preparados para o desenvolvimento de ações intersetoriais de promoção da saúde, 

educação e desenvolvimento comunitário, com responsabilidade social e 

compromisso com a dignidade humana, cidadania e defesa da democracia, do 

direito universal à saúde e do SUS, tendo a determinação social do processo saúde-

doença como orientadora. (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2017) 

 

 

 Esta resolução ainda estabelece que as dimensões ética e humanística devem ser 

consideradas na formação destes profissionais de forma a desenvolver atitudes e valores 

orientados para a cidadania e enfatiza a necessidade da utilização de abordagens pedagógicas  

capazes de promover aprendizagem significativa para formar trabalhadores como sujeitos 

sociais com sensibilidade para atuar de forma efetiva na complexidade do trabalho em saúde, 

a partir de competências éticas, entre outras, sendo assim, promover o desenvolvimento 

moral deste profissional deve ser um foco da educação.  

Com o intuito de promover técnicas que favoreciam o desenvolvimento da 

competência moral, na década de 70, M. Blatt, orientando de Lawrence Kohlberg, propõe a 

técnica de discussão de dilemas morais. Esta técnica consiste na formação de grupos de 10 ou 

12 participantes em diferentes estágios de amadurecimento moral que desenvolviam uma 

discussão a partir da apresentação de um dilema moral sob a orientação de um moderador. 

Este moderador atuava a partir do modelo Socrático . Nesse enfoque o líder da discussão 

motiva os alunos a buscarem a solução do dilema ao invés de simplesmente impor uma 

solução pronta a serem aceitas na base da autoridade. O confronto de opiniões durante as 

discussões de dilemas gera um conflito cognitivo que leva a maior maturidade de julgamento 

moral. (BIAGGIO, 2006 p.45-46) 

De acordo com Puig (1998, pg. 53-54), “parece amplamente aceito que a discussão de 

dilemas morais favorece a passagem de um estágio moral menos evoluído para um mais 

evoluído.” Pois ao enfrentar os conflitos cognitivos ou incertezas geradas na discussão, os 

participantes precisam buscar critérios racionais para solucionar a situação apresentada, 

estabelecendo seu equilíbrio cognitivo no domínio moral conduzindo-o para um nível 

superior de juízo.   



 

 

 Este mesmo autor traz diversas técnicas que podem instrumentalizar os professores a 

integrar em seus conteúdos e disciplinas tradicionais os temas transversais como a ética e a 

educação moral.  Esses métodos envolvem além da discussões de dilemas morais outros 

como a Clarificação de valores, o Role Playing e suas variações, os Exercícios de 

Compreensão crítica e os exercícios de Role-model. Cada uma dessas técnicas abordam 

alguma disposição da formação moral específico, embora todas elas contribuem de certa 

maneira a formação de todos os aspectos da moralidade, viabilizando o processo de tomada 

de decisões éticas. 

Pariseau-Legault e Lallier (2016) trazem a influência do contexto interdisciplinar e 

político no processo de  tomada  de decisões éticas em que os profissionais da saúde estão 

envolvidos, podendo comprometer suas habilidades para encontrar soluções inovadoras  para 

problemas éticos complexos. Frente a esse contexto, construíram um programa de 

capacitação inspirado pelo discurso e ética narrativa, e aplicou-o à “Enfermeiras avançadas”. 

Este estudo sugere que esta esta abordagem pedagógica tem o potencial de otimizar a 

consolidação de competências éticas, reflexivas e deliberativas entre os enfermeiros de 

prática avançada e demonstra a eficiência da educação moral para este público. 

A partir de uma revisão sistemática, Stolt et al (2018) referem os resultados positivos 

das intervenções educativas  para influenciar as práticas de profissionais de saúde e 

estudantes no que diz respeito a seu comportamento ético, otimizando os resultados com os 

cuidados prestados aos pacientes e com os aspectos organizacionais e institucionais. 

A partir desses autores, pode-se entender a efetividade da educação moral e ética 

quando são empregadas técnicas e metodologias adequadas de ensino, não só na esfera do 

desenvolvimento infantil, mas também no mundo do trabalho. Especificamente para 

profissionais de saúde que estão envolvidos em uma perspectiva significativa e frágil do ser 

humano que é seu processo de saúde e doença. 

 

 

2.5 Educação Permanente: Uma poderosa ferramenta na transformação 

dos cuidados à saúde. 

 

Considerando a responsabilidade atribuído pelo artigo 200, inciso III da Constituição 

Federal (1988) ao SUS  em formar e desenvolver recursos  para área de saúde e levando em 

consideração que a Educação Permanente em Saúde (EPS) agrega aprendizado e reflexão 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pariseau-Legault%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27351609


 

 

crítica sobre o trabalho e a resolutividade clínica na promoção da saúde coletiva, o Ministério 

da saúde institui através da Portaria º 198/GM a Política Nacional de Educação Permanente 

(PNEPS) em Saúde como estratégia do Sistema ùnico de Saúde (SUS) para formar e 

desenvolver trabalhadores no setor da saúde. (BRASIL, 2004). 

De acordo com o Ministério da Saúde:  

 
Educação Permanente: constitui-se no processo de permanente aquisição de 

informações pelo trabalhador, de todo e qualquer conhecimento, por meio de 

escolarização formal ou não formal, de vivências, de experiências laborais e 

emocionais, no âmbito institucional ou fora dele. Compreende a formação 

profissional, a qualificação, a requalificação, a especialização, o aperfeiçoamento e 

a atualização. Tem o objetivo de melhorar e ampliar a capacidade laboral do 

trabalhador, em função de suas necessidades individuais, da equipe de trabalho e da 

instituição em que trabalha. (BRASIL, 2005, P.32) 

  

Sendo assim, a EPS é uma proposta ético-político-pedagógica que visa o 

desenvolvimento dos trabalhadores da saúde articulando ensino, serviço e comunidade, 

visando transformar a prática com base nas reflexões críticas integrando a formação e o 

mundo do trabalho.  

 Conforme descrito pelo Ministério da Saúde na PNEPS, uma das estratégias para 

enfrentar os problemas nos serviços de saúde é a capacitação, “que tem como missão 

fortalecer conhecimentos, habilidades, atitudes e práticas que a dinâmica das organizações 

não oferece por outros meios.” (BRASIL, 2009 p.40) e tem como expectativa  melhorar a 

performance profissional em todas as esferas, assim como desenvolver outras competências 

como liderança, gerência descentralizada, a autogestão e a gestão de qualidade, levando à 

uma transformação cultural a partir de práticas desejáveis de gestão, a atenção e as relações 

com a população. Entretanto, nem toda ação de capacitação acarreta um processo de 

educação permanente, pois nem sempre essas ações representam uma estratégia de mudança 

institucional, mas a educação permanente envolve diversas ações específicas de capacitação. 

(BRASIL, 2009). 

 Um dos problemas reconhecidos pelo Ministério da Saúde é que constantemente a 

capacitação restringe-se a transmissão de conhecimento baseado no “modelo escolar 

tradicional”, alocando os “alunos” em uma sala de aula (isolando-os do contexto da vida real 

do trabalho)  frente à um “Expert” que irá transmitir seu conhecimento para que este seja 

incorporado às práticas de trabalho. Contudo, as avaliações ao longo dos anos demonstram 

que esse modelo de ensino não garante a aplicação desse conteúdo a prática, não alcançado os 

resultados desejados, pois muitas vezes o aprendizado individual não leva à um ação coletiva, 

e consequentemente não acarreta mudança na organização do serviço. 



 

 

 Novas concepções na educação levam ao entendimento do adulto como agente do 

processo de ensino-aprendizagem e expande a educação para além do ambiente escolar, ao 

longo da vida e inseridos em contextos comunitários e laborais (BRASIL, 2009), a partir 

dessa transformação surgem novas vertentes na educação profissional, sendo assim, a 

Educação Permanente assume uma nova concepção  dos trabalhadores.  

 A EPS incorpora em suas ações às práticas sociais e de trabalho em seu cenário real, 

assumindo uma estratégia educativa partindo da problematização do seu próprio fazer, 

fomentando a reflexão e seus atores desencadeando a construção de seus conhecimento ao 

invés de depósito de informações, não descartando em seu processo etapas com atividades 

que produzem aprendizado em sala de aula, sendo mandatório que estas estejam integradas à 

educação ampla e permanente. 

 Concomitante a essa responsabilidade de promover a qualidade da assistência através 

da transformação dos seus agentes, a saúde, assim como o país, vive de forma perceptível 

uma crise ética de valores. Embora a complexidade desse quadro não caiba aqui nessa 

discussão, pensar na inserção de metodologias de educação moral neste contexto deve ser 

levado em consideração.   

 Em relação a educação permanente no âmbito do APH a Portaria 2048 do Ministério 

da Saúde estabelece suas diretrizes. Considerando:  

 

[...] a necessidade de estimular a criação de estruturas capazes de problematizar a 

realidade dos serviços e estabelecer o nexo entre trabalho e educação, de forma a 

resgatar o processo de capacitação e educação continuada para o desenvolvimento 

dos serviços e geração de impacto em saúde dentro de cada nível de atenção e ainda 

de propor currículos mínimos de capacitação e habilitação para o atendimento às 

urgências, em face dos inúmeros conteúdos programáticos e cargas horárias 

existentes no país e que não garantem a qualidade do aprendizado, resolve: [...] 

 

 Estabelecer entre outras providências as diretrizes para a criação de Núcleos de 

Educação em Urgências (NEUR) e proposição de grades curriculares para capacitação de 

recursos humanos na área, devendo ser um espaço de saberes interinstitucionalizado, sendo 

integrado  pelas secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, hospitais, escolas de Bombeiros 

Militares e Polícias, entre outras. 

 O NEUR tem como atribuição habilitar os profissionais que atuam no APH Móvel, e 

ao Enfermeiros, entre outras funções, é atribuído a participação das ações educativas 

promovidas por este Núcleo. Sendo estabelecido pela Portaria nº 2048 as diretrizes 

curriculares que compõem seus programas de ensino. 



 

 

 Na  grade Curricular sugerida ao NEUR, no que diz respeito ao conteúdo oferecido 

aos não profissionais de saúde, além dos temas referentes às especificidades técnicas do 

APH, está inserido o tema referente à ética médica ligada ao APH. Curiosamente esse tema 

não compõe o conteúdo curricular da capacitação do Enfermeiro, embora nas atribuições e 

competências destes profissionais faça referência ao Código de Ética em Enfermagem. Frente 

a essa circunstância, permite-se inferir que, a referida legislação define o comportamento 

ético como atribuição e competência do Enfermeiro, mas não entende como necessário a 

inserção desse conteúdo no aprimoramento de suas habilidades, talvez por deduzir que está 

seja uma competência desenvolvida ainda na vida acadêmica, entretanto, ao avaliar o 

desenvolvimento moral de acadêmicos de Enfermagem em uma universidade pública do Rio 

de Janeiro, Oliveira (2008), concluiu que o ambiente acadêmico não favoreceu o 

desenvolvimento dessas competências, ainda assim, o comportamento ético deve ser 

fomentado de forma contínua,  portanto seria concebível este conteúdo fazer parte, de 

preferência transversalmente nos programas de ensino das instituições de saúde. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

PERCURSO METODOLÓGICO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Não entendo. Isso é tão vasto que ultrapassa 

qualquer entender. Entender é sempre limitado. Mas 

não entender pode não ter fronteiras. Sinto que sou 

muito mais completa quando não entendo.” 

 

Clarice Lispector 

 

 

CAPÍTULO III - PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Para a realização desse estudo foi utilizada uma abordagem qualitativa de caráter 

exploratório/descritivo, pois tratou de analisar o significado do discurso dos participantes 

buscando descrever a realidade dinâmica de sua interação com o objeto de estudo, interação 

essa que não pode ser quantificada.  Segundo Minayo (2004; p.21): 

 
A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas 

ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, 

ela trabalha com um universo de significados, aspirações, crenças , valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos 

e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalizações de variáveis.  

 

É do tipo exploratório pelas buscas para elucidação e apropriação do tema, 

viabilizando o delineamento da pesquisa, pois de acordo com   Manhãs e Kauark (2010; p.28) 

a pesquisa exploratória: 

[...]objetiva a maior familiaridade com o problema, tornando-o explícito, ou à 

construção de hipóteses. Envolve levantamento bibliográfico; entrevistas com 



 

 

pessoas que  tiveram  experiências  práticas  com  o  problema  pesquisado; análise 

de exemplos que estimulem a compreensão. Assume, em geral, as formas de 

Pesquisas Bibliográficas e Estudos de Caso. 

 

 

 E é descritiva pois a pesquisa de cunho descritivo visa descrever determinado 

fenômeno ou características de determinada população e suas relações, procurando 

interpretar, classificar e explicar um fato (FREITAS E PRODANOV, 2013). 

 

3.1 Aspectos éticos  

  A pesquisa teve anuência da Chefia Geral do serviço em questão e por se tratar de 

pesquisa envolvendo seres humanos está implicada pela resolução nº 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde (Brasil, 2012), sendo assim, seu projeto foi submetido a avaliação do 

comitê de ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, sendo 

aprovada pelo parecer nº 2.385.887.  Os participantes foram esclarecidos sobre todos os 

aspectos da pesquisa através de orientação verbal e pelo TCLE, que foi assinado por todos 

pelos que aceitaram colaborar com o estudo. 

 

 

 

3.2 CENÁRIO:  

O cenário pesquisado é uma instituição de ensino responsável na formação e preparo 

dos profissionais e está inserido dentro de um serviço de Atendimento Pré-hospitalar do 

Estado do Rio de janeiro. 

Seu corpo docente é multiprofissional, com profissionais de nível técnico e superior. 

A maioria dos profissionais não têm formação alguma na área de educação, mas a instituição 

oferta esporadicamente um curso na área do Ensino, onde alguns  instrutores participaram de 

forma voluntária. 

Os cursos de APH são ofertados para os profissionais da saúde de todos os níveis e 

classes: Médicos, Enfermeiros, dentistas e técnicos de Enfermagem, e também aos 

profissionais que não fazem parte da área da saúde. A maioria dos cursos não têm 

periodicidade pré-determinada, são elaborados de acordo com as demandas da gestão do 

serviço, e normalmente são de curta duração. Entretanto há previsto cursos de durações 



 

 

maiores, sendo denominados cursos de especialização em APH, que apenas são ministrados 

aos não profissionais da área da saúde ou aos técnicos de Enfermagem. 

Para realização dos cursos de curta duração, o corpo docente se reúne para discutir o 

escopo do mesmo, sendo elaborados os cronogramas de aula, mas não há uma estrutura 

curricular, planos de Ensino ou Planos de aula, e são realizados no formato de capacitações. 

Para os cursos de Longa duração é realizado um concurso interno, onde há elaboração 

das normas do curso assim como carga horária. Há uma grade curricular, mas sem a 

estruturação dos planos de ensino e planos de aula. 

Os cursos ofertados aos Enfermeiros são de curta duração e já foram formatados de 

diversas maneiras: Presencial e semi-presencial, teórico-prático e somente prático. Como os 

outros cursos de curta duração não têm periodicidade pré-estabelecida. 

A escolha desse cenário se deu por ser esta a instituição responsável por treinar os 

profissionais que atuam no APH no estado do Rio de janeiro. Esses profissionais realizam a 

grande maioria  dos atendimentos de APH no Estado, tanto em vias públicas quanto em 

residências.  

 

3.3 PARTICIPANTES: 

  Participaram da pesquisa cinco  instrutores que tiveram como critério de elegibilidade 

a atuação como instrutor nas atividades educativas de capacitação e formação dos 

Enfermeiros que atuam no APH. Foram excluídos do estudo os instrutores de férias e licenças 

no período da coleta de dados. Para garantir o anonimato foi atribuído aos participantes os 

codinomes: Instrutor 1, Instrutor 2, Instrutor 3, Instrutor 4 e Instrutor 5. 

   Os participantes tinham formações diversas sendo a metade Enfermeiros. 

Todos apresentavam uma vasta experiência tanto no APH quanto nas instruções para públicos 

diversos.  O quadro 2 apresenta as características pessoais e profissionais dos participantes. 

 

Quadro 2: Distribuição dos participantes por características profissionais e pessoais: 

CARACTERÍSTICAS RESPOSTAS QUANTIDADE DE 

PARTICIPANTES 

SEXO FEMININO 

MASCULINO 

00 

05 

IDADE 20-30 ANOS  

31-40 ANOS  

41-50 ANOS 

00 

01 

03 



 

 

51 - 60 01 

ESCOLARIDADE NÍVEL TÉCNICO  

LICENCIATURA 

ESPECIALIZAÇÃO 

MESTRADO 

 

01 

01 

01 

02 

FORMAÇÃO ENFERMEIRO 

TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM 

03 

 

02 

TEMPO DE 

EXPERIÊNCIA NO 

ENSINO NO ÂMBITO 

DO CBMERJ 

1-5 ANOS 

6-10 ANOS 

+ DE 10 ANOS 

 

02 

01 

02 

 

 

 

3.4 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS: 

 

 Os dados foram coletados a partir da realização de um grupo focal em março e 2018 

com a participação da pesquisadora como moderador e de um observador.  O grupo focal  

tem o objetivo coletar dados a partir da interação entre os participantes da pesquisa. De 

acordo com Barbour (2009, p.18) “se baseia em gerar e analisar a interação entre 

participantes, em vez de perguntar a mesma questão (ou lista de questões) para cada 

integrante do grupo por vez.” e viabiliza a compreensão das percepções, atitudes e 

representações sociais.  

 Lervolino e Pelicioni (2001, p. 116)afirmam que: 

 
O grupo focal tem sido utilizado internacionalmente para a estruturação de ações 

diagnósticas e levantamento de problemas; para o planejamento de atividades 

educativas, como objeto de promoção em saúde e meio ambiente; podendo ser 

utilizado também para a revisão do processo de ensino-aprendizagem. 

Relativamente simples e rápido, o grupo focal parece responder a contento à nova 

tendência da educação em saúde, que tem se deslocado da perspectiva do indivíduo 

para a do grupo social e da educação calcada em conteúdos e abordagens universais 

para a educação centrada na perspectiva cultural de seus possíveis beneficiários. 

 

 Uma de suas grandes vantagens é pautada no princípio de que o homem é motivado a 

formar opiniões e atitudes na interação com outros indivíduos (LERVOLINO E PELICIONI, 

2001), gerando uma quantidade valiosa de dados, não só pelas palavras e discurso dos 



 

 

participantes, mas pela expressão da comunicação não verbal frente a exposição a 

determinados assuntos. 

 O momento de execução e  condução do grupo focal para este trabalho de pesquisa se 

dividiu em quatro etapas conforme indicado por Kind (2004) : 

 

1- Introdução:  

Nesta etapa foi feita a apresentação dos objetivos do grupo e as orientações quanto a 

condução da atividade. Os participantes foram informados quanto o caráter democrático de 

suas colocações e contribuições e que não existiam opiniões corretas, assim como as opiniões 

contrárias seriam bem-vindas. Também foram informados do caráter sigiloso das 

informações coletadas. 

 

2 - Preparação:  

 Nessa etapa foi promovida a aproximação dos participantes sendo solicitado que os 

mesmos se apresentassem. A questão problema foi apresentada a partir da exibição de um 

vídeo onde, durante um atendimento pré-hospitalar à uma vítima de trauma, o  Enfermeiro o 

agredia verbalmente. Após a apresentação do vídeo foi lançada a questão disparadora para 

realizar a aproximação ao tema: “O que vocês pensam sobre o comportamento desse 

Enfermeiro?” 

 

3 - Debate em grupo: 

Fase do desenvolvimento da discussão propriamente dita. Essa fase teve duração de 

aproximadamente 1h e 20min, e teve início com a apresentação de um segundo caso 

problema onde uma Enfermeira se recusa em transportar um morador de rua, vítima de mal 

súbito, na ambulância, alegando que ele estava “sujo”. Após a apresentação do segundo caso 

foi lançada a segunda questão norteadora da discussão:   Como vocês trabalham as questões 

do comportamento ético dos Enfermeiros em suas Práticas de Educativas? A partir dessa 

questão a discussão foi fomentada para que as práticas  de ensino fossem investigadas em 

profundidade, ocorrendo a interação dos participantes de forma satisfatória.  

 

4 - Encerramento: 

 Nessa fase a moderação foi feita com o objetivo de sinalizar o final das discussões. 

Ao término foi promovida uma síntese da discussão feita pelo grupo. 



 

 

Todos os dados foram registrados em arquivo de áudio e vídeo mediante a autorização 

dos participantes. 

 

3.5 TRATAMENTO E ANÁLISE DE DADOS:  

Os dados foram analisados a partir da técnica de análise temática de conteúdo. A 

análise de conteúdo pode apresentar-se em duas funções (MINAYO, 2004; p.74): 

1. Verificação de hipóteses e/ou questões: é possível confirmar ou refutar hipóteses 

estabelecidas no início do trabalho de pesquisa ou responder às questões de pesquisas 

elaboradas. 

2. Revelar “o que está por trás do conteúdo manifesto, indo além das aparências do que 

está sendo comunicado”.   

 

Essa metodologia para interpretação dos dados consiste em três fases (BARDIN, 2009): 

 

● Pré-análise: é a fase onde os dados serão organizados. Tem por objetivo sistematizar e 

operacionalizar as idéias iniciais e é feita em cinco etapas:   

A. Leitura flutuante, é o primeiro contato com os documentos da coleta de dados, 

momento em que se começa a conhecer o texto; 

B. Escolha dos documentos: demarcação do que será analisado 

C. Formulação das hipóteses e dos objetivos; 

D. Referenciação dos índices e elaboração de indicadores: organização sistemática em 

indicadores a  partir de índices encontrados no texto. 

E.  Preparação do material: preparação formal do material para ser analisado que vai 

desde o alinhamento dos enunciados intactos à transformação linguística dos sintagmas. 

 

● Exploração do material: aplicação sistemática das decisões tomadas e consiste em 

operações de codificação, decomposição ou enumeração em função de regras 

formuladas previamente. 

● Tratamento dos resultados obtidos e interpretação: solidificação e o destaque dos 

dados para serem analisados, tornando as informações significativas e válidas. São 

propostas inferências e interpretações a propósito dos objetivos previstos. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO IV 

Apresentação dos dados 

 

 

 

 

 

 

 

“A teoria sem a prática vira „verbalismo‟, assim como 

a prática sem a teoria, vira ativismo. No entanto, 

quando se une a prática com a teoria tem-se a práxis, 

a ação criadora e modificadora da realidade” 

 

Paulo Freire 

 

 

 

 

4. APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

A partir da organização das unidades de registro e a divisão em unidades de 

significância foram elaboradas três Categorias Temáticas (quadro 3), que serão apresentadas 

a seguir: 

1. AS METODOLOGIAS DE ENSINO UTILIZADAS NA CAPACITAÇÃO DOS 

ENFERMEIROS. 

2. A GESTÃO DO PROCESSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA O 

ENFERMEIRO. 

3. A GESTÃO ADMINISTRATIVA COMO FRAGILIDADE NO PROCESSO DA 

FORMAÇÃO MORAL 



 

 

 

Quadro 3: Divisão de categorias de análise de conteúdo 

 
Unidade de registro 

Total (n) = 129 

Código 
da URs 

 
Unidade de significância 

 

Total das 
ocorrências 
de UR (%) 

 
Categoria 
temática 

Total de 
Categorias 

(%) 

Questão: Como vocês trabalham as questões do comportamento ético dos Enfermeiros em suas Práticas 
Educativas? 
Formalmente não há 
essa abordagem de 
educação ética/moral 
no ensino  (9UR) 

A 

Não há inserção de educação 
ética de maneira sistematizada 
nos currículos dos cursos de 
APH.    Há um entendimento de 
que essa é uma atribuição da 
academia  

19 (14,73) 

AS PRÁTICAS 
PEDAGÓGICA
S UTILIZADAS 
NA 
EDUCAÇÃO 
DOS 
ENFERMEIRO
S  

54 ( 41,86) 
 

A discussão sobre 
aspectos morais 
ocorre quando há 
uma demanda por 
parte dos alunos (2 
UR) 

O profissional já 
deverá trazer essa 
competência em sua 
formação (8 UR) 

Tendência 
pedagógica 
Behaviorista e 
tecnicista (5 UR) 

B 

Metodologia tecnicista e 
comportamental, e que 
favorece o comportamento 
moral heterônimo.  

13(10,08) 

Hoje em dia com os 
recursos 
tecnológicos, os 
erros são registrados 
caso o 
comportamento não 
seja adequado ele 
será punido (8 UR) 

É feita orientação 
sobre o que se deve 
e o sobre o que não 
se deve fazer 
baseada nas 
experiências 
anteriores. (5 UR) 

C 
Características de educação 
moral verbal  

5(3,87) 

Há a transformação 
do ensino (3UR) 

D 

Há uma mudança no Ensino. 
Tendência a utilização de 
métodos não sistematizados 
que favoreçam a discussão de 
situações reais em grupo.  

17(13,18) 

Com o crescimento 
do grupo e nova 
geração de 
instrutores  as 
experiências 
aumentam e as 
discussões ficam 
mais ricas (3 UR) 

Houve uma mudança 



 

 

no discurso do curso 
(3 UR) 

Houve a inserção de 
conteúdos que 
abordavam alguma 
coisa de ética de 
forma não 
sistematizada no 
formato de 
discussão.(8 UR) 

A abordagem em 
relação ao 
comportamento 
ético acontece nos 
cursos de longa 
duração (5 UR) 

E 

O pouco tempo como fator 
dificultador para trabalhar o 
desenvolvimento da 
competência moral dos 
Enfermeiros  

14(10,85) 

A GESTÃO DO 
PROCESSO 
DE 
EDUCAÇÃO 
PERMANENT
E PARA O 
ENFERMEIRO
. 
 
 

28 (21,07) 
 

Os Enfermeiros têm 
um tempo de 
capacitação muito 
curto (4UR) 

Uma capacitação 
com um tempo 
maior tem como 
"lapidar" o 
profissional. (5 UR) 

O instrutor tem que 
ter compromisso e 
vontade de ensinar 
(4 UR) 

F 
Necessidade da capacitação do 
instrutor                                         

10 (7,75)  
Não é possível falar 
de formação sem 
pensar em quem 
forma (6 UR) 

Tem um desgaste 
para o instrutor 
devido a algumas 
rotinas do serviço (2 
UR) 

G 
 

Necessidade de valorização do 
instrutor.  

4 (3,1) 

É necessário haver 
incentivo para o 
instrutor (2UR) 

Questão: O que vocês pensam sobre o comportamento do Enfermeiro nesse atendimento? 
Existência do 
desgaste físico  
mental da profissão 
(9 UR) 

H 

O desgaste físico e mental do 
trabalhador influencia o 
comportamento moral 
inadequado  

26 (20,15) 

A GESTÃO 
ADMINISTRA
TIVA COMO 
UMA 
FRAGILIDADE 
NA 
EDUCAÇÃO 
PERMANTE E 

47 (36,43) 
  Não há saúde 

ocupacional e 
suporte para saúde 
mental (4 UR) 



 

 

A saúde do 
trabalhador acaba 
justificando sua 
conduta (5 UR) 

PROCESSO 
DO 
DESENVOLVI
MENTO 
MORAL. 
 
 

A alta demanda de 
atendimentos 
favorece o cansaço e 
estresse (5 UR) 

violência urbana 
favorece o estresse 
(3 UR) 

A estrutura 
administrativa é 
essencial para que a 
educação funcione (6 
UR) 

I 

A gestão administrativa 
influência no sucesso do 
processo de educação moral e 
no comportamento do 
profissional  

21(16,28) 
A falta de recursos 
na prática dificulta a 
gestão da educação 
(4UR) 

Se não houver visão 
de recursos humanos 
a educação não 
funciona (11UR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria 1 AS METODOLOGIAS DE ENSINO UTILIZADAS NAS CAPACITAÇÕES 

DOS ENFERMEIROS. 

 

 Essa categoria surgiu a partir de 4 unidades de significância representadas pelo total 

de 41,86% (n = 54) das unidades de registro: 

 

- Unidades A: As falas expressam, conforme exemplos apresentados abaixo, que o assunto 

Ética não é abordado de maneira sistematizada e intencional nos cursos ofertados aos 

Enfermeiros e que surge eventualmente uma demanda por parte dos alunos, entretanto 

entendem a importância deste conteúdo: 



 

 

 

Instrutor 1: “A gente não aborda esse assunto…. a gente não tem aula de Ética…”  

Instrutor 2: “Mas eu acho que deveríamos ter…”  

Instrutor 1: “Sim, sim, mas a gente hoje não tem.  

Instrutor 2: “Mas parece que como ele tá militarizado, parece que essas coisas não estão  

sendo valorizadas…”   

Instrutor 3: “Nós não inserimos esse conteúdo nas aulas, mas discutimos quando essa 

demanda parte dos alunos. Normalmente eles perguntam o que fazer e nós direcionamos.” 

 

Também expressam o entendimento de que ensinar ética e moral é uma atribuição da 

academia e que os profissionais da saúde já devem trazer isso em sua formação: 

Instrutor 1: “Teoricamente ele teve isso na sua formação”  

Instrutor 2: “Parte do princípio que o Enfermeiro, o Médico, ele já tem isso na sua 

formação” Instrutor 3: “...que ele conhece o código de ética” 

 

- Unidade B: Ao serem estimulados a responderem como lidam dentro do ensino com o tipo 

de comportamento observado na situação problema apresentada, os participantes descrevem 

as características das práticas utilizadas nas aulas: 

Instrutor 3: “Mas aí se preocupa mais com especialização em Atendimento Pré-Hospitalar.” 

Instrutor 3: “Você martela na cabeça do cara uma conduta a ser seguida e se ele seguir 

aquela conduta completamente fora do que foi proposto, ele vai ser punibilizado.” 

Instrutor 4: “Se você fizer o atendimento de uma maneira muito ruim você vai responder por 

isso né? Então gente, tem que mudar o comportamento.”  

Instrutor 1: “No curso, quando ele tem algum comportamento inadequado, fica fazendo 

massagem cardíaca.” 

  

Algumas falas tem um grande significado mostrando uma tendência a formação da 

moral heterônoma do aluno, onde o comportamento moral é estabelecido a partir da 

supervisão e de forças motriz externas, como o risco de punição, entretanto descrevem 

também que independente de serem punidos ou não, o profissional deve manter um 

comportamento ético: 

Instrutor 2: “Nós sempre falamos para o aluno, hoje com os recursos tecnológicos, tudo é 

filmado, tudo é registrado, e o erro pode ser facilmente divulgado.” 



 

 

Instrutor 3: Se você vai agir de forma correta, aí você vai arcar com as consequências, se 

fizer errado vai ser punido.” 

Instrutor 3: “Mas ele não pode fazer isso... (ao se referir à agressão ao paciente)... estando 

sendo filmado ou não…” 

Instrutor 4: “independente de você tá numa empresa particular ou numa instituição pública, 

o seu dever com o paciente ele tem que ser trabalhar com eficiência, com qualidade.” 

 

- Unidades C: As falas a seguir exemplificam como os participantes realizam as orientações 

sobre o que é certo e errado na conduta dos Enfermeiros durante o atendimento pré-

hospitalar:  

Instrutor 3: “ Mas eu acho que essa ferramenta de educação em informar e treinar é 

importante. Eu te dou a informação…” 

Instrutor 2: “Fornecemos a orientação do que é certo e errado fazer… informamos o que 

não pode acontecer…” 

 

Frente às demandas dos próprios alunos, os instrutores elaboram orientações a partir 

de suas próprias experiências: 

Instrutor 2: “A gente fala. Pelo tempo, temos experiência e  já vimos qual é o problema, e a 

gente vai passando para outro e fala "não faça"... 

Instrutor 1: “A gente faz muito isso , a gente orienta o que deve ser feito, agora,  isso não faz 

parte do nosso currículo de aula.” 

 

- Unidade D: Durante o desenvolvimento das discussões sobre as Práticas de Educativas 

utilizadas na promoção do comportamento ético, os instrutores começam a relatar que nos 

curso de longa duração instituíram novas práticas e conteúdos que não eram abordados 

anteriormente: 

 

Instrutor 2: “A gente, nessas duas últimas turmas, já teve um discurso diferenciado. Em 

algum momento a gente já trouxe esse assunto, não com essa expertise que a gente tá 

discutindo aqui, mas abordamos esses assuntos de forma diferenciada.”  

Instrutor 4: “Verdade. A batida do curso continua a mesma, mas o discurso mudou.” 

Instrutor 3, 4 e 1:” Dentro dessa legislação foram colocados alguns aspectos de ética, e 

esses assuntos foram abordados durante todo o curso.” 



 

 

Essas novas Práticas de Educativas incluem atividades que favorecem discussões 

partindo das vivências da prática do serviço como exemplifica a fala a seguir: 

Instrutor 2: “Depois de cada serviço, separamos dois tempos de aula para fazer as 

discussões dos casos clínicos vivenciados. Passei  um vídeo mostrando uma ambulância que 

chegava e encontrava um bombeiro fazendo reanimação cardiopulmonar (RCP) mas os 

profissionais de saúde não continuaram a RCP e realizamos uma discussão em cima disso.” 

 

Categoria 2: A GESTÃO DO PROCESSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA O 

ENFERMEIRO: 

 

Quatro unidades de significância deram origem à essa Categoria totalizando 21,07% 

(n=28) das unidades de registros: 

 

- Unidade E: Os instrutores declaram que a falta de regularidade e o pouco tempo de curso é 

um fragilidade para que sejam abordados conteúdos que tratem do comportamento ético dos 

Enfermeiros e acreditam que em cursos de maior duração para os Enfermeiros seria possível 

implementar tais objetivos de aprendizado: 

Instrutor 1: “Quase não treinamos os Enfermeiros, mas estivemos com eles em alguns 

momentos..” 

Instrutor 4: “Os cursos dos Enfermeiros são cursos mais rápidos.”  

Instrutor 2: “Eu acho que a médio e a longo prazo podemos trabalhar isso sim, uma 

educação continuada, mas aí bate na carga horária. Se eu coloco o cara aqui para treinar 

mais tempo ele vai achar que está sendo punido”  

 Normalmente os Enfermeiros recebem capacitação ao ingressar no serviço e 

posteriormente são convocados esporadicamente, especificamente quando surge algum fato 

que desencadeia esta demanda. normalmente situações expostas na mídia como relata a fala: 

 

Instrutor 2: “Tivemos aquela capacitação que fizeram a teoria online e as simulações 

práticas aqui e aquele curso devido ao atendimento errado feito à um esfaqueado, onde foi 

só capacitação prática.” 

 

- Unidade F: A percepção sobre a necessidade de preparo do instrutor aparece nas seguintes 

falas: 

Instrutor 2: “Não dá para falar em formação sem falar em quem forma.” 



 

 

Instrutor 1: “Pois é, Como se prepara quem prepara. Se eu considero que educação 

permanente em qualquer segmento é importante, então eu tenho que investir em quem treina 

as pessoas, quem ensina.”  

Instrutor 3: “O formador é formado? 

 

 Os instrutores não têm uma capacitação pedagógica contínua, e entendem que para 

trabalhar outras questões que não sejam as técnicas necessitam de preparo: 

Instrutor 1: Acho que dá para mudar esse comportamento, mas a questão é: como? A parte 

técnica é muito mais fácil da gente ensinar. A parte comportamental não.” 

 

- Unidade G: Nesta Unidade de Significância os instrutores expressam a necessidade de 

sentir-se valorizado como instrutores: 

Instrutor 5: “Qual o incentivo que a instituição dá ao instrutor?” 

Instrutor 1: “O incentivo é nosso, só nosso…” 

Instrutor 2: “Qualquer seguimento é importante, então eu tenho que investir em quem treina 

as pessoas…”  

 

 Os instrutores possuem outras demandas durante o serviço além das atividades do 

ensino, isso gera desgaste e estresse, restando pouco tempo para dedicar-se as atividades 

docentes.  

 

 

Categoria 3: A GESTÃO ADMINISTRATIVA COMO UMA FRAGILIDADE NA 

EDUCAÇÃO PERMANENTE E NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO MORAL: 

 

 Esta categoria representa 36,43% (n = 47) das unidades de registro, que deram origem à 

duas unidades de significância: 

 

Unidade H: O comportamento do Enfermeiro durante o APH é explicado pelos instrutores 

como consequência do desgaste físico e mental que estes profissionais sofrem devido à própria 

natureza do serviço e pela maneira como este é gerido: 

Instrutor 4: “... eu acho que existe um desgaste físico e mental na nossa profissão [...] se 

você bem observar a carga horária, lado financeiro [...] isso influencia no lado profissional 

do indivíduo que tá na pista”. 



 

 

Instrutor 2: “Eu acho que tem dois aspectos aí: Um é a conduta inadequada do profissional, 

o outro é a saúde do trabalhador. Uma acaba justificando a outra.”  

Instrutor 4: “Hoje em dia, situações que acontecem, como por exemplo os enfermeiros sendo 

sequestrados na ambulância, Levados pra favela pra cuidar de marginal, pessoal que às 

vezes é agredido, tapa na cara, é revistado..” 

 

A alta demanda de atendimentos e a violência crescente contra as equipes de APH 

surgem como agentes estressores no processo de trabalho. A falta de suporte emocional e 

ausência de assistência à saúde do trabalhador são fatores que dificultam o desenvolvimento 

das competências morais e atitudes eticamente corretas, ainda assim reconhecem que esses 

fatores não podem justificar determinadas ações: 

 Instrutor 3: Tem ambulâncias no Rio de Janeiro que chega a correr 15, 16 vezes em 24 

horas. Eu já vi correr 19 

Instrutor 1: “mas a gente às vezes não pode se justificar só no estresse porque você imagina 

se todos nós estivermos com problemas e a gente levar isso para dentro do hospital, não só 

pro cenário pré-hospitalar, mas dentro da nossa atividade profissional, o outro vai pagar um 

pato de forma desnecessária” 

 

 

Unidade I: Assim como a ergonomia dos trabalhadores, outras questões da gestão 

administrativa aparecem como fragilidades para a implementação de um serviço de Educação 

Permanente que tenha consequências positivas na prestação de um atendimento de qualidade no 

ambiente pré-hospitalar: 

Instrutor 5: “A ferramenta de educação só vai funcionar se tiver uma boa estrutura 

administrativa.”  

Instrutor 1: “Se não tiver visão de Recursos Humanos, se não conhecer a realidade...hoje 

eles correm com mais violência, se sujeitam a constrangimentos tanto na rua quanto nos 

hospitais…” 

Instrutor 4:: “Então não é justificativa para determinados comportamentos, mas tudo está 

correlacionado, cara.” 

 

 Enfatizam a falta de estrutura como uma grande dificuldade para se colocar em 

prática o que é aprendido na teoria, ilustrando a dicotomia entre o que se aprende e o que se 

pode fazer dentro da realidade do serviço: 



 

 

Instrutor 1: “Sim. A gente fala de educação, mas lá na ponta não tem recurso pra botar em 

prática.”  

Instrutor 2: “Então, como é que a gente faz um processo de educação neste cenário? O que 

que eu  gestor posso mudar? Eu tenho que dar material, recurso, eu tenho que dar condição 

de trabalho.” 

 

 Estas questões reforçam a necessidade do envolvimento da gestão para que o processo 

de Educação Permanente seja eficaz, repercutindo na qualidade da assistência  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

Discussão dos dados 

 

 

 

 

 

 

 

“A teoria sem a prática vira „verbalismo‟, assim como 

a prática sem a teoria, vira ativismo. No entanto, 

quando se une a prática com a teoria tem-se a práxis, 

a ação criadora e modificadora da realidade” 

 

Paulo Freire 

 

5. DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

4.1 AS PRÁTICAS EDUCATIVAS EMPREGADAS NO PROCESSO DE FORMAÇÃO 

DO ENFERMEIRO PARA O ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR. 



 

 

Esta categoria surge a partir das discussões realizadas sobre como os instrutores 

desenvolvem suas Práticas de Educativas nos cursos ofertados aos Enfermeiros que atuam no 

APH para lidar com o comportamento moral estes profissionais.  

Partindo do pressuposto de que esses Enfermeiros se deparam em seu cotidiano com 

questões que demandam uma capacidade de reflexão para se apropriarem de um 

comportamento profissional ético, a educação passa a ser uma ferramenta para promoção de 

tal comportamento com  vistas a promoção de uma assistência humana de qualidade. 

Entendendo que a Educação Permanente em Saúde vem como proposta  de 

transformação dos processos de formação para o desenvolvimento dos trabalhadores para 

uma prática reflexiva e tem como elemento a aprendizagem no trabalho, possibilitando 

transformar as práticas profissionais nos serviços de saúde  (BRASIL, 2015), a inserção de 

práticas docentes que utilizam metodologias que favorecem o desenvolvimento da 

competência moral em um Programa de Educação Permanente é de extrema relevância, uma 

vez que níveis mais altos de moralidade, de acordo com a classificação elaborada por 

Lawrence Kohlberg permitem que o profissional faça suas reflexões no mundo do trabalho a 

partir de princípios que priorizem o ser humano e sua dignidade.  

A partir da análise de dados, observa-se que as práticas aplicadas no processo de 

educação no cenário em questão apresentam características de Educação Continuada uma vez 

que se preocupam mais com a capacitação técnica e atualização de conhecimentos, sem 

sequência constante, pois de acordo com o Ministério da Saúde a Educação Continuada se 

caracteriza por “representar uma continuidade do modelo escolar ou acadêmico, centralizado 

na atualização de conhecimentos, geralmente com enfoque disciplinar, em ambiente didático 

e baseado em técnicas de transmissão, com fins de atualização.”  (BRASIL, 2009 p.43)  

 O curso é organizado de forma cronológica, que deve contemplar todo o conteúdo 

proposto, e envolve técnicas e protocolos  normalmente estabelecidos por instituições 

internacionais, mas não propõem conteúdos que fazem parte do mundo do trabalho no APH e 

que vão além da parte técnica como as questões éticas que são vivenciadas frequentemente 

neste ambiente. Talvez a falta de percepção sobre a necessidade de inserção deste conteúdo 

parta dos pressupostos dos instrutores de que tanto o Enfermeiro quanto qualquer outro 

profissional de saúde já deva trazer esses princípios em sua formação, conforme demonstram 

algumas falas. 

Embora as discussões sobre as questões éticas vivenciadas no mundo do trabalho não 

façam parte do currículo formal dos cursos, elas eventualmente surgem quando há demanda 

por parte dos próprios alunos, pois estes trazem para sala de aula suas experiências de 



 

 

conflitos vivenciados em sua prática, e surgem como dúvidas sobre como devem ou deveriam 

ter agido. A partir dessas colocações, os instrutores informam qual conduta seria adequada, 

de acordo com suas experiências, lembrando aos alunos que no APH estão mais expostos e 

passíveis de punição. 

Ao demonstrar, durante as aulas,  não saber quais ações devem ser adotadas frente a 

problemas que envolve decisões de cunho moral, pode-se pensar nas afirmações de Piaget e 

Lawrence Kohlberg que trazem a formação moral como um processo de desenvolvimento . 

Para esses teóricos, a atitude moral que deve ser pautada em princípios morais universais 

como a justiça, solidariedade, equidade e igualdade não nasce com o indivíduo mas se 

desenvolve no decorrer de sua vida passando por diversos estágios (LA TAILLE, 2010). 

Partindo desse pressuposto é fundamental prover a todo ser humano essa habilidade, 

especialmente aqueles que profissionalmente se envolvem com os cuidados à saúde. 

 Esse processo de desenvolvimento ocorre em um movimento que Piaget chama de 

“equilibração”, onde o próprio indivíduo auto-organiza seu pensamento a partir da interação 

de três elementos: a maturação biológica, suas experiências de vida e os ensinamentos 

formais (LA TAILLE, 2010). Essas interações surgem a partir da convivência com seus pares 

em forma de cooperação, pois uma educação coercitiva e autoritária não favorece o 

desenvolvimento dos princípios morais universais já citados aqui e sim a moral heterônoma, 

que regula o comportamento a partir de uma autoridade externa.  

Quando os participantes desta pesquisa orientam os Enfermeiros sobre o que devem 

ou não fazer, enfatizando o risco de suas ações serem registradas por meios tecnológicos, 

aumentando as chances de serem punidos, estão fomentando um desenvolvimento moral em 

direção à heteronomia, pois só se apropriarão de uma conduta correta porque caso contrário 

estão susceptíveis às sanções da profissão, nesse contexto, de acordo com Piaget (1996), a 

moral Heterônoma. 

Num cenário ideal, pensando nas teorias de Piaget e Lawrence Kohlberg em relação 

ao desenvolvimento moral, os instrutores deveriam levar os profissionais à uma reflexão para 

tomada de decisão correta independente de estarem expostos ao olhar atento da mídia.  

Embora os discursos demonstrem a necessidade de uma ação moral em prol da  “não 

punição”, os participantes também demonstram a preocupação em promover um 

comportamento ético pelo fato deste ser o adequado de acordo com a as virtudes necessárias 

para ser um “bom Enfermeiro”. 

 Ao pensar na proposta da Educação Permanente em Saúde que orienta para a reflexão 

sobre o trabalho e a construção de processos de aprendizagem colaborativa para qualidade da 



 

 

assistência, a educação moral se encaixa e deve estar inserida nesse contexto, pois esta 

também propõe que as relações colaborativas e de cooperação tem papel fundamental no 

desenvolvimento do comportamento ético. Sendo assim, se a EPS tem o objetivo de prover 

um cuidado à saúde de qualidade, e para isso ter competência ética torna-se imprescindível, 

estas concepções de educação se complementam. 

A educação ética exerce uma influência significativa no desenvolvimento moral dos 

Enfermeiros, ajudando  esses profissionais a desenvolverem habilidades necessárias para 

enfrentar problemas éticos, fortalecendo sua confiança em suas decisões. Programas de 

educação que envolvem conteúdo de Ética foram associados com maior confiança  e maior 

ação moral. (GRADY et al, 2008). Sendo assim, esse conteúdo pode e deve ser inserido nos 

Programas de EPS, contextualizado dentro das especificidades do mundo do trabalho dos 

Enfermeiros no APH. 

 Como descrito, quando esse conteúdo emerge nas aulas, os instrutores não 

desperdiçam a oportunidade de trabalhá-los, mas articulam essa demanda com orientações do 

que se deve ou não fazer baseados em sua própria experiência. Esta ação caracteriza 

procedimentos verbais de educação moral .  

Piaget et al (1996) descreve os procedimentos verbais de educação moral como a 

utilização do discurso por parte do “moralista” para educar a consciência, havendo uma 

variedade do ensino da moral pela palavra. Quanto a essa prática pedagógica, Piaget et al 

(1996, p.15) descreve que: 

 
Queremos apenas ressaltar, no momento, que mantidas as justas proporções a “lição 

de moral” não deve ser proscrita. Porém, ela não desenvolverá produtivamente a 

não ser por ocasião de uma vida social autêntica e no interior da própria classe. 

 

 Sendo assim, esse procedimento pedagógico não deve ser descartado, entretanto 

deverá ser sistematizado, contextualizado e inserido em uma dinâmica de interação entre os 

pares promovendo um trabalho de colaboração/cooperação. 

 Mais uma vez a EPS se vincula a educação moral, pois essa política prevê ações 

coletivas, multidisciplinares e interdisciplinares, propondo a interação em forma de 

colaboração em uma relação horizontalizada. Ao pensar na Multidisciplinaridade, o cenário 

de pesquisa em questão caracterizar-se como um espaço de Ensino onde os instrutores 

apresentam formações diversas,  todos participam da elaboração dos conteúdos a serem 

apresentados, cada um utilizando de suas experiências para isso, na perspectiva da EPS essa é 



 

 

uma potencialidade, uma vez que reconhecer e valorizar o fazer de cada profissional torna-se 

fundamental. (BRASIL, 2015) 

Segundo Piaget (1996), as relações de cooperação caracterizadas pelo respeito mútuo 

entre os iguais constitui o essencial em um contexto de regras, sendo assim, em condições de 

cooperação há uma real transformação do comportamento espontâneo, tornando essencial a 

interação entre os pares. Quando o trabalho fomenta a iniciativa do aluno, ele torna-se 

coletivo, implicando na cooperação da atividade desenvolvida, promovendo o respeito mútuo 

e tornando-se um procedimento fecundo de educação moral. Para este trabalho colaborativo 

as metodologias ativas são um recurso pedagógico de predileção.  

No que concerne a EPS, a utilização das metodologias ativas está prevista conforme 

descrito no inciso III do artigo 4º da Portaria 278 de 2014, que Institui as diretrizes para 

implementação da Política de Educação Permanente em  Saúde no âmbito do Ministério da 

Saúde, sendo assim são as metodologias recomendadas para implementação da EPS para 

promoção da aprendizagem significativa, desenvolvendo a criticidade e autonomia dos 

profissionais.  

Metodologias de ensino que são centradas no aluno, dentro de grupos de discussão, 

como é o caso das metodologias ativas, em oposição às aulas expositivas centradas no 

professor, têm um efeito positivo na promoção das  habilidades para tomada de decisões que 

envolvem questões éticas, favorecendo o desenvolvimento de competências morais do 

Enfermeiro.  Atualmente o construtivismo é a teoria dominante em relação a educação 

centrada no aluno e tem como exemplos de métodos de ensino a aprendizagem ativa e o 

aprendizado baseado em problemas.  Ambos os métodos levam o estudante a encontrar a 

melhor solução para um problema estabelecido a partir de atividades realizadas em pequenos 

grupos (CHOE; PARK; YOO; 2013), sendo também preconizados na EPS. 

As Metodologias ativas são Construtivistas por permitir que o indivíduo seja sujeito 

ativo na construção de seu conhecimento. A teoria construtivista, que tem Piaget como 

principal teórico, explica as inovações, mudanças e transformações qualitativas que surgem 

no percurso do desenvolvimento intelectual, explica a construção da inteligência, que não é 

determinada na hora do nascimento mas sim gradativamente elaboradas, resultantes do 

“ativo” esforço do homem para atribuir significados na sua interação com o mundo.” 

(AZENHA, 2006, p.28)  

A EPS reconhece o papel relevante da Psicologia Construtivista, sendo a atividade do 

indivíduo papel motor fundamental de seu desenvolvimento, principalmente ao requerer o 

trabalho em equipe, a cooperação e a troca de idéias sobre os problemas no trabalho 



 

 

(BRASIL, 2015). Na perspectiva do desenvolvimento da moralidade, essa interação com 

trocas de idéias, favorece o confronto de pensamentos e posições diferentes entre os 

indivíduos, viabilizando os conflitos cognitivos que irão favorecer o desenvolvimento das 

reflexões acerca das questões éticas.  

Contrariando o que é previsto nas práticas de EPS e nas práticas de Educação Moral, 

os participantes desta pesquisa descrevem atividades de ensino caracterizadas por reforço 

negativo em consequência de ações inadequadas durante os cursos, como por exemplo a 

realização de compressões torácicas em um manequim de RCP quando erram ou enfatizar a 

morte da vítima em uma prática simulada. 

Esse sistema de reforço positivo e reforço negativo é identificado dentro da 

metodologia de ensino comportamentalista ou Behaviorismo que divergem das práticas de 

EPS e de Educação Moral que pregam a reflexão. De acordo com Antunes (2002), o 

comportamentalismo sustenta a teoria de que o ser humano aprende em resposta a aspectos 

agradáveis ou desagradáveis em seu ambiente e fundamenta a aprendizagem por 

condicionamento. Na teoria comportamentalista “a relação de dependência entre uma ação e 

suas consequências é crucial, já que altera a probabilidade de ocorrência de uma resposta.” 

(MOROZ e LUNA, 2013, p.120).  

Entretanto, um aspecto fundamental na teoria comportamentalista em relação às 

Práticas de Educativas é que o aluno tenha a oportunidade de atuar em cima do conteúdo 

ensinado e a partir dessa atuação o professor deverá fornecer um feedback corretivo que 

indicará se as ações dos alunos atingem os critérios estabelecidos, e caso seu desempenho não 

seja satisfatório o professor deverá evidenciar sua correção esclarecendo onde houve o erro e 

sugerir formas de o aluno apresentar o desempenho adequado. Boa parte das vezes esse 

feedback é confundido com punições, que poderá favorecer o desenvolvimento de uma moral 

heterônoma, pois o aluno assumirá a postura esperada com medo de ser punido. 

No caso do cenário pesquisado, as Metodologias utilizadas ficam a critério de cada 

instrutor, entretanto, os cursos geralmente contemplam um momento de aulas expositivas e 

um momento de prática simulada. Dessa forma, o que é definido pela instituição de ensino é 

que o aluno sempre colocará em prática, normalmente na modalidade análoga da simulação, 

o que foi exposto nas aulas teóricas.  

Ao pensar nos princípios da teoria comportamentalista de Skinner, esse é um aspecto 

positivo em relação ao aprendizado das técnicas do atendimento pré-hospitalar, 

características que não são descartadas pela EPS,  mas na concepção construtivista de Piaget 

e Lawrence Kohlberg, que também é o cerne da EPS, para um desenvolvimento em direção à 



 

 

moral autônoma é necessário a promoção dos conflitos cognitivos surgidos a partir das 

reflexões provocadas em sala de aula, e para se caracterizar como Educação Permanente 

essas reflexões devem envolver os problemas reais vivenciados no APH. 

Corroborando com essa afirmativa, Parker e Myric (2009) fazem uma reflexão sobre a 

utilização das simulações práticas no ensino da Enfermagem, e aponta que a simulação 

realística é uma técnica que vem sendo muito utilizada, entretanto poucos estudos foram 

conduzidos para desenvolver uma filosofia  norteadora com fundamentos teóricos de 

educação, mas que o Behaviorismo/comportamentalismo e o construtivismo podem fornecer 

essa fundamentação.  

A simulação baseada no comportamentalismo  é mais eficiente no desenvolvimento 

das competências psicomotoras, inversamente a simulação baseado no construtivismo, que é 

mais eficiente no desenvolvimento das habilidades de julgamento clínico, solução de 

problemas e processos em grupos.  

Pensando sob a perspectiva da EPS, ambos os métodos devem ser incorporados às 

Práticas de Educativas, uma vez que: 

 
Na construção de conhecimentos, habilidades e atitudes, as ações educativas devem 

ser compreendidas, para além do sentido clássico da aquisição de conhecimentos 

técnicos-científicos, como processo de produção de sujeitos críticos e reflexivos, de 

transformação da realidade e de criação de novas formas de gestão dos processos de 

trabalho. (BRASIL, 2015 P.9) 

 

 

Para incorporar as mudanças em seu cotidiano, as Práticas de Educativas aos quais 

são submetidos aos Enfermeiros atuantes no APH, devem integrar e problematizar o mundo 

do trabalho,  pois segundo o Ministério de saúde, essas práticas são mais do que ações 

educativas que favorecem a autonomia do indivíduo, pois proporcionam a capacidade crítica 

para avaliar e transformar a realidade (BRASIL, 2015)  

Corroborando esses princípios de EPS, que enfatizam a necessidade de significação 

das ações educativas a partir do mundo do trabalho, dentro das trocas entre a equipe, 

Blomberg et al (2015) descrevem o impacto da participação de alunos de Enfermagem em 

grupos de supervisão clínica no raciocínio ético.  

A supervisão clínica é um modelo baseado em uma análise sistemática e 

processamento das situações percebidas no trabalho diário, usando a reflexão em pares em 

grupos homogêneos. A reflexão com pares ajuda aos estudantes de enfermagem a entender a 

situação como um todo e ganhar entendimento cognitivo do que é certo ou errado em cada 

situação. Esta afirmativa corrobora o que Dias et al (2017 p.4) trás em sua publicação, 

afirmando que: 

 



 

 

 
 [...]não se concebe como um profissional consegue ser crítico e reflexivo sem que 

desenvolva a competência ética e moral ou como consegue ser eticamente e 

moralmente competente sem que tenha desenvolvido a capacidade de pensar de 

maneira crítica e reflexiva, pois todos os momentos conflituosos, sejam eles ou não 

de natureza ético/moral, exigirão sempre a crítica e a reflexão antes que a ação seja 

desenvolvida. 

 

No que diz respeito o desenvolvimento da competência moral dentro da perspectiva 

de Piaget e Lawrence Kohlberg que descrevem a interação social como elemento primordial 

para a evolução do estado de heteronomia para níveis superiores e da importância das 

relações colaborativas pregadas pela EPS, o estudo realizado por Ranjbar et al (2017), 

corrobora a  importância da interação entre pares na formação do Enfermeiro. Segundo esses 

autores, o desenvolvimento moral dos estudantes de Enfermagem foi significativamente 

influenciado pela interação com seus instrutores e educadores na prática clínica, e 

principalmente pelo engajamento com seus pares a partir de uma aprendizagem participativa, 

que também é enfatizada na política de EPS: 

 
 A aprendizagem em serviço se alimenta da relação dialética entre esses pares de 

elementos com base em erros e problemas e se concentra na colaboração entre 

iguais. A situação de trabalho se torna também desde a ótica de aprendizagem, 

situação de exploração e investigação.” (BRASIL, 2014 p.18) 

 

 

Algumas falas dos participantes descrevem de forma significativa que há uma 

tendência à mudança de paradigma no ensino do APH,  com novas práticas e conteúdos 

sendo inseridos nos cursos de longa duração. Embora ainda não tenham sido utilizadas com 

os Enfermeiros, essa tendência demonstra uma disposição para mudanças. A inserção de 

novos profissionais com outras formações no quadro de instrutores favoreceu essa mudança, 

corroborando com a importância dessa diversidade conferida pelas Políticas de EPS. 

 Os participantes referem a inserção de determinados conteúdos em disciplinas que já 

existiam no currículo dos cursos, ou seja, embora já existisse a disciplina de Legislação e 

História do APH, por exemplo, foram inseridos conteúdos e novas práticas que favorecem a 

discussão sobre aspectos éticos que  surgem conforme vivenciados na prática. Esta é outra 

potencialidade das práticas utilizadas dentro da perspectiva da EPS, ou seja, as demandas das 

discussões surgem do mundo do trabalho, dando significado ao conteúdo apresentado. 

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2014), os trabalhadores encontram 

sentido no que aprendem quando relacionam esse conteúdo/á situações já vivenciadas 

anteriormente, quando qualificam a prática ou quando reconhecem o sentido social da ação. 



 

 

Os discursos demonstram que, embora de forma incipiente e não sistematizada, os 

instrutores entendem a importância do conteúdo abordando a ética e que as práticas 

pedagógicas com a participação ativa dos aluno colaboram para o aprendizado. 

 A promoção de discussões ativas em cima de casos envolvendo situações que 

demonstram conflitos éticos já vivenciados é uma das ferramentas educacionais que podem 

fomentar o desenvolvimento de competência moral dos profissionais, entretanto devem ser 

sistematizadas.  

 A Discussão de Dilemas Morais surge como método pedagógico a partir da evolução 

dos estudos de Lawrence Kohlberg sobre o desenvolvimento moral de Piaget, tendo sido 

adaptados por M. Blatt, orientando de Kohlberg e pelo próprio Kohlberg para favorecer o 

desenvolvimento de juízo moral. (PUIG, 1998). 

Esse método consiste em casos curtos que envolvem problemas de fundo moral e 

apresentam difícil dissolução, levando o aluno á um conflito cognitivo. Esses problemas 

apresentados não têm uma única solução, ou uma solução óbvia, levando o aluno á uma 

reflexão, fazendo-o construir um argumento e justificar de forma racional a alternativa que 

escolher para solucionar o problema. 

 O conflito cognitivo ocorre quando, durante as discussões, o aluno  percebe-se entre 

duas linhas de raciocínio contrárias, das quais ele não consegue estabelecer critérios 

suficientes para solução do problema, desencadeando uma crise de razões, implicando na 

perda da confiança de seus próprios juízos morais. Em tais circunstâncias, ele se vê obrigado 

a buscar novas razões e critérios para resolver o conflito, retomando a confiança em seus 

próprios juízos morais. Ao haver o equilíbrio e a retomada da confiança progressivamente, 

formas de raciocínio moral mais complexas terão sido adquiridas, propiciando o 

desenvolvimento do juízo moral, fazendo evoluir a níveis superiores de competência moral. 

Dentro de um Programa de EPS adequado, a interação dos profissionais a partir da 

discussão em grupo leva a diversas contribuições dos participantes, com perspectivas 

divergentes e diferentes interesses e opiniões, favorecendo o surgimento dos conflitos 

cognitivos e consequentemente contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento 

do juízo moral, otimizando a qualidade do atendimento. Os princípios da Educação 

Permanente corroboram com a efetividade desse processo alegando que  uma reflexão crítica 

sobre sua prática, suas maneiras de pensar e seus conhecimentos é fundamental para produzir 

o aprendizado: “Quem não percebe as limitações e os erros em seu comportamento, quem 

não toma consciência da necessidade de mudar permanece em „equilíbrio‟e satisfeito com sua 

prática atual.” (BRASIL, 2014) 



 

 

Alguns estudos (BAYKARA, DEMIR e YAMAN, 2015; SÖDERHAMN, 

KJOSTVEDT e SLETTEBO,  2015; TORABIZADEH, 2017; BLOMBERG et al, 2015)   

demonstraram um efeito positivo no desenvolvimento moral dos enfermeiros a partir de 

discussões em grupos.  

Em relação às metodologias de simulação utilizadas na capacitação dos Enfermeiros,  

Vanlaere et al (2012) descreveu sua experiência em um “laboratório de cuidados éticos” 

criado na Bélgica, utilizando a discussão em grupo associado a simulação. Nas práticas de 

simulações, profissionais experientes fazem uma dramatização assumindo o papel dos 

pacientes e os estudantes e profissionais de Enfermagem se tornam responsáveis por seus 

cuidados. O objetivo é levar os participantes à uma reflexão sobre os aspectos éticos do 

cuidado e a promoção da empatia a partir da vivência da troca de “papéis” com o paciente. O 

resultado do estudo demonstrou o aumento da empatia e a promoção de reflexões  sobre 

aspectos éticos do cuidado, que segundo o autor, é essencial para resultar num “bom 

atendimento”.  

A dramatização é um método indicado para a educação moral, pois permite o 

indivíduo sair de si mesmo e colocar-se no lugar do outro, promovendo a compreensão se seu 

ponto de vista e a empatia. Essa condição de  ser capaz de se colocar no lugar do outro é 

imprescindível para a resolução de conflitos morais. A capacidade de assumir papéis de 

outros indivíduos é chamada de Role-taking. Kohlberg trás como uma importante condição 

parao Role-taking a interação recíproca entre indivíduos dentro de um grupo, entretanto essa 

interação poderá ser substituída por exercícios de representação de papéis chamados de Role-

playing. (PUIG, 1998). 

Diante do exposto, pode-se entender que, para a efetividade dos programas de ensino 

ofertados aos Enfermeiros que atuam no APH que abrange esta pesquisa, no que diz respeito 

ao desenvolvimento profissional e  qualidade do atendimento, principalmente sobre as 

questões de humanização e comportamento moral, além da qualidade técnica, é essencial que 

as Práticas de Educativas sejam elaboradas utilizando Metodologias dentro da perspectiva de 

EPS, além do ensino tecnicista que hoje já é posto em prática. É imprescindível  que práticas 

baseadas no construtivismo e metodologias ativas, abordando assuntos de cunho ético sejam 

adotados, assim como os princípios fundamentais da Política de Educação Permanente em 

Saúde. 

 

4.2 A GESTÃO DO PROCESSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA O 

ENFERMEIRO: 



 

 

Durante as discussões sobre como lidar com o processo de formação moral dos 

Enfermeiros no APH, os participantes descrevem aspectos que estão relacionados em como 

esse processo de educação é administrado, explicitando a necessidade de gerenciamento das 

práticas educativas envolvendo os planejamentos dos cursos em relação ao tempo e a 

formação do instrutor. 

Os cursos ofertados aos Enfermeiros que atuam no APH da instituição pesquisada não 

têm caráter contínuo. Estes profissionais recebem uma “capacitação” inicial ao ingressarem 

na instituição e outras capacitações esporádicos e pontuais, dependendo da necessidade e 

determinação da gestão administrativa, o que contraria os princípios da EPS, que deve gerar 

um ambiente de reflexão contínua sobre os aspectos do mundo do trabalho e das práticas de 

atenção à saúde, para isso devem ser gerenciados em articulação com a administração e 

moldados a fim de problematizar a realidade. 

À luz da Educação Permanente em Saúde, o processo de Educação deve ser 

elaborado, desenhado e executado a partir de análises estratégicas, considerando a cultura 

institucional no qual está inserido, sendo imprescindível que seja gerenciado, pactuado e 

divulgado dentro das “diretrizes e pressupostos pedagógicos, construindo coerência com os 

objetivos institucionais e com o processo de Educação Permanente em Saúde, em um 

movimento coletivo que busca envolver todos os seus trabalhadores.”  (BRASIL, 2014) este 

movimento, conforme o próprio termo “Permanente” define, não pode ser pontual e deve 

fazer conexão com as mudanças dinâmicas e contínuas no mundo do trabalho, principalmente 

se pensarmos que a própria sociedade muda em uma velocidade que cresce de forma 

exponencial. 

Corroborando com a necessidade de ações contínuas conforme prega a Política de 

EPS, Azenha (2006, p.30) descreve o aspecto contínuo do desenvolvimento do ser humano: 

Esse modo de funcionamento intelectual é permanente e contínuo durante toda a 

vida humana, apresentando algumas características e propriedades. A permanência e 

a continuidade fazem dessas características verdadeiras “invariantes funcionais”. O 

modo humano de operar com o mundo serve-se de estratégias cognitivas constantes, 

que, aplicadas a contextos diferentes e cada vez mais amplos, têm como 

subprodutos estruturas dinâmicas em permanente mudança. A organização dos 

significados sofre alterações regulares numa evolução constante e otimista, isto é, 

com uma progressão para estados qualitativamente superiores em relação aos 

precedentes. 

 

 A partir dessa afirmativa, podemos compreender a importância de submeter os 

profissionais a processos contínuos de Educação com a utilização de ações pedagógicas 

fundamentadas em metodologias construtivistas apropriadas para construção de um 

conhecimento sólido e desenvolvimento constante do profissional, especificamente no que 



 

 

diz respeito ao desenvolvimento de competências morais e éticas, sendo assim esse processo 

pedagógico deverá ser gerenciado para tal.  

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2015) a EPS precisa ser estruturada 

a partir de espaços que favoreçam a participação ativa das equipes e da criação de 

ferramentas de planejamento, monitoramento e avaliação. Partindo desse pressuposto, a 

gestão do processo de ensino por parte das instituições que atuam como escola não podem 

estar dissociadas da realidade da ponta que exerce a atividade fim.  

É fundamental a interface entre o processo de ensino e a prática, para que as ações 

educativas sejam gerenciadas de modo a envolver o mundo do trabalho,  partindo da 

avaliação situacional da realidade em que se encontram, e embora seja um grande desafio no 

que diz respeito ao APH, pois a atuação dos profissionais se dá de forma bem 

descentralizada, a gestão da EPS deve ser participativa e compartilhada.  

No cenário pesquisado, tanto a gestão do ensino como a gestão administrativa 

acontecem de forma separada,  conversando apenas sobre a agenda dos cursos, tornando-se 

imprescindível e urgente esta aproximação, para que seja elaborada uma estratégia de forma a 

promover um ensino contínuo sem que os funcionários se sintam punidos por participarem 

das ações, como acontece atualmente de acordo com as falas dos participantes. 

Na perspectiva da gestão ensino em prol de uma educação moral, Lawrence Kohlberg 

trás a importância da elaboração em conjunto, alunos e professores, do conteúdo e regras do 

processo de ensino. O referido teórico refere esse contexto como “comunidade justa” 

Biaggio (2006, p.50) explica o conceito de comunidade justa de Lawrence Kohlberg: 

“A teoria da comunidade justa enfatiza que não pode haver um exercício eficaz de autoridade 

sem a presença de uma comunidade viável, à qual todos os membros têm o sentimento de 

pertencer.” , para isso, é imprescindível a relação horizontalizada e colaborativa, em uma 

sociedade democrática onde todos têm os mesmos direitos e privilégios na construção das 

regras e diretrizes. Partindo desse pressuposto e projetando os trabalhadores e gestores na 

figura dos professores e alunos citados pelo teórico, fica a proposta de que construir juntos o 

calendário para implementação da EPS, assim como seus conteúdos, é um meio de fomento 

para participação ativa dos trabalhadores nas ações pedagógicas 

A partir da participação colaborativa, entender como acontecem as relações entre os 

trabalhadores e o ambiente de trabalho, suas dificuldades e potencialidades para que se 

estabeleçam ações pedagógicas de forma contínua e congruentes com a necessidade do 

serviço torna-se fundamental para a gestão das ações de EPS no APH. Não é possível 

viabilizar o desenvolvimento profissional de forma  solidificada com um processo de ensino 



 

 

descontinuado, desconexo com  a realidade e autoritário. Além disso ouvir e entender a 

complexidade dos problemas que envolvem as questões éticas no cenário em referência, 

contribui para a construção de conteúdos para um aprendizagem significativa no que diz 

respeito ao desenvolvimento moral. 

 No que tange as práticas de Educação Moral, sendo ela de extrema relevância e uma 

ferramenta para o desenvolvimento Ético do trabalhador, é pertinente que seja inserida de 

forma transversal nas ações de Educação Permanente, entretanto, não foram encontrados  nos 

pressupostos de Piaget de Lawrence Kohlberg referências que determinem de maneira prática  

o tempo de duração de cada intervenção pedagógica para promover a competência moral.  

Três estudos de intervenção (BLOMBERG et al, 2015; BAYKARA; DEMIR; 

YAMAN, 2015, TORABIZADEH; HOMAYUNI; MOATTARI, 2018) foram desenvolvidos 

com ações pedagógicas voltadas para Educação Moral e demonstraram a eficácia dessas 

ações no que diz respeito ao desenvolvimento  da competência moral utilizando diferentes 

tempos de duração nas práticas educativas.  

Blomberg et al (2015) estudou o desenvolvimento da competência moral a partir de 

atividades de grupos de supervisão clínica, onde alunos foram submetidos a 8 encontros com 

duração de uma hora e meia cada um, onde um facilitador promovia discussões sobre os 

casos que envolviam questões éticas vivenciados em campo prático, o autor concluiu que a 

partir das discussões desenvolvidas nesses encontros de grupo de supervisão clínica foram 

eficientes para treinar as reflexões éticas e desenvolver a competência moral dos alunos e 

poderia melhorar a Educação em Enfermagem assim como as organizações de saúde, 

colocando as questões éticas nos programas de aprendizagem. 

Em um segundo estudo de intervenção, com grupos de controle, Baykara, Demir e 

Yaman (2015) submeteram o grupo experimental a capacitação ética incluindo princípios 

éticos, direitos dos pacientes, discussão de casos, exemplos e violação ética e discussão de 

casos vividos pelos estudantes no ambiente clínico. posteriormente os participantes foram 

distribuídos por diversas clínicas para observar violações éticas. Após essa etapa foi aplicado 

questionário que incluiu o MSQ (Moral Sensitivity Questionnaire). A intervenção durou 4 

encontros no decorrer de 4 semanas  com duração de duas horas cada um. Os autores 

concluíram que a capacitação em ética aumentou significativamente a conscientização dos 

alunos  em relação à violações éticas. A discussão dos casos experimentados pelos alunos em 

clínicas teria um efeito positivo sobre o ponto de vista afetivo dos alunos e recomendaram 

recomenda-se formação ética progressiva em vários anos no curso de graduação e a criação 



 

 

de ambientes de discussão de problemas éticos vividos no ambiente clínico, assim como 

programas de capacitação em serviço para sensibilidade moral após a graduação. 

 No terceiro estudo referido, Torabizadeh, Homayuni e Moattari (2018) submeteu um 

grupo experimental  a educação ética a partir do método de “Questionamento Socrático”, um 

grupo experimental recebeu educação ética a partir de métodos convencionais como palestras 

e um grupo de controle não foi submetido a qualquer educação sobre ética, sendo realizado 

um pré-teste e um pós-teste de avaliação do desenvolvimento moral. As sessões com ações 

educativas aconteceram em seis encontros durante seis semanas consecutivas com a duração 

de 45 minutos em cada uma. A partir desse estudo os autores concluíram que o Método de 

Questionamento Socrático mostrou-se mais eficaz que o método tradicional. 

A partir do descrito, pode-se observar que o  tempo dispensado nas práticas variou de 

45 minutos à 2h, entretanto o estudo que apresentou o menor tempo de intervenção teve um 

maior número de encontros.  

Pensando nos princípios da relação democrática em uma “comunidade justa” 

propostos por Lawrence Kohlberg (BIAGGIO, 2006) e os princípios da EPS, que promove a 

construção em conjunto (gestão, ensino e trabalhadores) das regras e conteúdos, o tempo e as 

estratégias dispensadas para implementação da EPS no APH devem ser discutidos com a 

gestão administrativa, as escolas responsáveis pelo ensino e os trabalhadores. 

De acordo com o Ministério da saúde (BRASIL, 2014, 2015), é de responsabilidade 

da gestão garantir esse espaço, tempo e agenda para sua participação, assim como das equipes 

de trabalho nesse movimento de discussão, planejamento e deliberação e os trabalhadores 

devem ser considerados como agentes de mudança que como alunos aprendem de forma 

ativa, aptos a aprender a fazer e a conviver, aprender a aprender e aprender a ser, 

contribuindo com a elaboração de um sistema de saúde democrático e participativo. 

Outra questão de extrema relevância referida pelo participantes é a necessidade de 

capacitação do “instrutor”. Conforme descrevem algumas falas, não há um programa que 

prepare o profissional  para atuar no âmbito da educação no cenário desta pesquisa, e nem é 

pré-requisito para desenvolver essa função nenhuma formação na área de Educação. 

A atualização contínua do docente é fundamental, tanto nos aspectos técnicos quanto 

nos conteúdos que envolvem a educação. É imprescindível que o educador esteja enredado 

com o atual contexto social e suas respectivas mudanças. (VALENTE, 2005). Para que o 

processo de Ensino e aprendizagem seja eficiente, é necessário que se entenda como se 

aprende, tornando imprescindível a oferta de capacitações pedagógicas aos instrutores.  



 

 

Frente às mudanças globais, inclusive ao modo de ser e aprender do indivíduo, a 

educação assume a necessidade de desvencilhar-se de seu modelo tradicional, pois os 

„aprendizes” não são mais tradicionais. O mundo não é mais o mesmo, sendo assim não 

pode-se ensinar da mesma maneira que antes. Hoje as informações do mundo cabem na 

palma da mão, dentro de aparelhos eletrônicos que já se encarregam de “transmitir” as 

informações, entretanto os aprendizes  não cabem mais somente dentro de um espaço 

limitado que é a sala de aula tradicional. Cabe ao educador/professor/facilitador/instrutor, 

seja lá qual for sua intitulação, entendendo que este seja responsável pelo ensino, ser 

mediador e moderador das informações adquiridas fora de sala de aula. Saber promover a 

reflexão sobre as informações que o Enfermeiro trás de sua realidade no mundo do trabalho é 

uma dessas atribuições, entretanto ele deve esta preparado para isso, pois não não é uma 

articulação simples.  

 Para Piaget (2010, p. 130),  as questões econômicas e de justiça social impõem ao 

professor que ampliem sua maneira de ensinar e cada vez mais que a escola se aperfeiçoa, 

mais pesa a tarefa do professor, e quanto melhores os métodos, mais difícil sua 

aplicabilidade. Para o teórico o problema da formação dos professores constitui a questão 

chave de todos os problemas que envolvem a educação.  

Mesmo com tantas transformações no mundo, Piaget (2010) afirma que a edificação 

da escola por conservadores do ponto de vista pedagógico, estruturando o conhecimento nos 

moldes da transmissão inibe a formação de indivíduos com espírito crítico. Sendo assim é 

necessário que o desenvolvimento das práticas docentes acompanhem a transformação da 

sociedade, para isso, esses profissionais devem também estar envolvidos por uma educação 

contínua e permanente. 

O próprio profissional que está envolvido no ensino, precisa desconstruir seu 

pensamento pragmático e tradicional. É necessário fomentar conflitos cognitivos para que 

esses reconstruam seus conceitos de educação a partir da concepção de que o aluno deverá 

ser agente, um indivíduo ativo dentro  do seu processo de ensino-aprendizagem. 

De acordo com os participantes da pesquisa, a chegada de novos membros no corpo 

docente favoreceu uma mudança no discurso dos cursos ministrados. Profissionais que estão 

envolvidos com o mundo da educação fora da instituição de pesquisa trazem novas propostas, 

como forma de inovar não no conteúdo, mas na forma de se fazer. Ainda assim referem ser 

necessário o investimento nos instrutores, na formação e na valorização dos mesmos. 

Segundo algumas falas, além de exercer o papel de ensinar, os instrutores exercem 

outras funções de cunho administrativo muito distantes do ensino ou da atividade fim sobre a 



 

 

qual os mesmos ensinam, segundo eles, isso é uma fragilidade do sistema, pois toma um 

tempo no qual eles poderiam estar se desenvolvendo nas práticas pedagógicas e no 

aprimoramento do ensino. 

A Política de EPS prevê a formação de facilitadores de Educação Permanente dos 

trabalhadores dentro do próprio ministério da saúde como ferramenta para favorecer a 

implementação e a sustentabilidade nesse processo, uma vez que essa ação valoriza e 

reconhece o saber deste trabalhador que irá compartilhar suas experiências adquiridas a partir 

de suas vivências e práticas cotidianas (BRASIL, 2014). Nesse aspecto o cenário pesquisado 

apresenta como potencialidade, além da multidisciplinaridade no que diz respeito a formação 

do instrutor, a maioria atuar na ponta em plantões complementares a sua carga de trabalho. 

A atuação na ponta favorece o instrutor a contextualizar o conteúdo técnico 

ministrado, partindo de sua experiência no cenário do tabalhador, entretanto, no que diz 

respeito a educação moral, e outros conteúdos problematizadores precisam ser estruturado, 

sistematizado e ter a intencionalidade para o ensino.  A capacitação para o desenvolvimento 

das competência morais exigem técnica pedagógicas específicas como visto anteriormente. 

Solum et al, traz a ausência de conhecimento pedagógico e didático como um dos desafios 

significativo para a implantação de uma educação ética que promova as capacidades de 

julgamento moral dos Enfermeiros.  

Tanto para uma Educação Ética como para uma Política de EPS eficiente, é necessário 

superar concepções tradicionais de educação, fomentar a cultura de criticidade entre os 

professores, profissionais dos serviços de saúde e movimentos sociais. Ao formar 

facilitadores desse processo cria-se uma interface da educação e saúde. (BRASIL, 2014)  

Na EPS o facilitador de educação na saúde precisa estar atento às necessidades 

político-pedagógicas em saúde e sua ação deve focar na complexidade do trabalho em saúde. 

Essa ação implica em escuta, interação entre os diferentes atores envolvidos nas práticas de 

atenção, de gestão, de formação e de decisão crítica acerca de todos os processos que 

repercutem em assistência de qualidade, considerando a responsabilidade tecnocientífica, 

social e ética em saúde. (BRASIL, 2005)  

A partir do exposto, os profissionais que trabalham na educação dentro do serviço de 

APH não devem abster-se de transcender o âmbito técnico do ensino. Para que ele consiga 

promover o desenvolvimento de seus alunos/trabalhadores, precisam entender a 

complexidade que envolve a interface  “educação-trabalho-sociedade”, se apropriar de 

conceitos que vão além dos protocolos institucionalizados internacionalmente. Não que esses 



 

 

não sejam relevantes, mas devem ser inseridos no contexto real na vida desses trabalhadores 

se tornando uma parte da realidade, e não o todo.  

De acordo com o Ministério da Saúde (2005, p. 41) 

A partir do problema (ou questão) identificado como prioritário, é importante e 

necessário problematizar com o grupo suas próprias explicações, compreensões e 

inquietações acerca do problema, levando-o à explicação de como e porque 

entraram no jogo. O objetivo é construir alternativas coletivas que aproximem o 

trabalho da equipe à atenção integral em saúde, qualifiquem a gestão e ampliem o 

controle social. 

 

 Frente ao exposto, para articular o conhecimento e desenvolvimento dos trabalhadores 

com o ensino dessa forma proposta, primeiramente deve-se repensar o título de instrutor, uma 

vez que em um cenário de EPS a “instrução” não deve ser o cerne das ações Educativas. Em 

seguida, toda as ações propostas pela Educação Permanente devem ser aplicados aos próprios 

“instrutores” de forma a capacitá-los como Facilitadores, para que estes possam contribuir 

para a construção de uma gestão do ensino voltada para Educação Permanente em Saúde.  

 

 

4.3 A GESTÃO ADMINISTRATIVA COMO UMA FRAGILIDADE NA EDUCAÇÃO 

PERMANENTE E NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO MORAL: 

 

 Esta última categoria trás as fragilidades provenientes da dissociação entre a gestão 

administrativa e o ensino no cenário pesquisado. Os participantes trazem o desgaste físico e 

mental dos trabalhadores como fatores contribuintes para determinados comportamentos que  

não condizem com o esperado dentro do aspecto ético e profissional, assim como a falta de 

recursos materiais e as dificuldades em garantir a continuidade da assistência do paciente nas 

unidades de saúde de destino. 

 De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2015), a gestão não se resume a 

elaboração de normas estabelecidas no cotidiano do trabalho, mas envolve agenciamentos, 

sendo a EPS um dispositivo importante nos modos de gerir e produzir o trabalho em saúde.  

A gestão administrativa é responsável por operacionalizar o trabalho, com a 

responsabilidade de promover a oferta de um serviço de qualidade. Diversos são os aspectos 

que envolvem essa gestão, como recursos materiais, humanos, normas institucionais e até as 

demandas políticas, quando estão envolvidos os serviços públicos. Articular todas essas 

questões de modo a satisfazer todos os envolvidos no processo de trabalho envolve toda 

complexidade oriunda dessas relações estabelecidas na prática, pois  envolvem a 

subjetividade do indivíduo, exigindo a reflexão para a promoção de relações efetivas.  



 

 

De acordo com Ceccim (2004), o sistema de gestão deve oferecer: 

 

[...]propostas de transformação das práticas profissionais, baseando-se na reflexão 

crítica sobre o trabalho em saúde e a experimentação da alteridade com os usuários. 

Permite, assim, que o quotidiano de relações da organização da gestão setorial e 

estruturação do cuidado à saúde se incorpore ao aprender e ao ensinar, formando 

profissionais para a área da saúde, mas formando para o SUS. 

 

A interface gestão, ensino e atenção à saúde deve ser permeável, nesse sentido a 

PNEPS favorece essa articulação, assim como a gestão tem papel fundamental na 

implementação da EPS, sendo indissociáveis no processo de mudança e promoção da 

qualidade da assistência, uma vez que permitem a leitura da realidade na ponta do processo 

de trabalho e fomentam as propostas coletivas e colaborativas de soluções. 

Conforme a fala dos participantes, os fatores estressantes aos quais são submetidos os 

Enfermeiros no APH são um problema que têm uma importante influência em seu 

comportamento. Esse discurso é corroborado por Salvador, Silva e Lisboa (2013) ao afirmar 

que os profissionais da Enfermagem  que atuam no APH estão expostos constantemente à 

agentes estressores como o constante estado de alerta, a alta demanda de atendimentos, o 

acesso a locais de risco onde são submetidos diversas vezes a agressão e coação por parte de 

criminosos e a dificuldade em garantir a continuidade do atendimento ao paciente no hospital 

de destino. De acordo com as autoras, cobrir atendimentos que não se caracterizam como 

situações de urgência ou emergência, faz com que os profissionais sintam que não executam 

a função para qual foram treinados e preparados. 

 O estado de estresse constante no ambiente do trabalho pode estar relacionado a 

incapacidade em lidar com as exigências do universo profissional que estão além de sua 

capacidade (SALVADOR, SILVA E LISBOA, 2013). Conforme trazem Pai e Lautert (2005), 

promover um cuidado considerando as dimensões éticas, subjetivas, técnicas e institucionais 

frente a uma realidade de tensões como na emergência constitui um desafio para 

Enfermagem.  

A incapacidade de resposta à essas demandas no ambiente do trabalho expõe o 

profissional Enfermeiro a um quadro de sofrimento moral. O sofrimento moral é um 

desequilíbrio psicológico e um estado de emoções negativas que acontece quando o 

profissional não é capaz de agir de acordo com seus preceitos morais, seja por pressões 

organizacionais ou devido ao conflito com outros colegas. (ABBASI et al. 2018). 

No que diz respeito ao comportamento baseado em sentimentos e emoções, tanto 

Piaget e Lawrence Kohlberg descrevem a influência da afetividade como força motriz das 



 

 

ações humanas (LA TAILLE, 2007 p.17), e em relação a moralidade, está deverá conduzir o 

indivíduo em níveis de desenvolvimento caracterizados pela heteronomia, ou seja, a pessoa 

age conforme suas emoções, e o respeito às regras se dá a partir de sentimentos como o 

medo, da punição, por exemplo e a simpatia (PIAGET, 1996 p. 2),  por seus líderes, no caso 

dos profissionais em questão . Sendo assim, as emoções que podem estar presentes nos 

Enfermeiros em virtudes dos desafios do serviço podem nortear seu comportamento nos 

casos de níveis mais baixos ou intermediários de desenvolvimento moral de acordo com a 

classificação de Lawrence Kohlberg já citadas anteriormente, onde a capacidade de reflexão a 

partir dos valores morais universais ainda não está aprimorada.  

A partir do desenvolvimento cognitivo e da capacidade de reflexão,  a racionalidade 

deve se sobrepor ao afeto. Ainda assim, os referidos teóricos descrevem a importância da 

afetividade para prática da ação moral no sentido de que são os valores desenvolvidos que 

transformam o juízo moral em prática.  

 A educação moral, baseada em princípios universais, que se sustentam nos Direitos 

Humanos, provocando a reflexão, favorece os julgamentos morais baseados na razão, e as 

ações sendo estimuladas por valores como os de justiça, igualdade, reciprocidade  e 

altruísmo. Ainda assim, se torna essencial  que o Ensino oferecido aos Enfermeiros neste 

cenário de APH seja harmonizada com uma gestão participativa, conforme preconiza a EPS, 

de forma a gerar o sentimento de corresponsabilidade dos profissionais, encontrando juntos 

(gestão, ensino e profissionais da ponta)   soluções ou mesmo meios para atenuar os desafios 

encontrados no APH.       

Piaget (1996, p.5) traz a importância  das relações cooperativas, baseadas no respeito 

mútuo para o desenvolvimento da moral autônoma no lugar das relações baseadas na coação 

e respeito unilateral, que implica em uma desigualdade entre aquele que respeita e é 

respeitado, esta por sua vez conduzindo o indivíduo  a uma moral heterônoma. Segundo o 

teórico: 

 

De modo geral, pode-se afirmar que o respeito unilateral, fazendo par com a relação 

de coação moral, conduz, como Bovet bem notou, a um resultado específico que é o 

sentimento de dever. Mas o dever primitivo assim resultante da pressão do adulto 

sobre a criança permanece essencialmente heterônomo. Ao contrário, a moral 

resultante do respeito mútuo e das relações de cooperação pode caracterizar-se por 

um sentimento diferente, o sentimento do bem, mais interior à consciência e, então, 

o ideal da reciprocidade tende a tornar-se inteiramente autônomo. (PIAGET, 1996, 

P.5) 

 



 

 

 Desta forma, esse princípio vai de encontro com o que prega a PNEPS, quando esta 

traz a importância da gestão participativa, enfatizando a utilização de diferentes estratégias, 

dispositivos e arranjos, ampliando a participação de técnicos e gestores no sentido de 

produzir a autonomia dos sujeitos e da promoção do trabalho nas equipes multiprofissionais.  

Em relação ao cenário pesquisado, a integração dos diversos setores, incluindo um 

diálogo com as unidades de saúde responsáveis pela continuidade do atendimento aos 

pacientes se torna fundamental, uma vez que de acordo com a fala dos participantes, a 

dificuldade em entregar os pacientes com garantia da continuidade do atendimento é um 

problema que se faz presente, sendo afirmado por  Silva e Lisboa (2013). Assim como a 

integração com as centrais responsáveis pela regulação dos atendimentos a serem realizados, 

e os órgãos de segurança, de forma a possibilitar em conjunto a elaboração de estratégias para 

diminuir as barreiras e adversidades que dificultam a prestação de um Atendimento Pré-

hospitalar de qualidade e mais Humano. 

A co responsabilidade da gestão administrativa na formação e desenvolvimento moral 

do Enfermeiro é claramente percebida pelos participantes da pesquisa, que entendem que a 

estrutura organizacional e as questões administrativas não justificam, mas se relacionam com 

o comportamento ético dos profissionais.     

Pensar em Gestão e Educação, ambas participativas e significativas, no sentido de 

pensar coletivamente em soluções para os problemas enfrentados em articulação com a 

inserção de práticas educativas que favoreçam a capacidade de refletir sobre suas ações, 

incluindo os aspectos éticos do trabalho, ao mesmo tempo em que fortalecem a capacidade de 

Julgamento moral, promovem meios para transformar a realidade do mundo do trabalho. 

Fomenta o envolvimento dos profissionais, quando estes também se sentem responsáveis pelo 

sucesso do serviço.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 De acordo com a PNES (2009, p.51): 

 Nem sempre as organizações criam condições objetivas que permitam transferir o 

aprendizado para a ação. Muitas vezes esta realidade se relaciona com fatores 

materiais e simples, como o equipamento ou o espaço físico necessário para 

trabalhar de outra forma. Em outros casos, são responsáveis por isto, condições 

mais subjetivas e complexas, como os incentivos que a organização oferece para 

instalar novos comportamentos ou para a alteração dos papéis na divisão de trabalho 

 

Frente ao exposto, a questão perpassa a necessidade da incorporação de 

conhecimentos específicos ensinados em um curso, mas converge para a necessidade de 

mudanças na própria organização, pois não basta somente incorporar conhecimentos. É 

preciso saber quais conhecimentos são necessários e como fazer para que os profissionais o 



 

 

coloquem em prática. Para isso é imprescindível a articulação entre a teoria e a prática, assim 

como o envolvimento da gestão em seus diversos níveis, interdisciplinarmente. 

 A Educação Permanente visa a promoção da reflexão em conjunto sobre a prática 

para a construção de alternativas e solução dos problemas, mas o que se diz e o que se faz no 

processo de ensino dos Enfermeiros atualmente está mais próximo da capacitação do que da 

EPS, embora abordem os temas do mundo do trabalho no APH, nem sempre articulam os 

problemas práticos ou os comportamentos que deverão ser mobilizados. Sendo assim, a 

gestão tem que participar do processo de educação, assim como a educação deve envolver as 

questões de gestão.  

Quando se fala apenas em capacitação, esse processo não é acompanhado por 

intervenções da gestão de recursos humanos, ou seja, é estimulada mudanças por meio de 

ações educativas, mas não estabelece mudanças no procedimento de administração 

burocrática de pessoas (BRASIL, 2009). Em analogia com a realidade citada pelos 

participantes da pesquisa, é necessário estabelecer o vínculo entre as unidades gestores e 

formadoras, para que o processo de trabalho seja repensado, mesmo que as fragilidades do 

serviço sejam complexas e de difíceis soluções. 

Imprescindível ressaltar que, o conhecimento acadêmico é importante, mas é possível 

aprender muito com os indivíduos familiarizados com a prática (BRASIL,2009), tanto na 

atividade fim quanto na gestão dos serviços. Este processo deve constar de uma grande troca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerações Finais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A alegria não chega apenas no encontro do 

achado, mas faz parte do processo da busca. E 



 

 

ensinar e aprender não pode dar-se fora da 

procura, fora da boniteza e da alegria” 

 

Paulo Freire 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O primeiro pensamento conclusivo em relação a este estudo, é que a Competência 

Moral e seu desenvolvimento se constitui em um tema vasto, polêmico e de grande 

complexidade, não se esgotando facilmente. O percurso das leituras realizadas demonstram 

que promover o julgamento moral do Enfermeiro é possível através da Educação, 

favorecendo a este profissional tornar suas ações em conformidade com  valores 

universalmente desejáveis como aqueles descritos na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, como a Igualdade, dignidade, justiça e liberdade, e que também se fazem presente 

no Código de Ética de Enfermagem quando este enfatiza o direito ao cuidado digno do 

paciente, sendo exercido com justiça, equidade, resolutividade, competência, 

responsabilidade, honestidade e lealdade.  

 Entretanto, para que esse desenvolvimento se torne possível, é necessário o emprego 

de técnicas pedagógicas específicas,  que favoreçam relações democráticas e dialogadoras, 

promovendo a capacidade de reflexão dos alunos e profissionais de acordo com valores 

morais universalmente desejáveis.  

Ao pensar nos princípios que fundamentam a educação moral é possível entender a 

convergência com o constructo da Política de Educação Permanente, uma vez que essa 

estabelece como um dos objetivos promover a qualidade da assistência a partir do 

desenvolvimento do trabalhador em direção à uma prática reflexiva a partir de métodos de 

ensino construtivistas. 

 As Metodologias utilizadas na Práticas de Educativas aplicadas no cenário estudado 

não convergem com os princípios da EPS, uma vez que e caracterizam como práticas 

tecnicistas, baseadas em protocolos internacionais preestabelecido e que, embora sejam bem 

utilizadas no exercício não configuram os problemas vivenciados pelos trabalhadores em sua 

prática . 



 

 

 Entretanto, essas práticas  de ensino utilizadas nos cursos de capacitação de longa 

duração para o Atendimento Pré-hospitalar ofertadas aos Enfermeiros, embora ainda 

contenham características tecnicistas e comportamentalistas, demonstram uma tendência à 

mudanças, pois, novas técnicas como a discussão de casos vivenciados na prática, 

eventualmente abordando conflitos que envolvem decisões de cunho moral e ético têm sido 

aplicadas. Contudo, em relação a educação moral essas técnicas pedagógicas ainda não 

apresentam uma estrutura sistematizada e nem estão inseridas no currículo formal dos cursos. 

 Em relação a capacitação dos Enfermeiros, são desenvolvidos métodos pedagógicos 

que articulam a teoria com a execução prática com ênfase no desenvolvimento de habilidades 

e raciocínio clínico a partir de simulações de casos, entretanto, temas envolvendo questões 

éticas-morais só surgem eventualmente a partir da demanda dos alunos, não fazendo parte do 

escopo dos cursos. Os participantes entendem como relevante a inserção do conteúdo de 

educação ética nas capacitações, mas apontam a falta de periodicidade e o pouco tempo 

disponível para a capacitação dos Enfermeiros como dificultadores do processo de ensino-

aprendizagem, no sentido de desenvolver outras capacidades além das técnicas. Ainda assim, 

é necessário que o corpo docente seja capacitado para implementar tais técnicas tão 

específicas. 

 O corpo docente demonstrou um grande envolvimento pelo processo do aprendizado 

dos militares, algumas falas expressam explicitamente o compromisso e paixão pelo ensino,  

reafirmam a necessidade desse compromisso para que estejam inseridos nesse processo e 

entendem como imprescindível sua capacitação pedagógica para lidar com as demandas que 

surgem em virtude da transformação do mundo e da sociedade. 

 Outra fragilidade para o desenvolvimento de uma política de educação permanente é a 

pouca articulação da gestão administrativa com o ensino, sendo entendido como um quadro 

desfavorável para promover a qualidade da assistência prestada. A existência de problemas 

complexos, de difícil solução exige uma educação cooperativa, onde o discurso entre as 

partes deverá servir para pensar em tais soluções, ou pelo menos estratégias que possam 

amenizar o quadro atual. 

 Frente ao exposto, concluo que a inserção de um ensino que promova as competências 

ético morais do Enfermeiro para o Atendimento Pré-hospitalar num processo de Educação 

Permanente  é possível, entretanto, é necessário superar certas barreiras como a falta de 

articulação Gestão x Ensino e a capacitação específica e contínua do corpo docente para a 

implementação de tais técnicas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUTO DA PESQUISA 

 

JUSTIFICATIVA: 

 Após a realização desta pesquisa, constatou-se a necessidade de implementação de um 

programa que atenda as perspectivas da Educação Permanente em Saúde, pois as práticas 

Pedagógicas implementadas na instituição pesquisada apresentam características de Educação 

Continuada, pois são centradas em práticas sem contextualização do mundo do trabalhado, 

caracterizadas como capacitações, voltados para o desenvolvimento de técnicas e protocolos 

internacionais. E tendo vistas a necessidade do desenvolvimento da competência Ética, 

sobretudo por envolver a necessidade de prestar um atendimento humanizado, preconizando 

os valores universais desejáveis, torna-se imprescindível a implementação transversal de 

práticas pedagógicas que utilizem metodologias ativas com foco no desenvolvimento moral. 

Estas ações viabiliza a melhoria da qualidade da assistência prestada, uma vez que a 

Educação Permanente em Saúde visa qualificar os trabalhadores de acordo com a realidade 

do trabalho. 

 

OBJETIVO GERAL: 

 

 Propor a implementação do Programa de Educação Permanente em saúde com a 

inserção de práticas de Educação Moral transversalmente aos conteúdos a serem 

desenvolvidos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 



 

 

1.Apresentação da pesquisa 
e do projeto de 

implementação da EPS para 
gestão e sensibilização 
sobre a necessidade de 

implantação da EPS. 

1.Oficina com os instrutores 
para apresentação dos 

conceitos de EPS e 
discussão sobre fragilidades 

e potencialidades para 
implantação do projeto. 

Oficina de construção das 
diretrizes Curriculares dos 

Cursos para os Enfermeiros. 

1.Oficinas práticas 
norteadas pelo Manual do 

Curso de formação de 
facilitadores de EPS. 

Oficinas com os instrutores 
com práticas simuladas 

voltadas para o 
desenvolvimento moral 

Discutir os resultados das 
oficinas realizadas 

1.Implementação do 
Projeto piloto com uma 
turma de Enfermeiros. 

1.Reunião de avaliação com 
Enfermeiros e Instrutores. 

● Promover discussões com a equipe pedagógica e a gestão para sensibilização sobre a 

implementação da Educação Permanente em Saúde; 

● Discutir sobre as fragilidades e potencialidades da implementação da EPS; 

● Realizar oficinas para formação de facilitadores de EPS; 

● Realizar oficinas com os instrutores envolvendo práticas simuladas voltadas para o 

desenvolvimento moral; 

● Discutir os resultados das oficinas realizadas; 

● Elaborar a matriz curricular dos cursos com as práticas simuladas contemplando os 

temas transversais para promoção do desenvolvimento da competência moral dos 

Enfermeiros. 

 

 

FLUXOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO: 
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