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RESUMO 

Introdução: Neste estudo trazemos para debate o corpo do docente na formação em 

saúde, possibilitando repensar coletivamente como as práticas profissionais afetam a 

saúde do corpo. Como fisioterapeuta e refletindo a minha implicação com esse objeto 

de estudo, penso que o cuidado com o corpo do docente deveria ser primordial numa 

escola. Objetivo Geral: Analisar a influência do corpo na prática pedagógica do 

docente do curso técnico de enfermagem do Instituto Federal Fluminense (IFF). 

Específicos: Descrever as práticas profissionais do docente de enfermagem do 

IFF; Investigar a percepção que o docente de enfermagem tem das influências do seu 

corpo no seu processo de trabalho pedagógico; Identificar as políticas de promoção e 

prevenção da saúde do educador do IFF. Método: Esta pesquisa qualitativa utiliza o 

referencial teórico-metodológico da Análise Institucional em sua vertente Socioclínica 

Institucional das práticas profissionais. Os sujeitos foram os docentes de enfermagem 

do IFF. A coleta de dados foi realizada em encontros socioclínicos. Os dados foram 

analisados à luz dos conceitos de instituição nos seus momentos instituído, instituinte e 

de institucionalização; implicação e analisador. Resultados: Da análise emergiram 4 

eixos: Fatores ligados ao comprometimento da parte física e psíquica e a prática 

docente; Aspectos positivos e negativos no processo de trabalho pedagógico; Sentir-se 

proativo na busca de soluções aos problemas relativos ao processo pedagógico políticas 

de prevenção, promoção, e educação em saúde no IFF. Os analisadores que fizeram a 

instituição se desnudar foram: O sofrimento no corpo do docente no desenvolvimento 

da prática pedagógica e as Interferências institucionais no corpo como fator limitante 

na institucionalização da prática pedagógica. Discussão: O corpo do docente sofre 

influência de regras instituídas pela organização de ensino e pela profissão de 

enfermagem. O movimento instituinte presente em todas as instituições, levam os 

sujeitos a repensarem essas normas estabelecidas, produzindo transformações. Quando 

esse movimento dialético das forças instituídas e instituintes cessam ocorre a 

institucionalização das práticas docentes em outros escopos, estando em constante 

movimento. Conclusão: Faltam políticas de saúde para os docentes do IFF. A 

proposição de avançar na construção coletiva de uma política de promoção da saúde 

dos docentes, incluindo os cuidados corporais foi potencializada com essa intervenção. 

A dinâmica de encontros socioclínicos dos docentes de enfermagem para refletir sobre 

as práticas profissionais foi recebida como positiva para o aprofundamento dos debates 

a cerca dos objetivos dessa prática social para a nossa sociedade. 

 

Descritores: Educação, Educação em Saúde, Saúde do Trabalhador e Promoção da 

saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: In this study we bring to debate the teaching body in health education, 

enabling collectively rethink how professional practices affect the body's health. As a 

physiotherapist and reflecting my involvement with this subject matter, I think that the 

care of the teaching body should be paramount in school. General Objective: To 

analyze the influence of the body in the pedagogical practice of teachers of technical 

nursing course of the Federal Institute Fluminense (IFF). Specific: Describe the 

professionals of the IFF nursing teaching practices; Investigate the perception that 

nursing faculty has the influences of his body in his pedagogical work process; Identify 

the policies of promotion and prevention health educator IFF. Methods: This 

qualitative study uses the theoretical framework of institutional analysis in its 

Socioclínica Institutional aspects of professional practice. The subjects were the IFF 

nursing teachers. Data collection was conducted in socioclínicos meetings. Data were 

analyzed in the light of the introduction of concepts in their set times, instituting and 

institutionalization; implication and analyzer. Results: The analysis emerged four areas: 

Factors related to impairment of physical and mental part and teaching practice; positive 

and negative aspects in the pedagogical work process; Feeling proactive in finding 

solutions to problems related to the educational process policies for prevention, 

promotion and health education at the IFF. Parsers that made the institution to strip 

were: Suffering in the teaching body in the development of pedagogical practice and 

institutional interference in the body as a limiting factor in the institutionalization of 

pedagogical practice. Discussion: The teaching body is influenced by rules established 

by the educational organization and the nursing profession. The instituting movement 

present in all the institutions, leads the subjects to rethink these established standards, 

producing transformations. When this dialectical movement of instituted and instituting 

forces cease institutionalization occurs of teaching practices in other scopes, being in 

constant motion. Conclusion: There are health policies for teachers of IFF. The 

proposal to move the collective construction of a health promotion policy of teachers, 

including body care was enhanced with this intervention. The dynamics of socioclínicos 

meetings of nursing teachers to reflect on professional practices was received as positive 

for the deepening of discussions about the objectives of this social practice to our 

society. 

 

Key words: Education, Health Education, Occupational Health and Health Promotion 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 As implicações iniciais do pesquisador e a problematização do estudo 

  

 

Minhas implicações iniciais estão vinculadas ao trabalho que desenvolvo na 

equipe de saúde no Instituto Federal Fluminense (IFFluminense), há quase 10 anos, 

desde a implantação da unidade nova, chamada Campus Guarus. Neste campus realizo 

ações na função de Técnica de Laboratório, auxiliando no preparo e no 

desenvolvimento das aulas práticas dos cursos de enfermagem, farmácia, meio ambiente 

e engenharia ambiental que são ministradas no (IFFluminense).   

Além da formação como técnica de laboratório também me graduei como 

fisioterapeuta. A fisioterapia, como outras profissões da área da saúde que trabalha com 

corpos em reabilitação deve considerar o homem com um ser biopsicossocial e esta 

visão torna o tratamento mais humanizado, visto que o corpo não é apenas um físico a 

ser recuperado, mas um ser global a ser restaurado, reabilitado. Leva em consideração a 

fenomenologia do corpo, onde a mente e o corpo são unificados no ser humano e não 

mais dicotomizados como na antiga visão materialista. Para a fisioterapia tratar o 

indivíduo em sua totalidade se torna importantíssimo, visto que isto implica na 

motivação e no positivismo do tratamento fisioterapêutico (NOVAES, 1975, 

MERLEAU-PONTY, 1994; VILA ET AL, 2002). 

Como fisioterapeuta pensava que o cuidado com o corpo do docente deveria ser 

primordial numa organização de ensino, visto que ele funciona como componente 

pedagógico, e que sem a saúde do corpo o professor não alcança os objetivos da sua 

prática social.  Observava como os docentes de enfermagem trabalhavam, e como este 

trabalho produzia efeitos em seu corpo. Foi com este olhar de fisioterapeuta, que escolhi 

trabalhar com a equipe de docentes de enfermagem do Campus Campos-Guarus que 

toca diretamente em minha implicação com o tema de estudo, por estar muito próxima 

da realidade destes profissionais, e, por perceber que, por conta da maneira como lidam 

com o trabalho, negligenciam aspectos individuais que afetam a sua saúde.  

Observava que os docentes de enfermagem nem sempre conseguiam adequar 

atitudes saudáveis a suas vidas, o que resultava na busca de atendimento de saúde, 

fisioterapêutico, psicológico, levando ao absenteísmo e às licenças de saúde. Para a 
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organização de ensino, ter um professor que falta às aulas e que fica alguns períodos de 

licença para tratamento de sua saúde compromete os seus objetivos educacionais, visto 

que se necessita substituí-lo.   

A partir das minhas implicações pessoais e profissionais com os reflexos do 

trabalho acadêmico e assistencial sobre o corpo dos docentes de enfermagem, foi que 

pensou-se como tema do estudo O corpo do docente na formação pedagógica em saúde 

e como objeto  a prática docente, onde o corpo trabalha como componente pedagógico 

desta prática no curso técnico de enfermagem do IFFluminense, do seu campus 

Guarus. 

Para ampliar a compreensão sobre a temática do estudo torna-se importante 

conceituar algumas palavras como corpo, educação, educação em saúde, trabalho, saúde 

do trabalhador, trabalho docente e promoção da saúde, que dão sentido a todo o 

contexto do estudo. 

 Considera-se corpo como uma estrutura livre, ativa, dona de suas próprias 

idéias, valores, opiniões, ambições, com sua própria visão de mundo, com memórias 

históricas nele fixadas, subjetivo, instituído e instituinte, que faz movimentos políticos 

de mudança, de criação, de transformação, dotado de emoções... enfim, o corpo é 

“carne-memória, ética, viva, pulsante, carne-sangue, origem e fim da cultura criada” 

(FIGUEIREDO, TONINI, dos SANTOS, et al, 2012). Ou seja, corpo neste estudo, é um 

todo, que comporta não apenas o aspecto físico, mas também o psíquico, o social, o 

moral, o histórico, o comportamental, o sensitivo e o afetivo. 

 A educação é entendida como aquisição de conhecimento, como resultado de 

instrução em um curso formal de estudo, levando à aprendizagem, que nada mais é que 

a mudança de comportamento relativamente duradoura, que resulta da experiência 

passada, ou da prática, que inclui a aquisição de conhecimento (BVS,2013).  

A educação em saúde se define, segundo a mesma referência, como forma de 

desenvolver nas pessoas um sentido de responsabilidade, como indivíduo, membro de 

uma família e de uma comunidade, para com a saúde, tanto individual como 

coletivamente (BVS, 2013). 

O trabalho neste estudo é compreendido como sendo o eixo em torno do qual se 

organiza a vida, pois é através do trabalho que o homem se reproduz socialmente, este 

passa a ser possuidor de uma dupla possibilidade podendo vir a ser uma fonte de 

realização, satisfação, prazer e estruturação da identidade dos sujeitos, mas também 

podendo ser nocivo e patogênico levando ao adoecimento e até à morte (GONÇALVES, 
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BATISTA, ET AL, 2008). 

Por saúde do trabalhador entende-se a promoção e a manutenção no mais alto 

grau do bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores, em todas as ocupações; a 

prevenção entre os trabalhadores de doenças ocupacionais causadas por suas condições 

de trabalho; a proteção dos trabalhadores em seus labores, dos riscos resultantes de 

fatores adversos à saúde; a colocação e conservação dos trabalhadores nos ambientes 

ocupacionais adaptados a suas aptidões fisiológicas e psicológicas. É a promoção e 

manutenção da saúde física e mental no ambiente de trabalho (BVS, 2013).  

O docente é conceituado pela BVS (2013) como professores e membros do 

corpo administrativo com grau acadêmico em instituição de ensino, sendo o docente de 

enfermagem, o profissional que possui graduação acadêmica em uma escola de 

enfermagem. A docência aparece relacionada a palavra ensino conceituada como o 

processo educacional de instrução. 

A promoção da saúde referenciada por Czeresnia (2003), traz a idéia de que a 

mesma envolve fortalecimento da capacidade individual e coletiva para lidar com a 

multiplicidade dos condicionantes da saúde. Promoção, nesse sentido, vai além de uma 

aplicação técnica e normativa, pois essa concepção diz respeito ao fortalecimento da 

saúde por meio da construção de capacidade de escolha, bem como à utilização do 

conhecimento com o discernimento de atentar para as diferenças e singularidades dos 

acontecimentos.  A BVS (2013) trata a promoção da saúde como o processo de 

capacitação do indivíduo em melhorar e controlar sua saúde. Para alcançar o estado de 

completo bem estar físico, mental e social. Um indivíduo ou grupo deve ser capaz de 

identificar aspirações, satisfazer necessidades e mudar ou lidar com seu ambiente. A 

saúde é vista, portanto, como um meio de vida e não como um objetivo.  

As políticas de promoção de saúde devem envolver abordagens diversas, mas 

complementares, levando em conta as diferenças sociais, culturais e econômicas da cada 

país, segundo a (OTTAWA CHARTER 1986). 

  
Promoção da saúde é o nome dado ao processo de capacitação da 

comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, 

incluindo uma maior participação no controle deste processo. Para atingir um 

estado de completo bem-estar físico, mental e social os indivíduos e grupos 

devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e modificar 

favoravelmente o meio ambiente. A saúde deve ser vista como um recurso 

para a vida, e não como objetivo de viver. Nesse sentido, a saúde é um 

conceito positivo, que enfatiza os recursos sociais e pessoais, bem como as 

capacidades físicas. Assim, a promoção da saúde não é responsabilidade 

exclusiva do setor saúde, e vai para além de um estilo de vida saudável, na 

direção de um bem-estar global. (OTTAWA CHARTER 1986)  
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Trazendo estes conceitos para o contexto deste estudo podia-se notar que a rotina 

dos docentes de enfermagem, que traziam consigo toda sua vivência social, não estava 

adaptada para lhes proporcionar conforto e bem estar devido a alta carga de trabalho no 

ambiente em que desenvolviam sua prática. Minha observação, levava a pensar nos 

diferentes aspectos que poderiam desencadear desgastes e adoecimento e, 

consequentemente, acarretar comprometimento nos objetivos da sua prática educativa.  

Para Caetano (2012) a doença no trabalho, enquanto fenômeno particular e 

social, que revela ou oculta o conteúdo das mediações que a originam, não deve ser 

tratada como uma unidade analítica simples, dissociada de seus eixos mediadores. Deve 

ser considerado todo o contexto social, econômico, psíquico, estabelecendo uma nova 

interpretação para que ações preventivas sejam realizadas. 

Complementam Gomes, Mendonça et al (2002)  que a compreensão do adoecer 

deve ser entendida como recortes de uma realidade vivida do ser doente, e que políticas 

e ações educativas e de promoção a saúde que contemplem os trabalhadores devem ser 

efetivamente aplicadas.  

Porém, o que se observava no ambiente de trabalho dos docentes de 

enfermagem, era a ausência de uma política organizacional de promoção da saúde, 

apesar de ter sido amplamente discutida quanto a sua necessidade, nas reuniões dos 

docentes desta área. Constatava-se também que muitos docentes eram acometidos por 

doenças físicas e psicológicas, acarretando o afastamento de suas atividades formativas 

que, ou eram suspensas ou atribuídas a outros profissionais, sobrecarregando-os.  

 Autores como Cazón, Mafra, et al. (2007) ressaltam que o ambiente de trabalho 

se constitui em um ambiente privilegiado para as ações de educação para a saúde, pois é 

no espaço organizacional que o indivíduo passa grande parte do seu dia e onde deve 

receber orientações voltadas para a promoção e proteção à saúde.  

Ferreira e Matos (2013) vão além destacando que a promoção da saúde no 

trabalho incentiva o desenvolvimento pessoal, familiar e social, combinado com 

tecnologias educativas em saúde que também ocasionam mudanças significativas no 

estilo de vida dos trabalhadores, resultando na promoção de sua saúde e no seu bem 

estar. As ações de promoção na saúde são eficazes e de baixo custo, além de levar à 

redução nos custos associados com o cuidado à saúde e absenteísmo o que reflete numa 

maior produtividade e menor rotatividade dos empregados.  
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Outro fato que podia ser observado no contexto de trabalho dos docentes de 

enfermagem do IFFluminense Campus Campos-Guarus, era o distanciamento entre 

docentes e gestores em discutirem no coletivo a organização de ensino, o alcançar das 

metas organizacionais e o cumprimento da carga-horária, sem deixar de considerar as 

consequências positivas ou negativas que o trabalho poderiam causar no corpo dos 

docentes nos aspectos físicos e mentais.  

Estar subordinado a uma gestão que não prioriza o trabalho com qualidade de 

vida e saúde apenas visando o resultado e as metas a serem cumpridas podem trazer 

consequências para o corpo dos servidores e docentes.  

Esta observação vem se contrapor com os princípios do Projeto Político 

Institucional (PPI) do IFFluminense onde docentes e discentes, são percebidos como 

sujeitos históricos, sociais e políticos que integram um mundo em constante movimento. 

Além disso, espera-se que estes sujeitos sejam reflexivos, pesquisadores, abertos aos 

debates educacionais e que defendam a otimização de um diálogo educativo 

acompanhado de estrutura pedagógica, permeada pelo processo de comunicação sem 

fronteiras, com metodologias bem definidas e que sistematizem o conhecimento 

significativo em atendimento às especificidades da região na busca pela efetiva 

democratização de saberes. 

 Porém, colocar em prática esta gestão compartilhada onde um grupo de sujeitos 

se reúne com o propósito de mudança de uma situação, nem sempre é simples no 

contexto de trabalho do IFFluminense e da maioria dos estabelecimentos de ensino. Isto 

porque gestores e docentes do IFFluminense, obedecem a padrões e regras já definidas 

por outras pessoas, hierarquicamente superiores, acreditando ser esta uma conduta 

natural na resolução dos problemas. È como se houvesse uma instância superior que 

naturalmente detém a propriedade privada da gestão escolar. Os servidores estão sempre 

abaixo das normas impostas e encontram-se “instituídos  como se houvesse uma raça de 

homens superiores que naturalmente detém a propriedade privada da gestão do mundo” 

(LOURAU, 1993, p. 14). 

 Junta-se a isto, a falta de informação de docentes e gestores,  a respeito dos 

efeitos do processo de trabalho na saúde do docente, a postura do docente de não se 

ausentar por qualquer motivo do trabalho e muitas vezes doente não faltar a seus 

compromissos com a organização de ensino, deixava evidente, como o ambiente de 

trabalho poderia ser um favorecedor do adoecimento do docente. 



18 

 

Autores como (Castro, 1999; Fonseca, 2001) referem que o ensino, visto como 

uma prática profissional, pode gerar fatores causadores de problemas físicos e psíquicos 

nos docentes. Destacam a quase obrigatoriedade da postura de pé por longos períodos 

causando sobrecargas musculares e para o sistema circulatório, provocando desconforto 

e/ou dor, levando o docente a afastar-se do ambiente de trabalho e em casos extremos, 

aposentar-se precocemente ou abandonar a profissão.  Referem ainda, causas de alergia 

ao pó de giz acarretando irritações na pele e nas vias respiratórias, problemas nas cordas 

vocais pelo uso da voz de forma intensa, irritabilidade, perda de sono e falta de 

motivação indicando alterações ligadas a saúde mental. 

Para Cruz e Lemos (2005), estudos realizados com professores abordando o 

estresse, as condições de trabalho e a saúde caracterizam a prática de ensino como um 

trabalho que intensifica as relações interpessoais que mobiliza os chamados fatores 

psicossociais do trabalho docente. Como resultados, as pesquisas apontam que a não 

valorização e o não reconhecimento do trabalho docente, expressados pela percepção de 

desrespeito por parte dos alunos e da sociedade, as condições salariais que não 

condizem com a importância e a responsabilidade social deste trabalho, a ampliação da 

jornada de trabalho para aumentar o salário, as turmas com números grandes de alunos, 

além do conflito permanente para manter-se no emprego, têm contribuído para a perda 

de qualidade da saúde dos professores.  

Trazendo esta problemática para as atividades dos profissionais de enfermagem, 

do IFFluminense, observava que muitos enfermeiros atuavam  na docência e na 

assistência e as  prolongadas jornadas de trabalho, o número limitado de profissionais e 

o desgaste psicoemocional nas tarefas realizadas, ligadas as precariedades das condições 

de trabalho e às dificuldades de convivência com os colegas de profissão, acarretavam 

prejuízos na vida cotidiana privada desse profissional.  

Este fato também foi observado em pesquisa realizada por Aguiar, Barreto et 

al.(2009), tendo em vista que trabalhar mais, para melhorar as condições financeiras, 

acaba por sacrificar parte do tempo que este profissional teria para dedicar- se à 

convivência familiar.  

  Para Martinez, Vitta e Lopes (2009), quanto maior o tempo de dedicação dos 

docentes ao trabalho, menor é o tempo destinado as atividades cotidianas, como por 

exemplo, os afazeres domésticos, os cuidados com a família, saúde e lazer, ocorrendo 

sobrecarga de requisições pessoais e familiares e a qualidade de vida é afetada. Não é 
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possível desenvolver seu trabalho profissional ou qualquer outra atividade 

constantemente, porque são necessárias pausas para repouso, distração, sono, a fim de 

não se entrar em processo de irritação ou cansaço.  A insatisfação docente é constante 

no meio educacional, acarretando inúmeras consequências na qualidade das relações 

interpessoais no ambiente de trabalho. Muitas vezes, essas relações não estão de acordo 

com as expectativas e representações dos educadores e afetam a própria realização 

pessoal (MULATO; BUENO; FRANCO, 2010). Nesta acepção, a qualidade de vida do 

docente de enfermagem se manifesta por diferentes problemas de saúde, pois exigem 

excessivamente de si mesmos, como líderes, formadores de opinião, na formação dos 

estudantes e na orientação de atividades científicas (CARAN et al., 2011). 

 Não menos importante, é a exigência cada vez maior dos gestores, de que os 

docentes introduzam as tecnologias da informação e comunicação (TICs) como 

estratégias pedagógicas, para tornar suas aulas mais interessantes, deixando o trabalho 

muito pesado, tenso e estressante contribuindo para a redução da qualidade de vida 

destes profissionais da educação e da saúde, como comprovado nas pesquisas realizadas 

por (DELCOR, ARAÚJO, et al, 2004; GASPARINI, BARRETO, et al, 2005; 

ASSUNÇÃO, OLIVEIRA, 2009; CARDOSO, RIBEIRO, et al, 2009; SOARES, 

FERNANDES, ROCHA, et al, 2011; ZEITOUNE, 2012). 

Todas estas questões apontadas pelos autores a respeito da saúde do trabalhador 

docente, podem estar ocorrendo em maior ou menor grau com os docentes do 

IFFluminense, o que leva a pensar na necessidade de analisar seu processo de trabalho, 

de forma a identificar como  está a relação entre o trabalho que executam e a saúde de 

seu corpo.  

A partir da problematização a respeito da saúde do trabalhador docente e 

especificamente o docente de enfermagem do IFFluminense algumas questões se 

fizeram presentes:  

 Como o processo de trabalho pedagógico influencia o fazer pedagógico do 

docente do curso técnico de enfermagem do IFFluminense? 

 Que percepção o docente do curso técnico de enfermagem do IFFluminense tem 

das influências do seu corpo no seu processo de trabalho pedagógico? 

 Que políticas de promoção e de prevenção da saúde são ofertadas para os 

docentes pelo IFFluminense?  

 Estas questões direcionam para o seguinte objetivo geral:  
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 Analisar a influência do corpo na prática pedagógica do docente do curso 

técnico de enfermagem do IFFluminense.  

            Este objetivo permite realizar a pesquisa a partir dos seguintes objetivos 

específicos: 

 Descrever as práticas profissionais do docente do curso técnico de enfermagem 

do IFFluminense; 

 Investigar a percepção que o docente do curso técnico de enfermagem tem das 

influências do seu corpo no seu processo de trabalho pedagógico;  

 Identificar as políticas de promoção e de prevenção da saúde do profissional 

educador do IFFluminense. 

A proposta teórico-metodológica deste estudo baseia-se na Análise Institucional 

preconizada por Lourau, 1975, na sua vertente socioclínica institucional, na abordagem 

de análise das práticas profissionais, criada por Monceau, 2012.  

O tema abordado se torna relevante pelo fato de existirem políticas que se 

preocupam com a saúde do trabalhador, e, mesmo assim, ainda observar na organização 

de ensino questões não resolvidas entre o processo de trabalho e a saúde do corpo do 

docente. No projeto pedagógico do IFFluminense a promoção da saúde é enfatizada 

para os discentes e não para os docentes e tal fato pode estar acarretando o aumento do 

absenteísmo e das licenças de trabalho.  

Também se torna relevante porque no levantamento realizado nas bases de dados 

da BVS, Scielo, LILACS e Medline não foram encontrados artigos que trabalhem a 

temática abordada que é o corpo do docente como componente pedagógico e processo 

de trabalho, observando apenas artigos que trabalham a temática do docente e promoção 

da saúde, bem como do trabalho docente e qualidade de vida. Pesquisamos também em 

fontes como Figueiredo, Carvalho (1994) e Weil, Tompakow (2013) que trazem as 

concepções de corpo onde pudemos amadurecer o conceito de corpo para este trabalho.    

Com relação à promoção de saúde, este estudo torna-se relevante  ao concordar 

com  Cardoso, Ribeiro, et al (2009) quando referem sobre a importância de desenvolver  

a promoção da saúde no ambiente escolar com o objetivo de manter a qualidade de vida, 

considerando o contexto em que se vive, com a prevenção de doenças e agravos, assim 

como manter o bem-estar e evitar as situações de risco no trabalho.  

Reiterando a questão supracitada, a promoção da saúde representa uma 

estratégia promissora para enfrentar os múltiplos problemas de saúde que afetam as 
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populações humanas e seus entornos neste final de século. Partindo de uma concepção 

ampla do processo saúde doença e de seus determinantes, a promoção da saúde propõe a 

articulação de saberes técnicos e populares e a mobilização de recursos institucionais e 

comunitários, públicos e privados, para seu enfrentamento e resolução (L'ABBATE, 

MOURÃO, PEZZATO, 2013). 

Assim, admite-se que a articulação entre promoção da saúde e trabalho, além de 

viável, se torna extremamente importante no processo de implementação de uma 

política de saúde do trabalhador que o considere como sujeito ativo e participativo, o 

que contribuirá também para diminuir lacunas e busca de respostas para questões não 

contempladas pelas atuais práticas em saúde do trabalhador no Brasil. 

 Entende-se que essa articulação só será possível quando questões relativas à 

saúde e ao trabalho forem incorporadas nas discussões e implementações de políticas 

públicas. Para isto, devemos reconhecer que saúde, doença e trabalho são permeados 

por questões mais amplas, buscando subsídios em saberes multidisciplinares e 

considerando aspectos subjetivos nesse processo. 

 Por todo o exposto, o estudo se torna importante por fazer uma análise sobre o 

corpo do docente como componente pedagógico e a importância da educação para a 

promoção da saúde dos docentes do IFFluminense, enfatizando a importância da 

qualidade de vida destes em seu ambiente de trabalho e consequentemente em sua vida 

como um todo.  

Trazer para debates as influências do trabalho pedagógico no corpo docente 

poderá abrir espaço para reflexões sobre esta temática, em outros estabelecimentos 

sejam de ensino ou de serviço, de maneira a que o corpo seja entendido como um 

instrumento do cuidado como refere Figueiredo (1994), mas que também que necessita 

ser cuidado pela própria pessoa e pelo outro.  Esta dupla noção de cuidado, traz um 

enfoque amplo do corpo em diferentes espaços de cuidado, o que poderá ser 

aprofundado no decorrer deste estudo. 
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2 REFERENCIAL TEMÁTICO 

 

 

2.1 O Instituto Federal Fluminense: história, missão e valor histórico social na 

formação do profissional de enfermagem 

 

 

 A História do IFFluminense começou no início do século passado. Foi Nilo 

Peçanha, o então Presidente da República, que criou através do decreto número 7566 de 

23 de setembro de 1909, as Escolas de Aprendizes e Artífices com o propósito de educar 

e proporcionar oportunidades de trabalho para os jovens das classes menos favorecidas. 

 Com a crescente industrialização do país, tornava-se cada vez mais importante a 

formação de profissionais para suprir as demandas do mercado e doze anos depois as 

Escolas de Aprendizes e Artífices de nível primário são transformadas em Escolas 

Industriais e Técnicas, equiparando-se às de ensino médio e secundário. Com tantas 

mudanças, no ano de 1942, a sede da escola em Campos fica pequena e novas 

instalações se tornam urgentes. Assim a escola obteve o terreno no parque Dom Bosco, 

onde atualmente funciona o campus Campos-Centro do IF Fluminense. Em meados da 

década de 60, novos cursos são criados na Escola Técnica Federal de Campos: 

Edificações, Eletrotécnica e Mecânica de máquinas e em março de 1968, são 

inauguradas as novas instalações da então Escola Técnica Federal de Campos. Neste 

momento estava cada vez mais crescentes a utilização de mão de obra técnica devido à 

industrialização no mundo do trabalho. 

 A partir dos anos 70, a classe média começa a procurar alternativas para a 

educação de seus filhos, já que as escolas públicas tradicionais passam por um período 

de estagnação. Em Campos, a alternativa é a Escola Técnica Federal de Campos, que 

posteriormente, passa a oferecer também o curso de Química, um curso técnico voltado 

para a indústria açucareira, uma das bases da economia da cidade. 

 No começo da década de 90, as Escolas Técnicas Federais são transformadas em 

Centros Federais de Educação Tecnológica, porém, só em 1999, depois de um longo 

período de avaliação institucional, seis unidades da Rede Federal são autorizadas a 

oferecer cursos em nível de terceiro grau. O Centro Federal de Educação Tecnológica de 

Campos é uma delas. O desenvolvimento regional passou a delinear o projeto 

institucional do Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET) Campos, que, um 
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ano antes, havia inaugurado a Unidade de Ensino Descentralizada (UNED) em Macaé, 

devido a ser uma das maiores cidades do interior do centro-norte fluminense em 

desenvolvimento com as descobertas de petróleo, abarcando mais mão-de-obra de 

qualidade técnica. 

 Em 2002, foi celebrado um convênio com a prefeitura da cidade vizinha de São 

João da Barra e o Núcleo Avançado de Ensino do município foi criado. Tudo com 

objetivo de ampliar a participação do CEFET-Campos no desenvolvimento regional. 

Outro Núcleo Avançado também foi criado no município de Quissamã. 

 Em 2005, o CEFET firma convênio com o Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Mecânica/Controle em Automação da Universidade Federal Fluminense 

(UFF) e também passa a oferecer o curso de Engenharia de Controle e Automação 

Industrial e também cursos strictu sensu. 

 No ano de 2007, através do Programa de expansão da Rede Federal de Ensino 

Profissionalizante do Governo Federal, como política de desenvolvimento do governo 

do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi criada a segunda unidade descentralizada do 

CEFET Campos com autonomia educacional: a Unidade de Ensino Descentralizada do 

distrito de Guarus, em Campos onde hoje é o câmpus Campos-Guarus. 

 Em 29 de dezembro de 2008, o então CEFET Campos foi transformado em 

Instituto Federal Fluminense (IFFluminense), que conferiu à instituição assim como às 

demais da Rede Federal o desenho administrativo que abrangia uma Reitoria e seus 

diversos campi. O IFFluminense passou a ser constituído administrativamente das 

seguintes unidades: Reitoria, Campus Campos Centro, Campus Campos Guarus e 

Campus Macaé. Tinha como incumbências a implantação dos campus de Itaperuna e de 

Cabo Frio, advindos da segunda expansão, além da integração do Colégio Agrícola 

“Ildefonso Bastos Borges”, em Bom Jesus de Itabapoana, que posteriormente passou a 

ser denominado, campus Bom Jesus do Itabapoana. 

 Em 2009, já como IFFluminense, foi inaugurado o campus Cabo Frio, na Região 

dos Lagos, e entrou em funcionamento o campus Itaperuna, no noroeste fluminense. 

Também neste ano, o Colégio Técnico Agrícola Ildefonso Bastos Borges foi 

incorporado ao Instituto. 

 No final do ano de 2009, o Ministério da Educação autorizou a transformação 

administrativa do núcleo avançado de Quissamã. A partir do ano de 2010, o núcleo 
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passou a ser o campus avançado de Quissamã, além disso, o IF Fluminense obteve 

conquistas relevantes em São João da Barra, com a doação de um espaço próprio por 

meio da Prefeitura daquele município, além da construção de uma Escola, à semelhança 

de Quissamã, que também foi incorporada ao Patrimônio do IF Fluminense como a 

Fazenda Santa Antão, em Cambuci, município também do noroeste fluminense, com 

atuação agroambiental. 

Em 2011, o governo federal já na sua Expansão III destinou ao IF Fluminense a 

implantação de novos campus em Santo Antônio de Pádua e em Itaboraí, contando o 

Instituto hoje com um quantitativo significativo de servidores docentes e técnico-

administrativos, de mais de mil pessoas em toda a sua área de abrangência nas regiões 

norte, noroeste, lagos e metropolitana do estado do Rio de Janeiro.  

 

 

2.2– Os Pressupostos filosóficos, ideológicos e educacionais do Instituto Federal 

Fluminense 

 

 

O IFFluminense é um instituto de educação que preza pela educação libertadora, 

com ênfase em uma visão crítico-transformadora dos sujeitos envolvidos na sua 

organização, como comprova o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) relatado abaixo. 

 O PPI encontra-se dentro do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do 

IFFluminense elaborado para o período de 2010 a 2014, mas ainda norteando a 

organização de ensino até hoje. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Fluminense, prima pela interlocução dos três eixos “Ensino, Pesquisa e Extensão”, 

como agente de desenvolvimento social, econômico e cultural e estabelece como 

política para o desenvolvimento de seus diferentes setores, as seguintes diretivas 

básicas: 

1. Desenvolver políticas no sentido da verticalização do ensino e elevação do nível 

de escolaridade, atendendo desde o Ensino Médio, à Educação de Jovens e 

Adultos e Formação Inicial e Continuada do trabalhador até a Pós – Graduação. 

2. Buscar a articulação entre ensino, pesquisa e extensão. 



25 

 

3. Reconhecer a contribuição, as experiências e vivências do aluno para o processo 

de construção do conhecimento. 

4. Adotar políticas que possibilite a inclusão social, a democratização do acesso e 

permanência dos alunos na IFFuminense. 

5. Possibilitar crescente difusão e utilização das tecnologias da informação e 

comunicação como ferramenta de democratização contribuindo, assim, para a 

construção da cidadania. 

6. Desenvolver pesquisa aplicada no campo das tecnologias industriais, na 

perspectiva de concorrer para o desenvolvimento local e regional. 

7. Desenvolver canais de comunicação com as esferas públicas e com a sociedade 

organizada, tendo em vista à educação inicial e continuada dos trabalhadores. 

8. Capacitar e valorizar o profissional da educação. 

9. Desenvolver políticas de valorização da rede pública de ensino e ações que a 

possibilitem. 

10. Promover avaliação permanente dos cursos e do corpo docente e técnico-

administrativo em educação da IFFuminense. 

11. Todas as linhas explicitadas se fazem norteadoras do trabalho educativo nos 

diferentes níveis e modalidades de ensino, inclusive na pesquisa e inovação e na 

extensão, perpassam por ações que explicitam políticas e programas 

institucionais, tendo no seu bojo a concepção de gestão participativa (cogestão). 

O Projeto Pedagógico Institucional do IFFluminense retrata uma das ferramentas 

pedagógicas que enfatiza metas que possam contribuir com a práxis pedagógica da 

comunidade acadêmica, com a construção, (re)construção e produção do conhecimento 

pelos sujeitos desse processo e, por conseguinte, com a qualidade do ensino, traduzindo, 

assim, a sua filosofia educacional e a sua missão. 

 O IFFluminense, em suas bases identitárias e filosóficas, e considerando:  

(a) o cenário contemporâneo que enfatiza a produção do capital intelectual e social, 

vislumbrando a inserção de questões humanas e sociais no mundo produtivo do 

trabalho; 

(b) o atendimento à demanda da comunidade acadêmica no que tange à compreensão da 

filosofia tecida na organização curricular dos cursos; 

(c) a implementação de uma práxis educacional que retrate a sistemática das dimensões 

mediadora, humanista, ético-política, estética e ambiental legitimadas mediante ações e 

intervenções no processo de construção e produção de conhecimento, assume a 
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dialogicidade com seus pares numa perspectiva pluralista, integradora na 

operacionalização do seu Projeto Pedagógico Institucional (PPI), visando contribuir 

para o desenvolvimento das capacidades da comunidade acadêmica nas suas dimensões 

afetivas, cognitivas, emocionais, sociais, humanísticas e tecnológicas. 

 O conhecimento das necessidades do território em que o IFFluminense encontra-

se inserido, bem como das aspirações da sociedade, do compromisso que assume com o 

seu tempo e espaço, da missão a que se propõe se pautam em princípios filosóficos e 

teórico-metodológicos gerais que norteiam suas práticas acadêmicas, a saber: 

(a) a compreensão de que educar é um ato político e nenhuma ação pode estar 

caracterizada pela neutralidade; 

(b) o reconhecimento de que a educação, historicamente, tem sido um meio do qual o 

poder se apropria para sustentar o processo de dominação, mas que pode, 

contraditoriamente, concorrer de forma significativa para a transformação social; 

(c) a passagem da consciência ingênua para a consciência crítica representa a plenitude 

do trabalho educativo; 

(d) a preocupação com a valorização do profissional da educação; (e) a atitude da 

pesquisa é hoje cada vez mais inerente ao processo de construção do conhecimento; 

(f) o processo educativo deve primar pela superação do caráter compartimentado e 

dicotômico existente que separa homem/cidadão; teoria/prática; ciência/tecnologia; 

saber/fazer; 

(g) o desenvolvimento de um trabalho educativo em que haja a articulação entre ensino, 

pesquisa e extensão; 

(h) o respeito ao pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas e à busca pela 

superação das contradições existentes, norteados pelos princípios que regem a filosofia 

do IF Fluminense; 

(i) o reconhecimento da realidade e da experiência do aluno e da contribuição que suas 

experiências podem trazer para o processo de construção do conhecimento; 

(j) a crescente difusão e utilização das tecnologias da informação e comunicação como 

ferramenta de democratização do conhecimento; 

(l) a produção científica deve ser devolvida à sociedade para melhorar a qualidade de 

vida das pessoas e do sistema. 

 Nesse ínterim, os princípios que norteiam as práticas acadêmicas encontram-se 

permeados nas diretrizes assim dispostas: 

I. Ética do cuidado – identifica-se como uma nova forma de ser no mundo e do desafio 
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de combinar trabalho e cuidado. Compreendendo que eles não se opõem, mas se 

compõem, limitam-se mutuamente, mas ao mesmo tempo se completam e juntos 

formam a integralidade humana. Uma compreensão holística, em totalidade, da 

realidade, compreendendo quatro pontos gerais: respeito e cuidado pela comunidade da 

vida; integridade ecológica; justiça social e econômica, democracia e não violência e 

paz. 

II. Estética da sensibilidade - atitude que qualifica o fazer humano quando defende os 

eixos desenvolvidos no processo educacional permeado pela ação-reflexão-ação. 

Valoriza-se, portanto, a sensibilidade aos valores que fazem parte de uma identidade 

cultural e que devem ser dimensionados nas ambiências de ensino e de aprendizagem; a 

leveza, a delicadeza e a sutileza, estimulando “o fazer social” pela criatividade, pelo 

espírito inventivo, a curiosidade pelo inusitado, a afetividade, para facilitar a 

constituição de identidades capazes de entender o conceito de qualidade e respeito ao 

outro e à cultura do trabalho centrada no gosto pelo desempenho e produção eficaz da 

atividade; 

III. Política da igualdade - busca-se o sentido de atender aos atores sociais, 

independentemente de origem sócio econômica, convicção política, gênero, orientação 

sexual, opção religiosa, etnia ou qualquer outro aspecto. 

IV. Ética da identidade - fundamenta-se na estética da sensibilidade e na política da 

igualdade, em respeito à inter e multiculturalidade, contribuindo para a formação de 

profissionais-cidadãos autônomos e produtivos. 

V. Inter e transdisciplinaridade - retrata atitude dinâmica do currículo no 

desenvolvimento da ação pedagógica ou de abordagem aplicativa das áreas do 

conhecimento, a qual implica estabelecer articulações e interações que sejam pertinentes 

e adequadas à construção, à reconstrução e à produção do conhecimento dos sujeitos. 

 O PPI aponta com base nos aportes de Santomé (1998) e Gadotti (1996), que a 

interdisciplinaridade tem como fim: (a) o entendimento pelo sujeito da complexidade 

dos fenômenos humanos e mundiais; (b) as explicações científicas pelo conjunto dos 

componentes curriculares diante dos desafios; (c) o uso das tecnologias da comunicação 

e informação como meio de sustentar e flexibilizar esse processo. 

A transdisciplinaridade, para o PPI do IFFuminense,  enfatiza a construção de 

um sistema total, sem fronteiras sólidas entre os componentes curriculares e objetiva 

transitar nas áreas de conhecimento que compõem o itinerário curricular, indo para além 

delas, sem se preocupar com limites ou fronteiras, mas integrando em sua investigação 
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outros modos de conhecimento que permeiam a humanidade e agregam novos saberes.  

VI. Contextualização - refere-se ao conhecimento contextualizado, produzido e 

utilizado em contextos específicos. Recurso que contribui para que os sujeitos atuem 

sobre sua aprendizagem, uma vez que os provoca, os instiga a elaborar hipóteses, a 

buscar informações, a confrontar diferentes ideias e diferentes explicações, a perceber 

os limites de cada explicação, inclusive daquelas que eles já possuíam, na perspectiva 

da construção de seu conhecimento. Nesse entendimento, o processo educacional, no 

que tange ao ato de constante aprendizagem, deixa de ser concebido como mera 

transferência de informações e passa a ser norteado pela contextualização de 

conhecimentos úteis ao sujeito. 

VII. Flexibilidade - necessidade crescente de uma postura flexível, aberta, plural, pois 

trata de uma das bases epistemológicas relevantes do currículo e um dos princípios que 

norteia a aprendizagem. Assim, cabe a tarefa de oportunizar formas mais dinâmicas de 

aprendizagem, visto que a sociedade do conhecimento não se fossiliza mais em 

modelos, em paradigmas acabados e, sim, em paradigma novo, no qual a ambiência 

acadêmica concebe as práticas escolares como o “devir”, com a possibilidade de 

mudança constante. 

VIII. Intersubjetividade - significa relação entre sujeitos na compreensão do 

relacionamento mútuo entre observador e objeto observado, na percepção de que o ato 

de observação altera a natureza do objeto e proporciona as inferências possíveis do 

sujeito na realidade local e regional. 

 

  

“A natureza do conhecimento humano é inventiva e construtiva. Nela as 

informações não são pré-fixadas, mas funcionam como pilares que geram 

transformações a partir dessas transformações construímos o conhecimento. 

Essa construção se dá a partir de observações do ambiente e das pessoas que 

estão ao seu redor.” Monique Deheinzelin (PDI, IFFLUMINENSE). 

 

 No IFFluminense, o PDI ainda ressalta o desenvolvimento na Carreira de 

Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico dos servidores docentes que 

integram o Quadro de Pessoal do IF Fluminense. A progressão funcional ocorre 

mediante, exclusivamente, a titulação e desempenho acadêmico. Ressalta-se que a 

estrutura remuneratória dos servidores docentes é composta de: 

I. Vencimento Básico 

II. Gratificação Específica de Atividade Docente do Ensino Básico,  
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Técnico e Tecnológico - GEDBT 

III. Retribuição por Titulação - RT. 

 Quanto ao regime de trabalho, estabelece três tipos de regime, a saber: 

1. Tempo parcial de 20 (vinte) horas semanais de trabalho. 

2. Tempo integral de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em 2 (dois) turnos 

diários completos. 

3. Dedicação exclusiva, com obrigação de prestar 40 (quarenta) horas semanais de 

trabalho em 2 (dois) turnos diários completos e impedimento do exercício de outra 

atividade remunerada, pública ou privada. 

 

 

2.3 Estado da Arte 

 

 

Neste item, busca-se dar um maior aprofundamento teórico aos conceitos que 

vão permear todo este estudo, e que foram apenas mencionados na introdução. 

Considera-se que ampliar o conhecimento sobre a educação, a educação em saúde, 

trabalho, saúde do trabalhador; trabalho pedagógico na saúde, corpo e corpo do docente, 

que irão subsidiar as futuras discussões deste estudo, se torna importante.  

 

 

2.3.1 A Educação e a Educação em Saúde 

 

 

A educação supõe uma interação entre as pessoas e uma relação destas com o 

mundo que as cerca buscando a transformação dos sujeitos, tanto o educador como o 

educando, sendo uma prática social. (GIRONDI, NOTHAFT, et al., 2006).  

No contexto atual, em que as incertezas estão cada vez mais presentes no dia-a-

dia, há que estar presente uma abertura para “olhares múltiplos”, com vistas a romper 

com a hegemonia epistêmica dos grandes saberes, das grandes narrativas oficiais e do 

sujeito racional que, com seu olhar iluminista, pretende iluminar tudo” (PELLANDA, 
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PELLANDA 1996). Trata-se de um esforço de ir além do conhecimento fragmentado e 

um tanto rígido e “seguro de si” na busca de certezas absolutas para se voltar para 

posições teóricas e metodológicas que possibilitem lidar com a impureza, a 

incompletude e a opacidade tão necessárias às ciências que estudam o homem, sua 

natureza e sua condição de humano. 

Este novo jeito de pensar e fazer ciência opõe-se aos modelos positivista e 

cartesiano e resgata a unidade do homem com o todo, sem separar os aspectos 

cognitivos dos afetivos. Para Pellanda (1996), Prigogine fala de um “relacionamento 

poético com a natureza e de uma parceria com o cosmo no sentido de uma coautoria na 

construção da realidade. É uma construção conectada com a construção do 

conhecimento, do sujeito e da realidade”. 

Segundo Libâneo (1994), há pelo menos três tendências filosófico-políticas, 

construídas historicamente, para compreender o sentido da Educação na sociedade: a 

educação como redenção, a educação como reprodução e a educação como um meio de 

transformação.  

 Na concepção que toma a educação como redenção, a sociedade é vista como 

um conjunto de seres humanos que vivem e sobrevivem num todo orgânico e 

harmonioso, e a educação é considerada autônoma, ou seja, ela não recebe 

interferências, é ela quem interfere na sociedade. A idéia de educação reprodutora 

aborda a educação como uma instância dentro da sociedade e, exclusivamente, a seu 

serviço. Assim, à educação cabe ensinar saberes práticos e regras de moral da 

consciência cívica e profissional a cada camada social, pra reproduzir seus próprios 

condicionantes de uma formação social capitalista. A educação compreendida como um 

meio de transformação da sociedade toma essa mesma organização de sociedade da 

concepção anterior, mas com possibilidade de mudança. Seu agir parte dos próprios 

condicionantes histórico-sociais e mediam um projeto de sociedade que pretenda a 

emancipação dos sujeitos através do exercício da autonomia do pensamento crítico-

reflexivo e do fazer (MOURÃO, 2006). 

Essas concepções produzem modos de agir diferenciados e orientam a prática 

docente, predominantemente numa visão não-crítica, ou crítico-reprodutivista ou 

crítico-transformadora. 

Neste contexto, Paulo Freire, um pensador da educação, comprometido com a 

vida, com a dignidade, a cidadania e com a humanização, propôs uma educação onde o 
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educador não é apenas o que educa, mas o que, enquanto educa, propicia a 

transformação da realidade, e o faz numa relação dialética, tendo o conceito de práxis 

como elemento fundamental da relação da teoria e prática. Visa, portanto, um novo 

plano educacional em que os leitores se tornem “sujeitos” e não simples “objetos” 

(GIRONDI J., NOTHAFT, S., et al., 2006).  

 De acordo com Pimenta, Leandro, e cols. (2007), em seu estudo da educação em 

saúde, percebe-se que ocorre o mesmo que na educação bancária (não-crítica, que 

apenas transfere o conhecimento), isto porque na educação em saúde tradicional 

transmite-se aos sujeitos normas (conhecimento) de forma prescritiva através de 

palestras para evitar a doença sem levar em conta a realidade individual. Assim, cabe a 

estes somente acatá-las para que não fiquem doentes e quando tais normas não são 

executadas conforme foram prescritas pelos profissionais de saúde, estes sujeitos 

tornam-se os culpados por seus próprios problemas de saúde, que na verdade são 

originários ou influenciados por fatores sociais, culturais e financeiros. Esse fenômeno 

descrito acima, muito comum, é denominado de “culpabilização da vítima” e acaba por 

isentar o profissional quanto à responsabilidade sobre as condições de saúde da 

população ao individualizar o processo de adoecimento. 

Porém, educar em saúde é um processo complexo e não existe uma definição 

única. Para Maciel ET AL(2009) a educação em saúde deve ser crítica, participativa, 

respeitadora dos saberes e culturas populares, capaz de fortalecer os sujeitos e a 

organização social para a transformação social. O exercício de uma prática educativa 

crítica é uma forma de intervenção no mundo que se compromete com a democracia, 

rejeitando qualquer forma de discriminação e dominação. Essa prática integra atitude de 

inovação e renovação por acreditar que a mudança é possível.  

 Somente a partir de mudanças ocorridas nos conceitos e nas práticas de saúde, a 

saúde passou a ser entendida como resultante das condições de vida da população, 

influenciada por fatores de cunho socioeconômicos, tendo as suas práticas voltadas 

prioritariamente para a prevenção de doenças e agravos, e não somente para cura 

conforme outrora. 

 Assim, as ações educativas em saúde passam a ser consideradas um processo 

que objetiva capacitar indivíduos ou grupos para contribuir na melhoria das condições 

de vida e saúde da população, devendo ainda estimular a reflexão crítica das causas dos 

seus problemas, bem como das ações necessárias para sua resolução. 

Souza, Colomé et al (2005) seguindo a ideologia freireana, afirmam que o 
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modelo de educação em saúde propõe a conscientização crítica dos indivíduos acerca de 

sua situação de vida. A partir de propostas conjuntas com indivíduos que vivenciam 

experiências similares, membros de uma determinada sociedade podem desenvolver 

planos de ação para modificar aspectos de realidade compartilhada que repercutem na 

sua saúde, configurando-se assim, como sujeitos de suas próprias vidas.  

Para que mudanças sociais ocorram é necessário que haja uma educação voltada 

para a saúde que vai além da transmissão de informações, combinando experiências de 

aprendizagem visando facilitar ações voluntárias à saúde, envolvendo troca de 

experiências de vida, aspectos comportamentais, medidas terapêuticas e interacionais.  

 Assim, a educação em saúde aborda duas tendências principais. A primeira é a 

aprendizagem sobre as doenças, como evitá-las, seus efeitos sobre a saúde e como 

restabelecê-la. A outra, caracterizada como promoção da saúde pela Organização 

Mundial da Saúde, inclui os fatores sociais que afetam a saúde, abordando os caminhos 

pelos quais diferentes estados de saúde e bem-estar são construídos socialmente 

(SCHALL, STRUCHINER, 1999) 

Dessa forma, ao conceito de educação em saúde se sobrepõe o conceito de 

promoção da saúde, como uma definição mais ampla de um processo que abrange a 

participação de toda a população no contexto de sua vida cotidiana e não apenas das 

pessoas sob risco de adoecer. Essa noção está baseada em um conceito de saúde 

ampliado, considerado como um estado positivo e dinâmico de busca de bem-estar, que 

integra os aspectos físico e mental (ausência de doença), ambiental (ajustamento ao 

ambiente), pessoal/emocional (auto realização pessoal e afetiva) e socioecológico 

(comprometimento com a igualdade social e com a preservação da natureza) (SCHALL, 

STRUCHINER, 1999). 

 Trazendo a educação em saúde para a organização do ensino e do 

aprimoramento das competências e habilidades dos futuros e atuais profissionais de 

saúde, esta é considerada uma atividade planejada que objetiva criar condições para 

produzir as alterações de comportamento desejadas em relação à saúde. É importante 

que neste processo o docente seja considerado sujeito ativo e participativo, 

incentivando-o de forma voluntária a melhorar a qualidade de sua própria vida 

(FERREIRA, MATOS, 2013). 

 A educação em saúde é uma boa alternativa para proporcionar essas mudanças 

no processo de trabalho, pois é composta por um conjunto de práticas pedagógicas e 

sociais, de conteúdo técnico, político e científico, que leva ao desenvolvimento da 
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consciência crítica das pessoas a respeito de seus problemas de saúde e, a partir de sua 

realidade, estimula-se a organização para a ação individual e coletiva. Formar, 

transformar, mudar o estilo de vida é uma tarefa difícil, acompanhada quase sempre de 

muita resistência, por isso a maioria das pessoas não consegue fazer mudanças e mais 

ainda mantê-las por muito tempo. Para isto a educação em saúde entra como ferramenta 

fundamental como auxílio neste processo de mudança (FERREIRA, MATOS, 2013). 

Porém o que ainda observa-se é a quase inexistência de projetos de educação em 

saúde que os capacitem os trabalhadores para enfrentar as novas demandas 

educacionais, o elevado número de alunos por turma, a infraestrutura física inadequada, 

a falta de trabalhos pedagógicos na equipe, o desinteresse da família em acompanhar a 

vida escolar de seus filhos, a indisciplina cada vez maior e a desvalorização profissional 

com baixos salários (GASPARINI, BARRETO, et al, 2005). 

 

 

2.3.2 Considerações sobre o trabalho e a saúde do trabalhador  

 

 

As grandes mudanças no cenário político, econômico e social, ocorridas em todo 

o planeta na segunda metade do século XX, determinaram também uma verdadeira crise 

de paradigmas. O processo saúde/trabalho passou a ser analisado não como um simples 

indicador do impacto do trabalho sobre os trabalhadores, mas como consequência da 

relação de produção, determinada histórica e socialmente pela dialética entre capital e 

trabalho. Atualmente, condições de ambiente, saúde e segurança no trabalho são 

essenciais para a qualidade de vida dos homens e o direito de cidadania (JÚNIOR, 

1999). 

O trabalho é uma necessidade humana, ou seja, um processo entre o homem e a 

natureza que está determinado pela forma concreta em que se dá a produção, 

distribuição, intercâmbio e consumo dos meios de vida pelos diferentes grupos 

humanos. O trabalho implica em um processo de reprodução social. (MARX, 1985). 

Portanto, a compreensão do “trabalhar”, do “produzir”, no sentido mais amplo e 

irrestrito, parece fundamental. 

Estudos realizados por Ester, Roe (1999) e Cattani (2000) mostram que há uma 

grande valorização do trabalho como fator essencial para a construção da identidade, da 



34 

 

socialização e da dinâmica das relações sociais.  

 O homem procura sua realização por meio do trabalho e é na ação 

transformadora que encontra momentos de satisfação, de realização de seus projetos. 

Ferreira, Mendes (2001) estudando as relações entre ergonomia e psicodinâmica, em 

abordagem sobre as relações do homem com o trabalho, destacam que prazer e 

sofrimento são uma vivência subjetiva do próprio trabalhador, compartilhada 

coletivamente e influenciada pela atividade de trabalho. Nessa perspectiva analítica, 

todo o trabalho tem implicitamente um custo humano que se observa sob a forma de 

carga de trabalho, e as vivências de prazer e sofrimento têm como um dos resultantes, o 

confronto do sujeito com essa carga que, por conseguinte, é conflitante com o seu bem-

estar. 

Compreendendo o trabalho como sendo o eixo em torno do qual se organiza a 

vida, pois é através do trabalho que o homem se reproduz socialmente, este passa a ser 

possuidor de uma dupla possibilidade podendo vir a ser uma fonte de realização, 

satisfação, prazer e estruturação da identidade dos sujeitos, mas também podendo ser 

nocivo e patogênico levando ao adoecimento e até à morte (GONÇALVES, BATISTA, 

et al, 2008). 

 É no e pelo trabalho que os indivíduos desenvolvem suas capacidades 

intelectuais, estabelecem relacionamentos e são reconhecidos pelos demais, dentro e 

fora do ambiente organizacional, pela função e resultado daquilo que executam 

(RIBEIRO, MATTOS, ANTONELLI, et al, 2011). 

Os debates sobre a saúde no trabalho passaram por várias etapas ao longo da 

história. Iniciaram com as preocupações sobre a saúde do trabalhador, com enfoque nos 

acidentes de trabalho e depois com a medicina do trabalho para evitar doenças. Por 

conseguinte, ampliou-se o enfoque para a higiene industrial com o intuito de prevenir 

doenças e garantir a saúde ocupacional. Posteriormente a questão principal passou a ser 

a saúde do trabalhador, buscando o bem-estar físico, mental e social. Na atualidade, 

além deste enfoque, tenta-se integrar o homem, o ser humano dignificado e satisfeito 

com seus afazeres, entendendo que ele tem vida dentro e fora do ambiente de trabalho, 

considerando-se para tanto o conceito de qualidade de vida (FERREIRA E MATOS, 

2013). 

 É necessário ainda destacar que o trabalho é uma instância importante para a 

produção e reprodução da subjetividade humana e, considerando a subjetividade como 

sendo um conceito que permite a compreensão da dinâmica e da estrutura social a partir 
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da indissociabilidade do individual e do coletivo, o trabalho exerce influência 

significativa na motivação, satisfação e saúde dos trabalhadores, bem como em sua 

produtividade (RIBEIRO, MATTOS, ANTONELLI, et al, 2011). 

Observa-se que as crescentes transformações econômicas, política, social e 

técnica que vêm se processando no trabalho têm tido forte influência sobre a saúde dos 

trabalhadores. A forma como o trabalho está sendo realizado, suas modificações e 

consequências para a saúde do trabalhador, as relações que se estabelecem nos 

diferentes níveis hierárquicos, bem como entre as diferentes profissões, a conciliação 

das relações pessoais, profissionais e institucionais às novas formas de emprego, a 

precarização do trabalho e o aumento do desemprego, bem como a totalidade da vida do 

trabalhador podem gerar riscos para sua saúde (AZUMBUJA, KERBER, KIRCHHOF, 

2007). 

Neste intenso processo de discussão e questionamentos, a teoria da determinação 

social das doenças, cuja centralidade colocada no trabalho – enquanto organizador da 

vida social – ganha corpo e contribui para aumentar os questionamentos sobre a 

Medicina do trabalho e a Saúde Ocupacional. Neste ponto de vista a concepção de 

saúde do trabalhador é um avanço, não só por ampliar o contexto do entendimento dos 

aspectos que determinam o processo de adoecer e morrer dos trabalhadores, a partir da 

avaliação do processo de trabalho, mas, principalmente, por resgatar a 

multidimensionalidade do sujeito trabalhador e da determinação social do processo 

saúde/doença (MENDES e DIAS, 1991). 

Conforme relatado pelo mesmo autor supracitado, tal análise torna-se importante 

tendo em vista que, no contexto atual, a vigilância em saúde do trabalhador vem se 

firmando como uma área de atuação da saúde pública e necessita atentar para as 

mudanças em curso no processo saúde/doença e na atuação da saúde pública em geral, a 

fim de poder dar respostas efetivas aos problemas e agravos vivenciados pelos 

trabalhadores, problemas estes de ordem bastante complexa e de difícil resolução, 

mediante unicamente ações curativas e preventivas. 

Por isso, a saúde do trabalhador é essencial para o desenvolvimento de diferentes 

setores, seja do setor de saúde ou outro qualquer. Porém, o que se observa é que cada 

vez mais as organizações cobram maior produtividade dos funcionários, sem oferecer 

condições favoráveis para que possam desenvolver suas funções sem prejuízos à saúde 

(AGUIAR, BARRETO, et al., 2009). 

 Segundo Laurell e Noriega (1989), o desgaste no trabalho é representado pela 
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capacidade potencial corporal e psicológica dos trabalhadores na execução de um 

objetivo profissional. Atualmente, as modificações dos processos de trabalho, os 

avanços das novas tecnologias e as novas formas de organização do trabalho 

produziram um deslocamento do perfil das doenças relacionadas ao trabalho, 

destacando-se, na atualidade, doenças como hipertensão arterial, doenças coronarianas, 

distúrbios mentais, estresse e câncer, dentre outras (Mendes e Dias, 1991). Para 

Seligmann-Silva (1994), as cargas de trabalhos representam um conjunto de esforços 

desenvolvidos para atender as exigências das tarefas, abrangendo os esforços físicos, 

cognitivos e psicoafetivos (emocionais) que são traduzidos como desgaste.  

 De acordo com Cruz (2002), os estudos realizados pela Psicologia do Trabalho e 

pela Ergonomia, visam compreender as cargas de trabalho de forma efetiva e com 

menor desgaste, considerando que estas são um produto da relação entre as exigências 

do trabalho e a capacidade do trabalhador. 

 Correlacionar os determinantes do processo saúde-doença com o trabalho, pode 

ser útil para desenvolver nesses trabalhadores a compreensão dos efeitos individuais e 

coletivos da sua atividade produtiva.  O estímulo no desenvolvimento das capacidades 

físicas e mentais constitui-se em um produtor de saúde, mas por outro lado, o trabalho 

excessivo, que não possibilita a recuperação do desgaste com o descanso e lazer, 

debilita o organismo, a mente, podendo gerar doenças (GONÇALVES, BATISTA, et al, 

2008).  

 Observa-se nos índices de saúde da população em geral, uma mudança no perfil 

do adoecimento e sofrimento dos trabalhadores, traduzido em acidentes de trabalho e 

em doenças ocupacionais, pois tem havido intensificação do trabalho, aumento da 

jornada, acúmulo de funções, maior exposição a fatores de risco para a saúde, 

descumprimento de regulamentos de proteção à saúde e à segurança, diminuição dos 

níveis salariais e aumento da instabilidade no emprego (AZUMBUJA, KERBER, 

KIRCHHOF, 2007). 

 

 

2.3.3 O trabalhador e o adoecimento no trabalho  

 

 

 Existem alguns fatores de risco que levam ao adoecimento/sofrimento dentro das 
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organizações, como a pressão e a responsabilidade do trabalho, a falta de tempo para a 

família, a falta de apoio dos pares e da chefia, pouca liberdade de criação, falta de 

autonomia nas atividades, medo de perder o emprego, obrigação de ter que efetuar 

cortes no quadro de trabalhadores e assédio moral. Estudos mostram que em diversas 

situações o contexto de trabalho repercute negativamente na vida pessoal dos 

empregados, forçando-os a adaptar-se às necessidades organizacionais gerando conflitos 

familiares, redução do significado e sentido do trabalho, desgaste e adoecimento físico e 

psíquico do trabalhador (RIBEIRO, MATTOS, ANTONELLI, et al, 2011). 

 O nível socioeconômico e a questão de gênero também têm sido largamente 

associados à saúde física e mental dos trabalhadores. Fatores como ser mulher, ter filhos 

pequenos, baixa renda e baixa escolaridade parecem estar diretamente relacionados com 

as atribuições assumidas no interior da família, já que as tarefas domésticas ainda estão 

diretamente ligadas à mulher. Isto leva ao aumento da jornada de trabalho e contribui 

para o aumento da tensão mental e física dessas trabalhadoras, podendo levar às doenças 

ocupacionais e ao desconforto musculoesquelético (MAGNAGO, LISBOA, et al, 2010). 

 Um aspecto importante é que os trabalhadores da saúde que atuam em hospitais 

(entre eles os docentes enfermeiros) estão expostos a diversos acidentes de trabalho, 

principalmente aqueles causados durante o manejo de instrumentais perfuro cortantes e 

materiais biológicos, acometendo os profissionais da área da saúde, como é o caso de 

toda equipe de enfermagem e estudantes de enfermagem, uma vez que estão 

diretamente ligados ao risco ocupacional e aos fluidos biológicos potencialmente 

capazes de causar doenças infecto contagiosas (ALVES, 2011). 

 Essa vigilância em saúde do trabalhador compreende uma ação contínua e 

sistemática, no sentido de detectar, conhecer, pesquisar e analisar os fatores 

determinantes e condicionantes dos agravos à saúde relativos aos processos e ambientes 

de trabalho, em seus aspectos tecnológico, social, organizacional e epidemiológico a fim 

de planejar, executar e avaliar intervenções sobre estes aspectos, de forma a eliminá-los 

ou controlá-los (AZUMBUJA, KERBER, KIRCHHOF, 2007). 

Um dos distúrbios mais comuns e mais graves no cotidiano dos trabalhadores é o 

musculoesquelético. Acometem trabalhadores do mundo inteiro, causando diferentes 

graus de incapacidade funcional, gerando aumento do absenteísmo, afastamentos 

temporários ou permanentes do trabalho, e possuem custos expressivos em tratamentos 

e indenizações. Dentre as profissões da saúde, a enfermagem é que mais está afetada 

pelo distúrbio musculoesquelético. Em estudos realizados fora do país ocorre 
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prevalência destas lesões em 80% dos casos. No Brasil mostram prevalência entre 43 e 

93% dos casos (MAGNAGO, LISBOA, ET AL, 2010). 

 Segundo a literatura, as atividades que expõem o trabalhador a desenvolver 

dores musculoesqueléticas são as atividades de assistência direta realizadas para o 

paciente. O gasto energético gerado pelo cansaço durante e ao final da jornada, produz 

fadiga muscular e estresse mecânico, degenerando as cartilagens com os movimentos 

repetitivos, aumentando as contrações musculares e a isquemia tecidual local 

(MAGNAGO, LISBOA, ET AL, 2010). 

De acordo com o INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social observou-se 

um aumento na ocorrência desses distúrbios a partir de 1980 e mais de 80% do 

diagnóstico desses distúrbios resultaram na concessão de auxílio-acidente e 

aposentadoria por invalidez pela Previdência Social (MAGNAGO, LISBOA, ET AL, 

2010). 

Fatores, como a organização do trabalho, os fatores ambientais e as possíveis 

sobrecargas dos segmentos corporais em determinados movimentos, são fatores de risco 

que levam ao aparecimento das doenças ocupacionais dentre elas os distúrbios 

musculoesqueléticos.  

Conforme normativa nº 98/2003 do INSS esses fatores estão organizados de 

acordo com o grau de adequação ao posto de trabalho, à zona de atenção e à visão, ao 

frio, às vibrações e as pressões locais sobre os tecidos, as posturas inadequadas, à carga 

estática osteomuscular, à invariabilidade das tarefas, às exigências cognitivas e por fim 

aos fatores organizacionais e psicossociais ligados ao trabalho (MAGNAGO, LISBOA, 

ET AL, 2010). 

 Em um estudo observacional foi detectado que o profissional de enfermagem 

apresenta comprometimento de sua musculatura em função de postura inadequada de 

trabalho e não observância correta de sua dinâmica corporal, diante disto a educação em 

serviço pode ser uma excelente estratégia de intervenção frente a esses problemas 

(MAGNAGO, LISBOA, ET AL, 2010). 

A exposição crônica de indivíduos ao trabalho estressante acarreta desde a 

dificuldade de atuação, insatisfação profissional, até reflexos na sua saúde física e/ou 

psíquica. O profissional de saúde encontra em sua rotina de trabalho vários fatores que 

propiciam o desgaste de sua saúde, tais como: enfermidades, más condições de trabalho, 

alta demanda, baixos salários, escalas em turnos irregulares, entre outros, levando a 

influenciar negativamente sua qualidade de vida e consequentemente seu modo de atuar 
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(GARCIA, OLIVEIRA, e cols., 2008).  

Outras queixas pertinentes principalmente aos trabalhadores docentes são: dor de 

garganta, dores nas pernas e nas costas, rouquidão, cansaço mental, fadiga, insatisfação, 

frustração, medo, angústia, ansiedade e exaustão (DELCOR, ARAÚJO, et al, 2004; 

GASPARINI, BARRETO, et al, 2005; CARDOSO, RIBEIRO, et al, 2009; 

FERNANDES, ROCHA, et al, 2011,).    

 Existe uma ligação entre condições adequadas de trabalho e produtividade que 

leva em consideração a qualidade de vida no trabalho. Sendo assim, a busca permanente 

pelo desenvolvimento teórico e ações práticas efetivas de forma que ocorram reflexão e 

transformação social, trabalhando as dúvidas, os conhecimentos e as dificuldades 

relacionadas à saúde promove a qualidade de vida dos trabalhadores, desenvolvendo a 

consciência de sua responsabilidade e autonomia sobre o processo saúde doença, o 

cuidado com o próprio corpo e até mesmo uma melhor produção no trabalho. Ou seja, é 

preciso propagar e executar ações educativas de saúde voltadas para o trabalhador 

(FERREIRA E MATOS, 2013). 

Almeida (2012) considera o bem-estar, no referente à qualidade de vida no 

trabalho, vinculado às dimensões biológica, psicológica, social e organizacional de cada 

pessoa e não, simplesmente, ao atendimento a doenças e outros sintomas de estresse que 

emergem ou se potencializam no trabalho. Trata-se de bem estar no sentido de se manter 

íntegro, como pessoa, cidadão ou profissional. 

 

 

2.3.4 A influência do trabalho pedagógico na saúde e no corpo do docente 

 

 

 Conforme expressado por Garcia, Oliveira, et al. (2008) o setor da educação, 

com destaque, a área da saúde, sofre os efeitos de políticas públicas atuais que 

incentivam a competição, a desregulamentação da economia, com a redução dos 

investimentos nas áreas de saúde, educação e moradia. Essas mudanças causaram 

transformações no mercado de trabalho, que passou a precisar de mão de obra cada vez 

mais especializada para atender as demandas dessa política hegemônica que se expressa, 

dentre outros aspectos, na exigência de constante ‘aperfeiçoamento técnico’. Junto com 

o aumento das exigências por qualidade manteve-se em crescimento a já conhecida 

demanda por produtividade, cuja preocupação fundamental não se refere à qualidade de 
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vida dos humanos, o que acarreta em aumento do receio pelo trabalhador de demissão 

da organização. 

Em relação aos docentes, estes passaram a submeter-se a longas jornadas de um 

trabalho, que requer o componente cognitivo intenso e complexo, necessitando de 

rápidas tomadas de decisões. No campo da saúde, a maioria dos professores são 

mulheres que acumulam algumas vezes até três jornadas de trabalho: na saúde, na 

educação e no domicílio. Esse acúmulo de atividades e responsabilidades assumidas 

repercute na saúde desses trabalhadores podendo contribuir na produção de níveis 

variados de estresse, a síndrome de Burnout, entre outros problemas psicossomáticos. A 

desvalorização profissional, “baixa autoestima” e ausência de resultados positivos 

percebidos no trabalho desenvolvido podem ser fatores importantes para o aparecimento 

das doenças (GARCIA, OLIVEIRA, et al, 2008). 

As relações entre o processo de intensificação do trabalho nas escolas e o tipo de 

adoecimento dos professores descritos nos estudos atuais, mencionando fatores 

qualitativos e quantitativos relacionados ao aumento do volume de tarefas nas escolas. 

Reforçando o descrito acima, outro estudo observou que a categoria profissional que 

mais tem sofrido agravos à saúde devido à complexidade e ao ritmo acelerado de 

trabalho é a dos docentes (FERNANDES, ROCHA, et al, 2011). Intensificando ainda no 

mesmo sentido, outro estudo relata que a escola é uma “indústria complexa” que 

envolve diversas atividades que potencializam a ocorrência de problemas de saúde 

(CARVALHO, ALEXANDRE, 2006). 

Outro agravante é que o sucesso da educação depende da busca intensa por 

qualificação profissional, o que na maioria das vezes não é garantido pela administração 

escolar, impelindo o docente a buscar esta qualificação sozinho, traduzindo em aumento 

não reconhecido e não remunerado da jornada de trabalho, levando ao acometimento do 

corpo. A falta de infraestrutura também é levantada como auxiliar no aumento do 

trabalho docente visto que, o tempo livre deste seria ocupado em propor estratégias 

pedagógicas que compensem a ausência de laboratórios, salas de informática, 

bibliotecas entre outras (GASPARINI, BARRETO, et al, 2005). 

 Observa-se que na LDB n. 9.394/96 (Brasil, 1996), nos artigos 12, 13 e 14, se 

encontram as competências dos estabelecimentos de ensino e as dos docentes e, aborda-

se a gestão democrática, reforçando tais tendências e demonstrando que o trabalho 

docente não se restringe à sala de aula, mas que abrange também as relações com a 

comunidade, a gestão da escola, o planejamento do projeto pedagógico, a participação 
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nos conselhos, e muitos outros. Discute ainda que efeitos negativos sobre a saúde dos 

docentes decorreriam de fatores como a massificação da educação, a desregulação, a 

redefinição de tarefas, causando dúvidas sobre o que seria um “bom trabalho”, e 

ressaltando a fraqueza dos debates sobre estas questões (ASSUNÇÃO, OLIVEIRA, 

2009). 

 Ratificando o que relata a LDB quando trata da gestão democrática, ressaltamos 

que o trabalho em equipe potencializa a junção/coexistência de saberes profissionais, 

favorecendo a capacidade de construção conjunta de práticas profissionais, bem como a 

inovação na compreensão dos usuários e isto promove maior autonomia para os 

profissionais, além da convivência saudável no cotidiano dos serviços (L'ABBATE, 

MOURÃO, PEZZATO, 2013). 

 Quanto mais complexas as demandas as quais as escolas devem responder, 

também se complexificam as atividades dos docentes. Muitas vezes os docentes se 

encontram em situações para as quais não se sentem preparados, seja pela sua formação 

profissional ou por sua experiência pregressa. Quanto mais pobre e carente o contexto 

em que a escola está inserida maior é o grau de demandas para a escola e 

consequentemente para os docentes. A escola pressupõe que o professor tenha preparo, 

formação e estímulo para exercer o pleno domínio da sala de aula, responder as 

exigências que chegam à escola em sua diversidade e na urgência daqueles que 

reclamam (OLIVEIRA, 2004; LÜDKE,BOING, 2004; LÜDKE, BOING, 

2007;ASSUNÇÃO, OLIVEIRA, 2009; FERNANDES, ROCHA, et al, 2011).  

Atualmente, o papel do professor extrapolou a dimensão do conhecimento. O 

docente passou a garantir além da missão de ensinar, a articulação entre escola, 

familiares e comunidade (OLIVEIRA, 2004; GASPARINI, BARRETO, et al, 2005; 

FERNANDES, ROCHA, et al, 2011,). 

 O nível de complexidade das tarefas, o ritmo acelerado, as inovações 

tecnológicas e o compromisso com o magistério podem contribuir para o adoecimento 

psíquico e físico entre os professores. O professor encontra-se, atualmente, em um 

ambiente escolar repleto de desafios, sendo submetido a assumir responsabilidades 

advindas de todo o contexto social (AQUINO, MONTEIRO, et al, 2014). 

 Completando o relato acima, fatores como baixos salários, burocratização, 

hierarquização das relações de trabalho, jornada de trabalho tripla, além da carência de 

recursos materiais e humanos levam ao aparecimento dos agravos à saúde do docente e 

a precarização do trabalho docente (LÜDKE, BOING, 2004; CARVALHO, 
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ALEXANDRE, 2006; FERNANDES, ROCHA, et al, 2011). Outro estudo também traz 

a ideia de precarização do trabalho docente, dizendo que o fato é que o trabalho 

pedagógico foi reestruturado, dando lugar a uma nova organização escolar, e tais 

transformações, sem as adequações necessárias, parecem implicar processos de 

precarização do trabalho docente. Um exemplo disto é o aumento dos professores com 

contratos temporários de trabalho, a ausência de planos de cargos e salários, a perda de 

garantias trabalhistas e o arrocho salarial que tornam cada vez mais agudo o quadro de 

instabilidade e precariedade da docência (OLIVEIRA, 2004). 

 Trabalhar sob pressão temporal pode desfavorecer o desenvolvimento de 

estratégias de autoproteção à saúde, tais como: buscar uma postura mais confortável, 

permanecer sentado com as costas apoiadas, evitar exacerbação da voz, progredindo 

para a perda da qualidade e sensação de trabalho inacabado ou objetivo não alcançado 

(ASSUNÇÃO, OLIVEIRA, 2009, FERNANDES, ROCHA, et al, 2011). 

 Cronicamente cansados, o padrão e a qualidade do sono e a disposição para o 

desfrute do lazer e a prática de hábitos saudáveis encontram-se fragilizados. Em 

decorrência dessas condições, doenças crônicas, cardiovasculares e psiquiátricas podem 

acometer esses trabalhadores. A falta de liberdade e de estreitamento entre o docente e a 

organização de ensino leva ao sentimento de insatisfação e frustração, agravando para 

angústia difusa e profundo sentimento de culpa e impotência (LÜDKE, BOING, 2007; 

ASSUNÇÃO, OLIVEIRA, 2009). Surge desta situação um cenário de efeitos adversos, 

proporcionando aos docentes um conjunto de doenças de natureza psicossomática e 

física (além das relatadas anteriormente, ainda observamos a presença de doenças do 

sistema osteomuscular como uma das principais causas de absenteísmo das atividades 

de trabalho) as quais exercem uma forte influência na qualidade de vida destes 

profissionais (FERNANDES, ROCHA, et al, 2011). 

 Para Garcia Oliveira (2008) muitos professores, fazem de seu trabalho a razão de 

sua vida, e esta dedicação exagerada à docência dificulta a integração social do docente, 

que muitas vezes se encontra sozinho sem os apoios sociais necessários, com pouco 

apoio institucional e mergulhado em um universo de demandas e exigências, 

intensificando um sentido negativo do processo de trabalho. Se por um lado o professor 

se satisfaz com o trabalho, por outro, ele acaba restringindo suas atividades à vida 

profissional. O trabalho passa a ser a única fonte de “prazer” e outras formas acabam 

por ficar no esquecimento, como o interesse pela arte, pela cultura e pelo esporte que 

parece não fazer parte das suas atividades cotidianas. Outros efeitos relacionados à 
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carga de trabalho excessiva do docente são a falta de estabilidade emocional, a 

interferência no relacionamento pessoal e familiar, e o estresse.  

Os docentes em geral se encontram sobreimplicados com seu trabalho, muito 

ligados em um só foco. Lourau (2004) afirma que a sobreimplicação é a crença no 

sobretrabalho, no ativismo da prática, que pode ter como um de seus efeitos a 

dificuldade de se processar análises de implicações, visto que todo o campo permanece 

ocupado por certo e único objeto. Coimbra e Nascimento (2009) relatam que, no mundo 

contemporâneo, a urgência invadiu nossas vidas e nos são exigidas ações imediatas e 

instantâneas. Impõe-se a todos nós a necessidade de acelerar as tarefas, o tempo, pois só 

assim conseguiremos sobreviver ao ritmo imposto pelo rendimento máximo. O 

profissional sobreimplicado responde naturalmente a essa demanda instituída, ocupando 

o lugar que lhe está sendo designado. 

 O trabalho docente é permeado por inúmeras situações geradoras de conflitos 

decorrentes do relacionamento entre pares e com a direção dos estabelecimentos de 

ensino, das atividades pertinentes à profissão, da relação com alunos e seus pais, do 

acúmulo de funções. Estes fatores comumente desencadeiam processos que afetam a 

qualidade da prática pedagógica, a qualidade de vida e a saúde física e mental 

(MOREIRA, FARIAS, et al.,2009). 

Ratificando o exposto nesta discussão observa-se que as condições de trabalho, 

ou seja, as circunstâncias sobre as quais os docentes mobilizam as suas capacidades 

físicas, cognitivas e afetivas para atingir os objetivos da produção escolar podem gerar 

sobre esforço ou hipersolicitação de suas funções psicofisiológicas. Se não há tempo 

para recuperação, são desencadeados ou precipitados os sintomas clínicos que 

explicariam os índices de afastamento do trabalho por transtornos mentais, doenças 

depressivas, estresse (GASPARINI, BARRETO, et al, 2005,  CARDOSO, RIBEIRO, et 

al, 2009, AQUINO, MONTEIRO, et al, 2014). 

Para defender-se de tais situações o absenteísmo passa a ser uma opção de fuga 

da tensão derivada do exercício docente, uma forma de atingir um alívio para escapar 

das tensões acumuladas (GASPARINI, BARRETO, et al, 2005, FERNANDES, 

ROCHA, et al, 2011). 
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2.3.5 As concepções de corpo e o corpo do docente de enfermagem  

 

 

 Para se viver, o corpo deve ser encarado em sua totalidade. Assim, o conceito de 

corpo-sujeito, histórico, cultural, em permanente relação consigo mesmo, com os outros 

e com o mundo, ultrapassa a visão de corpo mecânico, manipulado pelos interesses do 

poder, possibilitando, finalmente, a superação do paradigma mecanicista e cartesiano 

(MERLEAU-PONTY, 1994). 

De acordo com Weil e Tompakow (2013), o corpo é visto como uma estrutura 

que se manifesta em gestos e atitudes, e que através destes gestos e atitudes o corpo 

demonstra aquilo que realmente quer dizer, e que nem sempre é o mesmo do que a 

pessoa está falando. Ou seja, o corpo não consegue mentir através dos gestos, mas 

consegue através da fala. Em todas as situações o corpo se projeta de forma a responder 

os fatos que estão acontecendo, seja positivamente ou negativamente, e é através do 

somatório destes sinais que o corpo revela se ele está aceitando ou não determinado 

fato.  

O corpo do enfermeiro segundo Figueiredo (1994), além de contar sua história 

de vida (memórias), sofre influências de vários fatores, como a dança, a moda, a 

ginástica, os estilos de movimentos expressivos, a doença, o trabalho, a saúde, o prazer, 

a dor a alegria e o medo. […] Saber atender a qualquer pessoa sem discriminação de 

raça, credo, costume ou política, saber se comunicar e ouvir adequadamente seus 

pacientes, demonstrar habilidade e destreza nos procedimentos e técnicas terapêuticas, 

ser criativo na resolução dos problemas, sensível com os problemas alheios e atento a 

qualquer tipo de dano ao paciente. Contam ainda que em seu trabalho talvez a 

enfermeira aprenda a inibir-se mais do que expressar-se, o que causaria danos não só a 

sua própria postura, mas também a sua conduta no trabalho. 

Figueiredo (1994) destaca que ao corpo do enfermeiro, é dado o significado de 

ser instrumento do cuidado. Esse cuidado só pode acontecer porque existe um corpo. É 

o corpo próprio que comanda o cuidado desde as ações mais objetivas até as subjetivas. 

Tudo se efetiva no corpo, quando um enfermeiro está prestando cuidados - movimentos 

corporais e psicodinâmicos. 

Fazendo uma ligação entre o corpo do enfermeiro e a docência, apóia-se em 

Garcia, Oliveira que entendem a docência como uma atividade altamente enriquecedora 
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que proporciona ao profissional diversas habilidades ligadas ao campo da saúde. A 

forma e a quantidade de como se processa é que vai levá-la a ser propiciadora ou não da 

qualidade de vida desses atores. (GARCIA, OLIVEIRA, et al., 2008). 

 O trabalho do docente de enfermagem engloba o seu corpo, quando educa, e o 

corpo do outro, participante do ato educativo. Consequentemente, quando o profissional 

de enfermagem se formar ele estará cuidando de outro corpo utilizando o seu próprio, 

transformado nessa interação, considerando aqui o conceito ampliado de corpo e, 

portanto, produzindo sentido histórico, político, social e afetivo, não neutro.  

Como experiência de vida o corpo concede a coexistência da racionalidade e da 

sensibilidade no trabalho de enfermagem, quando diz respeito às práticas do cuidar, pois 

possibilita ao corpo cuidador o aumento de suas potencialidades durante um exercício 

contínuo de deixar de ser um “eu” para se transformar em “nós”, estabelecendo a 

intercorporeidade, onde o corpo cuidado se torna sujeito do processo de cuidar 

(LABRONICI, L. M., 1998).  É a parte subjetiva do cuidado com o corpo, que permite 

abordar a sensibilidade, a estética, a importância de estar junto (enfermeiro e paciente). 

Neste sentido observamos a corporeidade, que nada mais é que o modo de ser do 

homem sentido e que sente, que toca e é tocado, é o existir do corpo no mundo, na 

história. Assim o corpo se torna humano e mediador da relação homem e mundo. Deste 

modo quando um enfermeiro cuida do outro, temos a percepção da união do ser e da 

ação, compartilhando o saber e o expressar de valores e afetividades (POLAK, 1996 e 

1997). 

Morais, 2003, nos diz que:  

 

Eis por que os profissionais da corporeidade só têm diante de si um par de 

alternativas: ou seguem lidando com o corpo como se este fora simples coisa 

burra que se adestra ou despertam para o fato de sermos um corpo como 

forma de estar no mundo sensível e inteligentemente. Se a segunda 

alternativa é aceita, o profissional tem que admitir sair da comunidade de 

rotinas e programas mecanicistas a fim de que inicie longo diálogo de 

aprendizagem com o corpo próprio e o alheio. 

 

 Do ponto de vista da enfermagem compreendida como atividade de 

docência, o ato de mostrar aos alunos dos cursos de enfermagem como é que eles devem 

se portar diante das situações e que devem ter opinião, também estimula o corpo a se 

sentir bem, a ter autoestima e positividade no cuidar dos pacientes. Os docentes de 

enfermagem devem estar aptos a passar uma visão de corpo para seus alunos como 

aquele que deve estar por inteiro no cuidado com o outro, num trabalho não apenas 
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mecânico, mas também emotivo, consciente e na busca do prazer. Devem objetivar 

enquanto lecionam o cuidado na manipulação do outro com procedimentos e técnicas 

terapêuticas, usando não só seus sentidos, mas também, sua intuição, criatividade, 

sensibilidade e a percepção.  

 Guimarães, Viana (2012) destacam que o educando por intermediação do 

professor no ato pedagógico-assistencial, busca sua qualificação profissional neste caso, 

em enfermagem, confrontando seus valores e ideais com as aprendizagens recebidas e 

compartilhadas nas aulas. Inserido socialmente o educando traz para a organização de 

ensino os valores que foram ali adquiridos e que passam a fazer parte da sua 

personalidade. Esses valores revelam como ele é e como ele age, entendendo por valor 

tudo aquilo que vale para o homem, sendo capaz de suprir suas carências, e promover 

seu crescimento e desenvolvimento enquanto pessoa . O docente e o discente passam a 

ser sujeitos, lutando para reverter as condições materiais pertinentes a ação pedagógico-

assistencial provocada pelo descaso, pela ineficiência e pela omissão dos dirigentes das 

diversas esferas do poder. Desta forma o enfermeiro docente apresenta ao educando o 

quanto é indissociável para a assistência de enfermagem a atitude de comprometer-se 

com as questões sociais, fazendo com que o cuidado ultrapasse o cumprimento de uma 

técnica para encaminhar os envolvidos para ação-reflexão.  

A dinâmica das atividades acadêmicas reflete as concepções docentes acerca de 

seu papel no processo de aprendizagem. Traduz suas certezas, metas e convicções 

fundamentadas, mas também suas dúvidas, angústias, temores e contradições 

conceituais ou paradigmáticas (L'ABBATE, MOURÃO, PEZZATO, 2013). 

Destacam Aguiar, Barreto et al. (2009), que o ato de cuidar como um 

instrumento de trabalho dos profissionais de saúde, é ao mesmo tempo cuidado do outro 

e a  causa de danos à saúde do cuidador, pois o trabalho em saúde impõe aos 

profissionais da área, uma rotina carregada de grande tensão.  

Os profissionais de enfermagem, ao utilizarem o corpo como ferramenta de 

trabalho, são os que mais se comprometem com a saúde de seus pacientes e muitas 

vezes tem sua saúde comprometida. Isto porque, são os que mais horas passam no 

exercício de suas funções de saúde e estão cada vez mais sendo cobrados em suas 

tarefas como profissionais de saúde pelas organizações de saúde. Com a evolução da 

Enfermagem, o enfermeiro passou a assumir papéis não só na assistência, mas na 

liderança, no ensino e na pesquisa, sofrendo modificações na dimensão do seu processo 

de trabalho e tornando sua rotina mais complexa e estressante.  
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Além do ato de cuidar, ainda cabe ao enfermeiro a função de discutir a educação 

para a saúde, como um instrumento eficaz de promoção da saúde. É da responsabilidade 

do enfermeiro também, realizar prevenção de acidentes dentro do próprio local de 

trabalho, dar assistência direta aos trabalhadores acometidos por doenças relacionadas 

ao trabalho ou por acidentes de trabalho, a formação de grupos de apoio ao trabalhador 

que já vivenciou doenças de trabalho ou que apresenta doença crônica, transformar as 

condições do ambiente de trabalho para propiciar a saúde do trabalhador (AZUMBUJA, 

KERBER, KIRCHHOF, 2007). 

A educação em saúde visa uma atividade planejada que objetiva criar condições 

para produzir as alterações de comportamento desejadas em relação à saúde. Constitui-

se em uma estratégia capaz de proporcionar mudanças no processo de trabalho, pois é 

composta por um conjunto de práticas pedagógicas e sociais, de conteúdo técnico, 

político e científico, que leva ao desenvolvimento da consciência crítica das pessoas a 

respeito de seus problemas de saúde e, a partir de sua realidade, estimula-se a 

organização para a ação individual e coletiva. Formar, transformar, mudar o estilo de 

vida é uma tarefa difícil, acompanhada quase sempre de muita resistência, por isso a 

maioria das pessoas não consegue fazer mudanças e mais ainda mantê-las por muito 

tempo. (FERREIRA E MATOS, 2013). 

Ainda que não se coloque em discussão a importância da educação em saúde na 

prática dos enfermeiros, seja na docência ou na assistência, não resta dúvida, que estas 

ações se constituem em mais um aspecto pra sobrecarregar o corpo do profissional de 

enfermagem.  

Em contrapartida existem também formas de proteção do trabalhador como, por 

exemplo, a autonomia, a autoestima, o respeito, o reconhecimento pelo trabalho bem 

feito, a participação da família e dos amigos, e o apoio das chefias e dos pares nas 

tarefas executadas. Dependendo de como esses fatores acontecem dentro do ambiente 

organizacional, o trabalhador pode ou não desenvolver danos ao seu corpo (RIBEIRO, 

MATTOS, ANTONELLI, CANÊO, JUNIOR, 2011). 

 O ideal é que o ambiente de trabalho propicie a produção de ideias, a 

criatividade e a consecução de um projeto de vida profissional que satisfaça a vida 

pessoal concomitantemente, em que as metas organizacionais estejam atreladas às 

individuais dos trabalhadores da organização. O trabalhador expressa bem estar em seu 

trabalho quando adquire o equilíbrio entre suas expectativas em relação ao que deve ser 

executado e a concretização desta atividade. Isto gera qualidade de vida do sujeito, que 
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também é proporcionada pela satisfação no trabalho, incluindo a renda, qualidade de 

habitação e estabilidade no emprego, além do afeto, apoio, segurança e reconhecimento 

social (RIBEIRO, MATTOS, ANTONELLI, CANÊO, JUNIOR, 2011). 

  Neste contexto, a atividade educativa e reflexiva entre o trabalhador e seus 

superiores deve ocorrer de forma efetiva a fim de informar e sensibilizar a respeito dos 

fatores de risco à saúde do trabalhador na organização de ensino, de forma a criarem em 

conjunto políticas de prevenção e promoção da saúde e qualidade de vida no trabalho, 

enfatizando a redução dos fatores de risco e aumentando os fatores de proteção dos 

trabalhadores, elucidando a significação da atividade dos trabalhadores e da importância 

desta para o alcance dos objetivos organizacionais e concomitantemente, dos objetivos 

pessoais de cada um (RIBEIRO, MATTOS, ANTONELLI, CANÊO, JUNIOR, 2011). 

O corpo do docente de enfermagem sofre todas as conseqüências, já relatadas 

anteriormente com relação aos trabalhadores. Isto porque, dentro do ambiente escolar 

também se observa todos os fatores de massificação no trabalho já relatados.  

Para Ferreira e Matos (2013), para tentar minimizar os problemas relacionados 

so corpo do docente em enfermagem, estes deveriam se envolver em aspectos 

pedagógicos visando a promoção da saúde para a qualidade de vida de todos os sujeitos 

envolvidos - alunos, docentes e demais profissionais que atuam nas organizações de 

ensino.  Referem os autores, que este tema não tem recebido a merecida atenção das 

instituições de ensino.  

Por todo exposto, estudos que objetivam à compreensão de como as pessoas 

vivem e resolvem seus problemas no trabalho são tão relevantes. Observa-se também 

que muitas vezes as pessoas conseguem evitar a doença e o sofrimento apesar das 

pressões a que estão sujeitas no trabalho (RIBEIRO, MATTOS, ANTONELLI, 

CANÊO, JUNIOR, 2011). 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO – METODOLÓGICO 

 

 

3.1 A Socioclinica Institucional na evolução da Análise Institucional 

 

 

  O referencial teórico que fundamenta esta investigação origina-se da Análise 

Institucional (AI) que segundo  L´Abatte (2013) na década de 1960 na Franca, começou 

a ganhar espaço juntos a diferentes pesquisadores, e vem sofrendo transformações, ao 

longo do tempo, trazendo seu caráter inovador/instituinte em relação ao conjunto de 

saberes e práticas existentes até então em suas respectivas áreas de conhecimento. O 

termo Análise Institucional foi criado por Félix Guattari, “para nomear uma tendência 

na ação teórica e prática que se tornou movimento na década de 60 na França”.   

Para a autora supra citada, no Brasil, o institucionalismo, foi introduzido na 

década de 1970, em um diferente contexto político, durante o regime de uma ditadura 

militar, vigente desde 1964, período marcado fortemente pela restrição das liberdades 

políticas e desrespeito aos direitos de cidadania. Inicialmente, a Análise Intitucional 

inseriu-se em alguns departamentos de Psicologia de universidades públicas do Rio de 

Janeiro e de Belo Horizonte, e em diferentes grupos de pesquisa, constituídos de 

diferentes profissionais. 

   "A Análise Institucional utiliza-se de um método constituído de um conjunto 

articulado de conceitos, dentre os quais os mais relevantes são os de instituído, 

instituinte, encomenda e demanda, analisador e implicação” (L’ABBATE, 2012). 

 Para Antoine Savoye (2007),  

 

 

”A Análise Institucional tem por objetivo compreender uma determinada realidade 

social e organizacional, a partir dos discursos e práticas dos sujeitos. A Análise 

Institucional opera mediante três modalidades: 1) pesquisas teóricas e históricas 

(trabalhos epistemológicos e conceituais e também sócio-históricos); 2) pesquisas 

empíricas com a utilização de observações de campo, entrevistas etc, e, 3) 

socioanálise, ou seja, a análise em situação, quando um socioanalista realiza uma 

intervenção, atendendo a uma encomenda de um grupo ou organização”.  

 

Lourau  “denominou as duas primeiras formas de análise no papel e a terceira, 
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de intervenção institucional, ou intervenção socioanalítica” (L´ABBATE, 2013).  

É um referencial teórico metodológico que trabalha a teoria na prática, trazendo 

os conceitos de instituído, instituinte, institucionalização, implicação dos sujeitos, 

restituição, analisadores e a intervenção no campo de pesquisa. O método foi 

desenvolvido por René Lourau e Georges Lapassade. A Análise Institucional tem por 

objetivo compreender uma determinada realidade social e organizacional, a partir dos 

discursos e práticas dos sujeitos. 

Nas bases da Análise institucional encontramos a dialética de Hegel, que 

estabelece que a tese é o que temos como instituído, e segundo Lourau (2014), é o 

momento da universalidade, ou seja, são as relações de poder, de recalcamento e 

normalização que caracterizam a vida normal das organizações. A antítese é a negação 

do instituído, ou seja, o instituinte é o momento da particularidade, inovador, criador, 

produtor de novas normas, novas pautas, seja criando uma nova instituição, seja 

transformando uma instituição já existente. Nem sempre o instituído é mau e o 

instituinte é bom. É preciso ver a natureza do que está sendo negado, transformado, 

observando-se o momento fundador da instituição, ou seja, para que e porque ela foi 

criada (MOURÃO, 2006). A síntese é o momento da institucionalização, que se dá 

quando o trabalho de decodificação, de colocação em crise do instituído pelo instituinte, 

acaba. O instituinte, então, se torna um instituído, num movimento dialético: por um 

lado ele muda o instituído velho, transformando as relações de poder; de outro lado, ele 

perde sua força transformadora, gerando relações de poder mais naturalizadas, 

singularizando a instituição (Mourão, 2006). Para Lourau, as instituições estão sempre 

em movimento em perpétuo devir, na infinita busca por mudança. E ainda como 

explicita Lourau (2004): “As instituições formam a trama social que une e atravessa os 

indivíduos, os quais, por meio de sua práxis, mantêm ditas instituições e criam outras 

novas (instituintes)”. 

Consideramos neste estudo, a prática pedagógica como uma instituição a ser 

analisada.  Esta instituição é atravessada por outras instituições como a saúde, a 

educação e pelo corpo dos docentes de enfermagem do IFFluminense. Na instituição 

prática pedagógica temos o momento instituído representado pelas regras e pelo 

regimento interno da escola, contemplando as cargas de trabalho, o projeto pedagógico 

do IFFluminense, a remuneração do docente, as exigências do cargo de docente etc. O 

momento instituinte começa com a reflexão dos processos de trabalho dos docentes com 

foco no desgaste de seu corpo relacionado às condições de trabalho. O momento da 
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institucionalização é resultante do confronto entre o momento instituído e o momento 

instituínte que ocorre cotidianamente na prática dos docentes de enfermagem do 

IFFluminense. 

Outro conceito bastante relevantes para a Análise Institucional é o de 

implicação. O termo nada mais é que o grau de comprometimento e de envolvimento, 

mesmo que subjetivo que temos com tudo que fazemos e vivemos.  Para Barbier (1985) 

temos três dimensões da implicação. A afetivo-libidinal, a existencial e a estrutural 

profissional. Estamos o tempo todo implicados com as instituições que nos formam e 

nos atravessam, com as escolhas afetivas, ideológicas e profissionais, com relação a 

nossa prática de pesquisa, as intervenções que nos propomos a fazer, com o nosso 

campo teórico-metodológico e com a nossa sociedade. 

Para Lourau (1977): 

 

 

“O conceito de implicação, surge para ocupar o lugar de “contratransferência 

institucional”, opondo-se radicalmente às pretensões de objetividade fixadas pelos 

pesquisadores em ciências sociais. Nas pesquisas, a posição do pesquisador, e 

especificamente na análise organizacional a posição do sociólogo-especialista é 

definida em termos que significam distanciamento em relação ao objeto.  Refere o 

autor que a análise institucional, vem se contrapor a esta posição de distanciamento 

a partir do conceito de implicação. Refere que a implicação deseja pôr fim às ilusões 

e imposturas da “neutralidade” analítica, herdadas da psicanálise e, de modo mais 

geral, de um cientificismo ultrapassado, esquecido de que, para o “novo espírito 

científico”, o observador já está implicado no campo da observação, de que sua 

intervenção modifica o objeto de estudo, transforma-o. Inclusive quando o esquece, 

o analista é sempre, pelo simples fato de sua presença, um elemento do campo” 

(grifos do autor). 

 

Implicação nada mais é que o grau de comprometimento e envolvimento que os 

sujeitos têm com o objeto de estudo. Desta forma, os sujeitos deste estudo terão 

oportunidade de identificar as suas implicações com relação ao corpo no processo de 

trabalho docente do IFFluminense, e posteriormente as implicações explicitadas nas 

falas dos sujeitos serão objeto de discussão e análise.  

Outro conceito muito importante é o de analisador.  Mourão, 2006, diz que “Os 

analisadores são categorias, situações, acontecimentos que levam a instituição a se 

desnudar, a mostrar, indiretamente, os seus não-ditos, algo que revela as dimensões das 

relações institucionais. Eles podem ser naturais ou construídos,” como destacado por 

L´Abbate (2005). Então os analisadores podem ser naturais ou construídos sobre a 
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situação, isto é, tanto sobre os interventores quanto como sobre os clientes. 

Na evolução do referencial teórico metodológica da Análise Institucional 

encontramos atualmente a socioclínica institucional que trabalha inspirada nos conceitos 

da AI e da socioclínica das práticas profissionais. 

A socioclínica institucional de início é uma maneira de aproximação das 

questões sociais (e, portanto profissionais) que não fica limitada a uma lista de 

princípios ou regras a serem seguidas, ela não é prisioneira de protocolos rígidos, mas 

está baseada em características que determinam sua relação com os sujeitos e com os 

objetos. Trabalha na verdade com o modo como os sujeitos estão implicados nas 

instituições. Essas implicações se tornam mais poderosas se relacionadas a percepção 

que causa sofrimento, a ponto de confundir o que está instituído na organização, não 

avistando o instituinte e o processo de institucionalização. (L’ABBATE, MOURÃO, et 

al, 2013). 

Caracteriza-se então por analisar a instituição dentro da prática profissional no 

processo de trabalho, considerando seus sujeitos, suas implicações, seus dispositivos 

analisadores, a institucionalização que ocorrerá, a restituição ao grupo e o produto do 

trabalho.  

As práticas da educação e da saúde provavelmente produzem um maior 

envolvimento dos profissionais que nelas atuam, pois os objetos de seus trabalhos são 

sujeitos, e estes sujeitos são seres humanos. (L’ABBATE, MOURÃO, PEZZATO, 2013) 

 Em 2005, as intervenções socioanalítcas foram avaliadas e o resultado desses 

estudos deram origem ao referencial da socioclíncia institucional constituída com base 

nos cinco princípios de intervenção de Edgar Morin (1969) e as seis operações 

socioanalíticas de Lapassade e Lourau (1971). Ambas foram condensadas e constituíram 

os princípios organizadores da socioclínica institucional, com oito características, a 

saber: A análise da encomenda e das demandas; Participação dos sujeitos na abordagem, 

sob modalidades variáveis; Trabalho dos analisadores dando acesso a questões que 

normalmente não se expressam; Análise das transformações que se produzem à medida 

que o trabalho avança; Aplicação das modalidades de restituição que devolvem os 

resultados provisórios do trabalho aos participantes; Análise das implicações primárias e 

das implicações secundárias do pesquisador e dos outros participantes (em suas 

respectivas instituições); Intenção de produzir conhecimentos; Atenção aos contextos e 



53 

 

às interferências institucionais nas quais estão implicados os pesquisadores e os outros 

participantes ( Monceau, in L’ABBATE, MOURÃO, PEZZATO, 2013). 

Ao trabalhar com a análise socioclínica institucional nos debruçamos então 

sobre as oito características do método por onde a pesquisa foi delineada e alicerçada. 

As análises das falas foram explicitadas nas características da socioclínica institucional. 

A análise da encomenda e da demanda. Para Monceau (2013) a análise constitui 

o “diagnóstico” formulado por quem encomenda a intervenção ao socioanalista sobre a 

situação. Monceau (2013) diz que as demandas surgem gradualmente com o avançar do 

trabalho, elas são produzidas por todos os envolvidos no trabalho socioanalítico.  

 

 

“Para o pesquisador, as demandas não são apenas constitutivas das 

condições iniciais do trabalho, elas são também material necessário 

para informar diretamente os desafios colocados pelas situações. É a 

análise da encomenda e das demandas que sustenta a 

problematização.” (Monceau, 2013).  

 

 Segundo Baremblitt (1992, p. 153) a análise da demanda vem a ser: 

 

 

a análise e deciframento que se faz do pedido de intervenção por parte 

de uma organização... É o material de acesso inicial que já contém 

valiosos aspectos conscientes, manifestos, deliberados, assim como 

todo um filão de aspectos inconscientes e não-ditos que remetem a um 

esboço inicial da ... problemática da organização solicitante. 

 

A participação dos sujeitos na abordagem. Os participantes, segundo Monceau 

(2013) podem assumir diferentes formas dependendo da modalidade da pesquisa, neste 

caso contribuíram para a coleta de informações, aceitaram ser observados e ainda houve 

investimento em sessão de grupo com objetivo analítico. 

 A análise das transformações que se produzem à medida que o trabalho 

avança. “O trabalho socioclínico acompanha-se necessariamente de transformações nas 

situações e dinâmicas institucionais” (Monceau, 2013, p. 99). Elas nem sempre são 

perceptíveis pelos sujeitos e eles não as vinculam ao trabalho em andamento (Monceau, 
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2013, p. 99). 

A aplicação das modalidades de restituição que devolvem os resultados 

provisórios do trabalho aos participantes. Lourau (1993) diz que a restituição não é um 

ato caridoso ou gentil. É uma atividade intrínseca a pesquisa, um feedback tão 

importante quanto os dados contidos em artigos, revistas científicas ou livros. Ela nos 

faz considerar a pesquisa para além dos limites de sua redação final, onde os 

participantes recebendo esta restituição se tornam uma espécie de pesquisador-coletivo, 

socializando a pesquisa. Garante ainda que o material restituído pelos socioanalistas tem 

que ter relação com a análise de suas próprias implicações na situação de intervenção 

(na reunião socioclínica). A restituição é assim, um movimento de retomar os 

acontecimentos, em geral, excluídos. 

A análise das implicações primárias e das implicações secundárias do 

pesquisador e dos outros participantes. Monceau (2013)  reflete que a implicação se dá 

quando um pesquisador está envolvido nas instituições, mantendo com elas relações que 

influenciam sua maneira de conduzir suas pesquisas e os modos de escrita dos 

resultados dessas pesquisas. 

Intenção de produto de conhecimento. Acontece devido ao trabalho socioclínico, 

partindo de uma análise pontual e restrita ao um determinado território, se tornar mais 

amplo na medida que ele fornece elementos que articulados com outras observações 

permitem a construção de análises mais abrangentes (MONCEAU, 2013).  

A atenção aos contextos e às interferências institucionais nas quais estão 

implicados os pesquisadores e os outros participantes. Todo trabalho socioclínico situa-

se em uma interferência institucional. Essa interferência produz efeitos de 

transformação e efeitos de conhecimento. Os efeitos de conhecimento são usualmente 

chamados de resultados da pesquisa, porém esses resultados também podem ser 

observados nas transformações produzidas na própria situação (MONCEAU, 2013). 

A socioclínica pode ser vista como um processo de intervenção dentro de uma 

organização, neste caso de ensino porque trazendo a questão da intervenção para o 

âmbito do trabalho em saúde, observamos a intervenção ativa dos sujeitos de forma a 

mobilizar recursos, analisar o grau de comprometimento de maneira objetiva e 

subjetiva, para alterar uma situação problema, ou seja, em um processo de 

transformação. Desta forma se aproxima mais das características das situações 
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indesejadas e sobre como ela vem sendo produzida.  Num sentido mais amplo, 

incorpora ações na intervenção objetivando reorganizar a atenção à saúde e a 

estruturação social, bem como procedimentos para a ampliação do saber e da 

capacidade de cuidado das pessoas, famílias e comunidade. (CAMPOS, 2006).  

O método de intervenção consiste em criar um dispositivo que objetiva analisar 

coletivamente uma situação, segundo a análise institucional difundida por Lourau 

(2014). 

A intervenção está associada à construção e/ou utilização de analisadores, 

conceito-ferramenta formulado no percurso do institucionalismo francês, que funcionam 

como catalizadores de sentido, desnaturalizando o existente e suas condições e 

realizando a análise. 

Ainda com relação à pesquisa intervenção foi Gilles Monceau em 1992 que 

propôs a estratégia de intervenção denominada de socioclinica institucional, por conta 

de uma intervenção socioanalítica realizada por Antoine Savoye em 1992. Em 1996, 

Monceau retornou a experiência de 92, apresentando a análise feita de maneira mais 

didática, no que diz respeito ao dispositivo de análise. Desta forma Monceau se 

apropriou dos princípios socioanalíticos estabelecidos por Lourau e Lapassade em 1971. 

Após muitos estudos Monceau, em 2003, lança um artigo sobre as práticas 

socioanalíticas e a socioclínica institucional que ele procurava caracterizar. A partir da 

crítica deste trabalho que ele considerou de abordagem muito ampla, foi que surgiram as 

quatro modalidades da socioclínica institucional: intervenção socioanalítica; análise 

institucional das práticas profissionais; pesquisa-ação; investigação socioanalítica  

(L’ABBATE, MOURÃO, PEZZATO, 2013). 

 

 

"Na pesquisa-intervenção, a relação pesquisador/objeto pesquisado é 

dinâmica e determinará os próprios caminhos da pesquisa, sendo uma 

produção do grupo envolvido. Pesquisa é, assim, ação, construção, 

transformação coletiva, análise das forças sócio-históricas e políticas que 

atuam nas situações e das próprias implicações, inclusive dos referenciais de 

análise. É um modo de intervenção, na medida em que recorta o cotidiano em 

suas tarefas, em sua funcionalidade, em sua pragmática - variáveis 

imprescindíveis à manutenção do campo de trabalho que se configura como 

eficiente e produtivo no paradigma do mundo moderno" (AGUIAR e 

ROCHA, 1997). 
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4  METODOLOGIA 

 

 

4.1 Tipo de Estudo e periodização do estudo 

 

 

 É um estudo com abordagem qualitativa, realizado entre os anos de 2013 e 2016 

e que utiliza os pressupostos da socioclínica institucional da Análise Institucional, como 

estratégia de intervenção para a coleta de dados. Optamos pelo estudo qualitativo por 

possibilitar integrar conhecimentos distintos em campos de realidades complexas como 

é o caso da educação e da saúde.  

 Segundo Diehl (2004), a pesquisa qualitativa, descreve a complexidade de 

determinado problema, sendo necessário compreender e classificar os processos 

dinâmicos vividos nos grupos, contribuir no processo de mudança, possibilitando o 

entendimento das mais variadas particularidades dos indivíduos. 

 Os autores Terence e Filho (2006) ressaltam que a pesquisa qualitativa não se 

restringe a adoção de uma teoria, de um paradigma ou método, mas permite, ao 

contrário, adotar uma multiplicidade de procedimentos, técnicas e pressupostos. 

Convencionou-se chamar as investigações que recaem sobre a compreensão das 

intenções e do significado dos atos humanos de pesquisa qualitativa. 

 De acordo com Patton (2002), na abordagem qualitativa o pesquisador procura 

aprofundar-se na compreensão dos fenômenos que estuda ações dos indivíduos, grupos 

ou organizações em seu ambiente e contexto social, interpretando-os segundo a 

perspectiva dos participantes da situação enfocada, sem se preocupar com 

representatividade numérica, generalizações estatísticas e relações lineares de causa e 

efeito. Assim sendo, a interpretação, a consideração do pesquisador como principal 

instrumento de investigação e a necessidade do pesquisador de estar em contato direto e 

prolongado com o campo, para captar os significados dos comportamentos observados, 

revelam-se como características da pesquisa qualitativa.  
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4.2 Participantes do Estudo 

 

 

Os sujeitos escolhidos para fazer parte deste estudo foram os docentes-

enfermeiros do curso técnico de enfermagem do IFFluminense campus Guarus, onde 

formamos (e aí me incluo como sujeito ativo da pesquisa) um grupo de discussão sobre 

a prática diária de trabalho no IFFluminense.  

Contamos hoje com nove professores no curso de enfermagem, sendo todos 

concursados, alguns com regime de dedicação exclusiva no IFFluminense e outros que 

trabalham 40 horas no e fazem plantões na assistência como enfermeiros, em 

estabelecimentos de saúde públicos e privados dentro da cidade. A assistência 

mencionada não tem correlação com o IFFluminense e sim com outro vínculo de 

trabalho que os docentes enfermeiros do têm para complementação de sua renda. 

O critério de inclusão dos sujeitos adotado foi de todos os participantes serem 

enfermeiros e docentes do IFFluminense, independente de idade, sexo e tempo de 

serviço. Os critérios de exclusão englobaram aqueles que porventura não quiseram 

participar da pesquisa ou que estavam de licença médica ou com qualquer tipo de 

afastamento do serviço. Os professores de enfermagem são em um total de 9, mas foram 

para o primeiro encontro da socioclínica institucional, 6 docentes e para a restituição 

cinco docentes, sendo uma professora substituta nova na organização de ensino. 

As escolhas dos pseudonomes ficaram a critério da pesquisadora e na restituição 

foi colocado em discussão para que cada docente pudesse escolher o seu. Porém eles 

decidiram que assim com as iniciais dos nomes de cada um estava adequado para 

manter a sua identidade preservada e resolveram manter o modo de como já estava 

feito.  

 

 

4.3 Cenário 

 

 

O campus  Campos Guarus foi criado através de ato governamental da Lei n° 

11.195, de 18 de novembro de 2005 e autorizada a funcionar através da Portaria 
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Ministerial de N° 1.971, de 18 de dezembro de 2006, através do Programa de Expansão 

da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica.  O campus está construído 

numa área de 20 mil metros quadrados,  e 16.417 metros quadrados de área urbanizada 

cedida pelo 56° Batalhão de Infantaria do Exército. 

O campus Campos-Guarus foi estruturado para o ensino técnico nos eixos 

tecnológicos de Controle de Processos Industriais e Ambiente, Saúde e Segurança. Na 

região, foi a primeira escola pública de ensino técnico a ser instalada e os moradores 

sonham com a verticalização do ensino. A verticalização nada mais é que construir e 

ampliar, dentro da unidade de ensino, outros nivelamentos que não só o ensino técnico e 

profissionalizante, mas também no âmbito universitário como: cursos de graduação, 

pós-graduação lato sensu, mestrados e doutorados.  

Atualmente ele oferece os cursos técnicos em Eletrônica, Enfermagem, 

Farmácia, Eletromecânica e Meio Ambiente, além do Programa de Ensino de Jovens e 

Adultos, voltado para maiores de 18 anos que ainda não cursaram o ensino médio. O 

campus oferece ainda o curso superior de Bacharelado em Engenharia Ambiental e a 

Licenciatura em Música com habilitação em Educação Musical. Cerca de 1500 alunos  e 

100 servidores fazem parte do quadro do campus Campos Guarus. 

A sua infraestrutura está atualmente dividida em três blocos e conta com 11 salas 

de aula, 1 biblioteca, 2 laboratórios de informática, 1 laboratório de química, 1 

laboratório de física, 1 laboratório de metrologia, 1 laboratório de meio ambiente, 1 

laboratório de farmácia, 2 laboratórios de enfermagem, 6 laboratórios na área de 

eletrônica/eletromecânica, 1 sala de artes, 1 estúdio musical, 1 observatório 

astronômico, 1 micródromo, 1 quadra coberta e dois vestiários. Além disso, o campus 

possui os ambientes administrativos e o Auditório Roberto Jorge de Faria. Em 

construção, encontra-se 1 prédio de três pavimentos com 10 salas de aula e um prédio 

de Tecnologia da Informação (TI). São oferecidos atualmente os cursos técnicos 

integrados em Eletrônica e Meio Ambiente, cursos sequencial pós-médio em Farmácia e 

Enfermagem, além do Programa de Ensino de Jovens e Adultos nas áreas de Meio 

Ambiente e Eletrônica, voltado para maiores de 18 anos que ainda não cursaram o 

ensino médio. O campus oferece ainda o curso superior de Engenharia Ambiental e 

cursos na Modalidade de Educação a Distância (EAD), Pronatec e Mulheres Mil.  



59 

 

O curso que será enfocado neste estudo é o de enfermagem. Este curso pós-

médio, conta com 10 docentes de enfermagem, sendo nove concursados e um 

contratado. Atualmente são 95 alunos matriculados divididos entre os quatro períodos 

diurnos. De acordo com a coordenadora do curso os alunos que se formam conseguem 

se inserir no mercado de trabalho com certa facilidade, assumindo o cargo de técnico de 

enfermagem. 

O curso Técnico em Enfermagem busca preparar o aluno para que ele possa 

desenvolver ações de prevenção, reabilitação e recuperação de pacientes e da 

comunidade, em todas as faixas etárias. Orientar e preparar o paciente para exames, e 

realizar cuidados de enfermagem, como banho de leito, verificação de sinais vitais, 

curativos, administração de medicamentos e vacinas estão entre as principais funções do 

técnico. O profissional poderá atuar em diversos lugares como Unidades Básicas de 

saúde, hospitais, clínicas médicas, estéticas e odontológicas, redes ambulatoriais e 

serviços de home care. Tem duração de dois anos e funciona no turno diurno. 

 

 

4.4 Aspectos Éticos da Pesquisa 

 

 

 O projeto de pesquisa foi submetido na Plataforma Brasil para devido 

consentimento da pesquisa utilizando seres humanos, sendo aprovado e tendo data de 

início em 06 de julho de 2015, com número de CAAE 47703215.2.0000.5243. A 

pesquisa obedeceu ao estipulado na Resolução 466 de 2012, respeitando o anonimato 

dos voluntários bem como o sigilo e a confidencialidade das gravações e filmagens do 

encontro socioclínico institucional preservando a imagem dos participantes. Para tanto a 

pesquisadora se comprometeu em guardar tudo o que for coletado e depois de concluída 

a análise destruir a gravação e a filmagem.  

Foi feito e assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido por todos em 

duas vias, uma delas sendo do participante da pesquisa e outra do pesquisador 

responsável, conforme apêndice 1. Neste momento os participantes tiveram acesso ao 

roteiro de questões do encontro socioclínico para que pudessem ter conhecimento do 
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que iria ocorrer e para que pudessem optar por participar com mais segurança. Tivemos 

também a anuência do IFFluminense através da Carta de Consentimento Institucional 

(apêndice 2), neste caso já assinada, para que possamos coletar os dados dentro da 

referida organização de ensino, citando seu nome.  

Somente após a assinatura do TCLE é que foi realizado o encontro socioclínico. 

Foi gravado em meio digital para assegurar o registro, que será arquivado por cinco (5) 

anos e descartado após esse período. Os dados coletados serão utilizados apenas para 

pesquisa e os resultados divulgados em eventos e/ou revistas científicas. 

A pesquisadora se comprometeu a manter o sigilo e a confidencialidade dos 

dados obtidos bem como a preservação da imagem dos participantes. O participante 

possui o direito de solicitar indenização em caso de dano proveniente de sua 

participação no protocolo de pesquisa. Estes danos estão relacionados aos possíveis 

riscos que uma reunião para discussão pode trazer como, por exemplo, possíveis 

constrangimentos, estresse, abalos psíquicos, conflitos de ideias que caso ocorram serão 

devidamente contornados para o bem estar dos participantes e para o melhor andamento 

da pesquisa.  

Comprometemo-nos ainda em obedecer aos critérios de confiabilidade 

retornando para os participantes, o que foi transcrito de acordo com a coleta para que 

estes deem o consentimento para a publicação. 

 

 

4.5 Instrumentos e Técnicas de Coleta de Dados 

 

 

 

Os sujeitos envolvidos na pesquisa foram os profissionais de enfermagem que 

atuam como docentes do IFFluminense. Para atingir os objetivos deste estudo 

realizamos a coleta de dados através do encontro socioclínico e do diário de pesquisa. O 

diário de pesquisa foi construído entre outras finalidades para promover a análise das 
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implicações da pesquisadora com o corpo no processo de trabalho docente. Foram feitas 

abordagens tanto na direção de ensino quanto na coordenação do curso de enfermagem 

para que pudéssemos estar nos reunindo com os professores de enfermagem para coleta 

de dados.  

O encontro aconteceu dia 28 de outubro de 2015, no laboratório de primeiros 

socorros dentro do próprio estabelecimento de ensino apenas com a presença dos 

participantes, da pesquisadora, de sua orientadora e dos relatores que neste caso foram 

minha irmã e meu companheiro de trabalho. O encontro se deu as 15:00 horas, horário 

de reunião destes. O tempo para o encontro socioclínico foi de uma hora e meia e 

contamos com a colaboração de seis dos nove professores de enfermagem da casa. Os 

três docentes que não puderam participar justificaram suas ausências, sendo duas por 

estarem cursando disciplinas de doutorado e mestrado e uma por problemas pessoais. 

Todos estavam muito motivados a participar da pesquisa, inclusive de se comprometer a 

estarem todos presentes nas datas posteriores do encontro.  

 Como instrumento para orientar a coleta de dados utilizamos um roteiro de 

questões, elaborado pelo próprio pesquisador, formuladas de forma a orientar o 

andamento do encontro socioclínico e para responder os objetivos deste estudo. O 

roteiro é composto por cinco questões  que serviram de start e direcionaram a discussão 

do grupo, conforme apêndice 3.   

O roteiro de questões que norteia a discussão nos grupos deve conter poucos 

itens, permitindo certa flexibilidade na condução do encontro, com registro de temas 

não previstos, mas relevantes. Convém estruturar o roteiro de tal modo que as primeiras 

questões sejam mais gerais e mais "fáceis" de responder. Esta estratégia visa a 

incentivar a participação imediata de todos. Gradativamente vão sendo inseridos os 

tópicos mais específicos e polêmicos, bem como questões suscitadas por respostas 

anteriores. Procuramos evitar questões que se iniciem com a expressão "por que", as 

quais podem deixar os participantes numa situação muito defensiva, admitindo o lado 

"politicamente correto" da questão, tornando as questões mais amplas para o debate. 

(GOMES; BARBOSA, 1999).  

Outra ferramenta para coleta de dados foi o diário de pesquisa feito pela 

pesquisadora, que proporcionou a análise de todas as suas implicações relacionado ao 

objeto deste estudo. Lourau (1988) afirma que qualquer tipo de diário comporta uma 
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dimensão sociológica importante. Através do diário, o escritor não apenas anota, mas 

expressa por meio da escrita as diversas dimensões que entram em contato com ele 

(MOURÃO, 2006). 

A técnica de diário de pesquisa para Lourau (2004) seria a escrita do pesquisador 

em seu contexto histórico-social, um pesquisador implicado e que reflete sobre o tema. 

Trata-se de uma técnica capaz de restituir, na linguagem escrita, o trabalho de campo, 

possibilitando “produzir um conhecimento sobre a temporalidade da pesquisa”, 

aproximando o leitor da cotidianidade do que foi possível produzir num dado contexto, 

evitando interpretações “ilusórias”, “fantasiosas” da produção científica (Lourau, 1993). 

Nesse sentido, o diário de pesquisa “permite o conhecimento da vivência cotidiana de 

campo não o ’como fazer‘ das normas, mas o ’como foi feito‘ da prática” (LOURAU, 

1993). 

Compreendemos que o diário de pesquisa, no âmbito da Análise Institucional, é 

uma ferramenta para intervir na pesquisa porque que tem o potencial de gerar um 

movimento de reflexão da própria prática, na medida em que se escreve o ocorrido no 

dia a dia, no âmbito individual ou no coletivo, é o momento de reflexão com e sobre o 

vivido, revelando os não ditos e pressupondo que o pesquisador no processo de 

pesquisar não é neutro (PEZZATO, 2011). 

 O preenchimento do diário era feito sempre que algo acontecia relacionado aos 

objetivos ou ao objeto de estudo dentro do IFFluminense Não era escrito diariamente 

mas sempre que necessitava relatar algo novo ocorrido que mexia com as minhas 

implicações enquanto servidora federal do IFFluminense. 

O encontro socioclínico foi bastante proveitoso visto que os docentes abordados 

já se conhecem bastante e se sentiram livres e amparados para discutir o tema. As 

discussões para serem realizadas livremente, evidenciando o não-dito institucional, 

necessitam ser feitas num ambiente em que os sujeitos se sintam confortáveis e que este 

ambiente não seja ameaçador. Todos estavam bastante empolgados com a pesquisa e 

com o que ela poderia trazer de benefícios para a saúde destes. O pensar coletivo sobre 

uma tema que faz parte do dia a dia dos docentes facilita a discussão e a observação das 

controvérsias, tornando possível a construção de opiniões, a solução de problemas e a 

mudança de comportamentos e atitudes dos integrantes do grupo. 

A restituição foi feita no dia 13 de abril às 14 horas no Laboratório de primeiros 

socorros do IFFluminense campus Campos Guarus. Contamos com a colaboração de 
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cinco professores dos dez que temos na organização de ensino. Três já haviam 

participado do encontro socioclínico antes e dois estavam ouvindo pela primeira vez o 

tema para o debate. Após a apresentação da pré-análise dos dados os docentes 

concordaram com a análise feita, com a utilização das iniciais de seus nomes para 

manter o sigilo de suas identidades e nos parabenizaram pela iniciativa de propor 

estratégias para implantação de uma política de educação em saúde dentro do 

IFFluminense. Os outros cinco professores de enfermagem da casa não puderam 

comparecer por problema de ordem pessoal e profissional. 

 

 

4.6 Análise e tratamento dos dados 

 

 

Os dados coletados foram transcritos e sua análise foi realizada a partir da leitura e 

releitura do material coletado. As falas, as impressões, e palavras que se repetiram 

foram distribuídas em cada característica da sócioclinica institucional, entendendo-se 

contudo, que as mesmas poderão pertencer a várias outras características de acordo com 

o que nos relata Monceau (2013) de que estas características, não são percebidas como 

obstáculos, tomadas em sequência, ou como condição inicial do trabalho, mas como 

material necessário para se apresentar os desafios colocados pelas situações, facilitando 

a investigação.  

Após este exercício foi possível se chegar a quatro eixos temáticos  e a dois 

analisadores. Os eixos encontrados foram: Fatores ligados ao comprometimento da 

parte física e psíquica e a prática docente; Aspectos positivos e negativos no processo 

de trabalho pedagógico; Sentir-se proativo na busca de soluções aos problemas 

relativos ao processo pedagógico; Políticas de prevenção, promoção, e educação em 

saúde no IFFluminense. Os dois analisadores foram: o sofrimento no corpo do docente 

no desenvolvimento da prática pedagógica; As Interferências institucionais no corpo 

como fator limitante na institucionalização da prática pedagógica. 

 A partir dos eixos de análise e dos analisadores foi realizada a discussão dos 

resultados, utilizando o referencial teórico metodológico da AI como implicação, 

sobreimplicação, transversalidade, instituição, instituído e instituinte, bem como de 

autores abordados no estado da arte de maneira a apoiar a discussão dos achados. 
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5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Os resultados do estudo serão apresentados a partir de uma breve explicação de 

como aconteceram os encontros, e a partir de três quadros, de maneira a deixar mais 

claro os procedimentos metodológicos utilizados na sócioclinica institucional  

Compareceram ao encontro socioclínico seis docentes-enfermeiros dos nove que 

trabalham no curso de enfermagem. Respeitando minhas implicações afetivo-libidinais, 

muito importantes para este referencial teórico metodológico da Análise Institucional, 

constato que contamos com a colaboração de dois relatores, onde um deles também 

ficou coordenando o tempo do encontro. Um foi um amigo que trabalha comigo no 

IFFluminense e o outro a minha irmã. Para o melhor andamento do encontro contamos 

com a colaboração da minha orientadora, que se predispôs a vir de Niterói a Campos 

para me auxiliar nessa empreitada. 

É importante frisar que o encontro ocorreu após a reunião dos docentes-

enfermeiros, por já estarem reunidos discutindo temas pertinentes ao curso de 

enfermagem achamos melhor fazer a discussão aproveitando o momento final da 

reunião deles. 

O encontro socioclínico começou com a fala da pesquisadora enfatizando os 

objetivos a serem alcançados na pesquisa, prosseguidos da fala da orientadora que se 

apresentou ao grupo e explanou sobre o referencial metodológico que adotamos, e 

finalmente pela apresentação breve dos docentes que estavam lá para que pudéssemos 

dialogar sobre a prática pedagógica e sua influência no corpo. 

O primeiro quadro refere-se à caracterização dos sujeitos, contendo os 

pseudonomes dos participantes, o sexo, último grau de formação acadêmica e tempo de 

trabalho no IFluminense.  Todos os sujeitos da pesquisa são docentes enfermeiros e 

concursados em regime de 40 horas, divididas em 24 tempos em atividades de ensino e 

16 tempos de trabalhos relacionados a pesquisa e extensão. 

Quadro 1 - Caracterização dos sujeitos participantes da pesquisa 

Participantes Sexo Formação Tempo de 

trabalho no 

Participação nos 

encontros 
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IFluminense socioclínicos 

Professor V Feminino Mestrado 7 a 10 anos 1º encontro 

Professor H Masculino Mestrado 7 a 10 anos 1º encontro 

Professor F Feminino Mestrado 4 a 6 anos 1º e 2º encontros 

Professor N Feminino Mestrado 4 a 6 anos 1º encontro 

Professor R Masculino Especialização 1 a 3 anos 1º e 2º encontros 

Professor K Feminino Mestrado 1 a 3 anos 1º e 2º encontros 

Professor C Feminino Especialização 1 a 3 anos 2º encontro 

Professor L Feminino Mestrado temporário 2º encontro 

 

No quadro podemos notar os nomes fictícios dos docentes que participaram da 

pesquisa, com os respectivos sexo, a formação (consideramos o último grau de 

escolaridade), o tempo que eles trabalham dentro do IFFluminense e a participação nos 

encontros socioclínicos.  

No segundo quadro apresentamos os caminhos da sócioclinica institucional em 

seis das suas oito características. Refere Monceau (2013) que não é necessário ser 

abordadas as oito características num único estudo. A escolha destas característica, neste 

estudo, deve-se a maior ocorrência do número de frases, falas ou expressões nas 

mesmas. Com o intuito de exemplificar em cada característica foi colocado algumas 

frases obtidas na coleta dos dados. 

Quadro 2- As características da socioclínica institucional e os achados a partir 

das falas, frases e/ou expressões dos sujeitos. 

CARACTERÍSTICAS 

DA SOCIOCLÍNICA 

INSTITUCIONAL 

ACHADOS 

Análise da encomenda 

e da demanda 

Partiu da pesquisadora, que é servidora do IFFluminense e 

tem formação em fisioterapia, por perceber que o trabalho 

docente pode trazer malefícios para o corpo. Com o decorrer 

do encontro as demandas foram aparecendo com as falas dos 

docentes e com a interação deles com o trabalho no 

IFFluminense.  
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Trouxe um objeto de pesquisa muito significante para nós que 

estamos na área da saúde que é o debate sobre a saúde do 

docente que trabalham na formação em saúde. Então nesta 

temática a gente convida vocês a participar, refletir e debater 

sobre este tema tão inovador e pouco estudado para que 

daqui a gente possa contribuir com melhorias no âmbito em 

geral (Pesquisador). 

Aqui dentro do instituto só tem saúde ocupacional na 

admissão né... Não tem nenhuma prevenção, não tem 

periódica, não sei se é um perfil só do instituto ou se é um 

problema da saúde ocupacional dentro das instituições 

federais como um todo. (professores R, N). 

 

A participação dos 

sujeitos na abordagem 

Aconteceu com a aproximação da pesquisadora com o 

coordenador do curso de enfermagem e com o diretor de 

ensino do estabelecimento, que sempre se mostraram solícitos 

em participar e convidar os outros docentes de enfermagem a 

estar se encontrando coletivamente. Algumas falas de 

apresentação dos sujeitos: 

Sou professora da escola desde 2006, entrei no primeiro 

processo seletivo para docente, então eu já estou aqui a um 

tempinho né? (professor V) 

Eu sou a professora .... mais nova do grupo, tenho menos de 

um ano ainda. (professor K) 

Sou enfermeiro... estou desde 2008 aqui na instituição, atuo 

aqui como docente e ainda estou na assistência, atuo em CTI 

atualmente e gosto demais de estar aqui como docente. 

(professor H) 

Eu entrei em 2012 no IFF. Antes eu atuava em universidades 

também né aí ha dois anos eu estou como DE só aqui. 

(professor N) 

Sou formada pela UERJ, mestre pela UERJ e estou aqui desde 

2011. Atuo também na assistência atualmente no pronto 

socorro. (professor F). 

A análise das 

transformações que se 

produzem à medida que 

o trabalho avança 

Partindo do pressuposto de que tudo está em constante 

movimento e que este traz mudanças na instituição prática 

pedagógica, as transformações ocorreram a partir do momento 

que os docentes foram convidados a participar de um encontro 

nos moldes da socioclínica institucional para repensar a 

própria prática docente e no que ela acaba trazendo de 

influências para seu corpo. 

Bom pelo que eu estou entendendo vcs estão me dizendo 

assim: eu faço o trabalho que tem várias nuances, tem coisas 

que são bastante difíceis, que interferem na minha saúde 

física, mental, e tem outras coisas que me dão prazer que 
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fazem com que eu me sinta realmente útil, e capaz de tomar 

conta deste espaço. (Pesquisador) 

Eu acho que se a gente se aproximasse mais, se a instituição 

promovesse uma política voltada para essa aproximação pra 

troca, pra gente se conhecer melhor, um espaço de uma 

ginástica laboral, uma coisa que a gente se envolva, eu acho 

que a gente se aproximaria mais, e diminuiria esse estresse 

porque as vezes fico assim.. eu fico gastrite começo a ter 

ânsia de vomito (professor N). 

Saindo do campo a gente discute, conversa, como foi o que 

não foi, discute a conduta, entendeu, isso ai é uma situação 

que pode acontecer e que pode acontecer depois, né eu tenho 

esse hábito da gente fazer essa avaliação. ...Então eu sempre 

levo a essa reflexão (professor V). 

 

A aplicação das 

modalidades de 

restituição que 

devolvem os resultados 

provisórios do trabalho 

aos participantes 

Nesta etapa os professores foram convidados, após ouvirem a 

pré análise dos dados, a ter oportunidade de aprofundar ou 

para questionar as análises, ou mesmo considerar a orientação 

do próprio dispositivo de trabalho. Nesta etapa consideramos a 

capacidade reflexiva dos docentes sobre os eixos que surgiram 

da análise das falas durante os encontros. 

Concordo com a pré análise feita no seu trabalho e fico muito 

feliz em ter participado. Preciso dos dados coletados na sua 

dissertação para incrementar o meu trabalho de 

mestrado.(professor R) 

Eu também concordo com as análises e aguardo ansiosamente 

as propostas de metas para iniciarmos uma política de 

educação em saúde aqui no IFF. (Professor K) 

Ficou excelente a análise dos dados. Eu que não pude vir no 

primeiro encontro te dou os parabéns pelo trabalho e no que 

necessitar de mim para apoiar pode contar.(professor C) 

A análise das 

implicações primárias e 

secundárias do 

pesquisador e dos 

outros participantes 

Minhas implicações libidinais, profissionais e afetivas, se 

fizeram presentes durante todo estudo, por trabalhar a mais de 

sete anos no IFFluminense na equipe de saúde, por estar muito 

próxima da realidade dos enfermeiros docentes seja em sala de 

aula ou nos ambientes de estágio, pela minha formação como  

técnica e também na fisioterapia que proporcionava que eu 

tivesse uma visão mais crítica a respeito da saúde do corpo na 
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prática pedagógica. As falas dos sujeitos também revelam suas 

implicações com a prática pedagógica  

Afeta demais o nosso corpo não é, e as maioria das pessoas 

que eu atendia eram professores para tratamento de 

fisioterapia, principalmente postural.(professor K )  

O professor usa muito o corpo (professores N,R,H) 

O trabalho, porque assim como docente você tem toda a 

questão do computador, dar a aula. Hoje eu estou aqui eu 

estou com dor e tenho hérnia cervical, sofro pra caramba. 

(professor N) 

Percebo que me traz cansaço, desgaste físico, e mental é mais 

da parte assistencial do que da docência (professor H). 

E o estresse no trabalho (professores F, H, N) 

Eu tenho a docência como minha válvula de escape assim em 

termos de trabalho pra mim o que me cansa realmente o que 

me deixa desgastado mesmo é a assistência (professores H, 

F). 

As vezes a gente fica nervoso entre a gente a gente se 

aborrece entre a gente, a gente não soma, a gente não 

consegue ajudar um ao outro e isso também compromete 

nossa saúde(professor N). 

 

Intenção de produzir 

conhecimento 

Durante os encontros com os docentes de enfermagem houve 

a proposição de um programa de educação em saúde a partir 

da discussão proposta pelo encontro socioclínico, visto que 

eles são da área de saúde e de se inquietarem com essa relação 

entre saúde do corpo e prática docente. 

Então a gente esta num momento bastante positivo, eu vejo 

isso, e eu acho que a sua proposta de repente como 

intervenção, gera ansiedade, mas está possibilitando que 

muitas coisas sejam colocadas pra fora (professor N). 

A gente tem um projeto, com uma professora ...promover um 

banco de dados para que a saúde ocupacional pudesse 

utilizar para fazer uma intervenção, vigilância das doenças 

(professores N,K) 

 Então o que falta é ter uma equipe, para pensar e centralizar, 

ter uma equipe centralizada para fazer este papel de cuidar 

da saúde do trabalhador como um todo (Professores R,F,K).  

É a gente está nesta etapa do projeto, de estar divulgando, 

mobilizando, trabalhando com a promoção, divulgando esses 

dados, e a gente entende assim que talvez seja uma forma de 

você estar sensibilizando os colegas, vendo uma coisa nova, 

falando sobre a saúde. (professor N) 

.  
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 O quadro 3 apresenta como a partir do exercício realizado no quadro 

anterior,  foi possível avançar realizando novas leituras foi possível se chegar aos quatro 

eixos de análise, entendendo-se que esta construção foi influenciada pela análise 

implicada e não neutra do pesquisador.  

 

Quadro 3- Eixos temáticos e temas abordados nos eixos 

EIXOS TEMÁTICOS TEMAS ABORDADOS NOS EIXOS 

Fatores ligados ao 

comprometimento da 

parte física e psíquica e a 

prática docente 

Fatores ligados ao comprometimento da parte física, 

Doenças físicas relatadas – LER, DORT; gastrite, 

amidalite, dor nos ombros e na coluna; fatores ligados ao 

comprometimento da parte emocional; desgastes ligados à 

prática assistencial; trabalho entendido como desgastante; 

perceber que o trabalho é gerador de estresse físico, 

mental e emocional  

Aspectos positivos e 

negativos no processo de 

trabalho pedagógico 

 

Destacaram os seguintes aspectos positivos: Preparar aula 

e assuntos correlacionados a prática pedagógica; estudar, 

buscar o conhecimento, ter capacidade de dialogar; ter 

habilidade de solucionar conflitos; ser um facilitador do 

aprendizado; ter capacidade de motivar para o 

aprendizado; ter capacidade e habilidade para passar sua 

experiência; ter capacidade de organização e gestão, 

Aspectos negativos: sentir-se desconfortável no processo 

de trabalho pedagógico (corpo e mente); Perceber-se mais 

agressivo; perceber que existem dificuldades de 

relacionamento interpessoal entre os docentes e alunos;  

Sentir-se proativo na 

busca de soluções aos 

problemas relativos ao 

processo pedagógico  

Sentir-se competente para realizar o trabalho com 

segurança; Saber administrar o tempo;  desenvolver bom 

relacionamento  com os colegas no campo; saber manter o 

equilíbrio com os docentes e com os preceptores; saber 

reconhecer e lidar com as adversidades; saber-se capaz de, 

entender e aceitar as diferenças;  conduzir 

satisfatoriamente situações de conflito nos ambientes de 

trabalho. 
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Políticas de prevenção, 

promoção, e educação em 

saúde no 

IFFLUMINENSE 

 

Reconhecimento de que faltam estratégias e políticas de 

promoção, prevenção e educação em saúde no 

IFluminense;  constatam sobre a necessidade de se ter uma 

equipe voltada para a saúde no trabalho; referem a 

existência de um projeto de pesquisa feito por parte dos 

docentes de enfermagem para criar um banco de dados 

relacionado a saúde dos servidores; falta de participação 

dos docentes nas ações de promoção e prevenção  

 

 Destaca-se que além da análise do material acima, bem como a análise do diário 

da pesquisadora, revelaram situações que não passaram desapercebidas e fizeram a 

instituição prática pedagógica em saúde falar através do corpo dos docentes do curso 

técnico de enfermagem, pela emersão de 2 analisadores que  juntamente com os eixos, 

serão discutimos à seguir:  

 O sofrimento no corpo do docente no desenvolvimento da prática pedagógica 

 As interferências institucionais no corpo como fator limitante na 

institucionalização da prática pedagógica  
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6 A INSTITUIÇÃO PRÁTICA PEDAGÓGICA NA FORMAÇÃO EM SAÚDE 

NOS CORPOS DOS DOCENTES DE ENFERMAGEM 

 

 

 Inicialmente gostaríamos de destacar que toda a nossa análise perpassa pelo 

ambiente escolar. Este ambiente é considerado instituído porque nele prevalecem muitas 

normatizações e regras a serem cumpridas. É um sistema rígido, cristalizado, onde cada 

um cumpre seu papel. Baremblitt (1996) denomina esta cristalização como “instituído” 

que serve para regular as atividades humanas, essenciais para à vida em sociedade.  

Com a realização dos encontros da sócioclinica, os docentes enfermeiros foram 

convidados a repensar neste ambiente de trabalho e de como ele influencia na saúde de 

seu corpo, deixando que forças instituintes pudessem contradizer o que já estava posto. 

 

  

Não há nada que seja mais temido e mais odiado pelo sistema social, 

porque os movimentos instituintes têm esse intuito: que os coletivos presidam 

a definição de problema, a oferta de soluções, a colocação dos limites do que 

é possível e do que é impossível, o que normalmente é feito pelas 

instituições, organizações e saberes dominantes. e que novas formas de 

vivenciar o trabalho pudessem emergir deste debate (institucionalização) 

(BAREMBLITT, 1996). 

 

Baremblitt (1992) refletindo sobre a escola e relata que uma escola é um 

estabelecimento das organizações do ensino, que por conseguinte são uma realização da 

instituição da educação. Mas acontece que uma escola não só educa ... de alguma forma 

ela também prepara força de trabalho (alienado), ou seja, a escola também é uma 

fábrica. Por outro lado, a escola consegue manter os alunos presos durante seis a oito 

horas por dia e ensina a obedecer e o que basicamente lhes transmite é um sistema de 

prêmios e punições, especialmente de punições, logo uma escola é também um cárcere. 

Mas, além disso, o que a escola ensina é uma série de valores do que deve ser 

construído, do que deve ser destruído, ensina formas de exercício da agressividade. 

Então, de alguma maneira, também se pode dizer que uma escola é um quartel. 

Então, ...uma escola, no nível do instituído, do organizado, ...no nível da 

reprodução, ...está atravessada pelas outras organizações ... onde se pode aprender a 
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lutar pelos direitos; ... onde se pode integrar um sistema de ajuda mútua entre os 

alunos; ... onde se podem adquirir elementos para poder materializar as correntes 

instituintes, produtivas; numa escola também se pode aprender a lutar contra a 

exploração, a dominação, a mistificação. 

 É também no ambiente escolar que alunos e professores passam muitas horas 

por dia, podendo ser gerador de muitos desgastes para o corpo. Para tanto evidenciamos 

segundo as falas dos docentes, os eixos temáticos que permitiram a instituição prática 

pedagógica se revelar, trazendo consequências para o corpo do docente. 

 

 

6.1 Fatores ligados ao comprometimento da parte física e a prática docente 

 

 

Neste eixo temático os docentes foram convidados a pensar sobre sua prática e 

no que ela poderia influenciar no corpo, se já haviam passado por algum transtorno 

físico relacionado ao trabalho do ser docente-enfermeiro. Quando foram questionados 

alguns relataram já ter tido lesões relacionados ao trabalho docente e outros relataram 

que ainda não haviam se atentado para esse fato ou que ainda percebiam mais 

problemas quando trabalhavam como enfermeiros do que como docentes de 

enfermagem. Foram abordados aspectos ligados às doenças físicas e mentais 

relacionados ao trabalho docente, aspectos ligados à prática dos docentes na assistência 

e aspectos relativos aos desgastes ligados à prática apenas assistencial, sendo os mais 

destacados nas falas os fatores ligados ao comprometimento da parte física; os fatores 

ligados ao comprometimento da parte emocional e os desgastes ligados à prática 

assistencial, independente se com o aluno ou como enfermeiro. 

Observamos os docentes implicados no processo de trabalho, de tal forma que 

estes, mesmo tendo lesões decorrentes do trabalho, não os excluíam de terminar suas 

tarefas, nem de se ausentar por tal motivo.  

Pudemos notar que os docentes implicados não se mostraram neutros com 

relação ao objeto de pesquisa, que é o corpo do docente como ferramenta pedagógica.  

Sobre essa neutralidade Hess (2001) pressupõe que: 
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O homem como a instituição, se produz e se reproduz permanentemente. O 

que é curioso é que, ao se produzir, o homem produz a instituição; 

exatamente como a instituição que, ao se produzir, produz ... homens ... Essa 

dialética entre a reprodução social e a reprodução do sujeito no campo social 

obriga o pesquisador a recolocar em questão a ilusão de uma neutralidade ou 

de uma objetividade possível no campo das ciências humanas. 

 

A fala dos docentes revelam suas implicações com a instituição educação através 

do corpo quando utilizado como ferramenta pedagógica. 

 

O trabalho docente é cansativo, para o corpo e para a mente né, é 

todo o preparo que você tem pra tudo acontecer de maneira satisfatória né, 

então eu com certeza, tendo a visão que eu tenho da fisioterapia, afeta e afeta 

demais o nosso corpo não é, e a maioria das pessoas que eu atendia eram 

professores para tratamento de fisioterapia, principalmente postural... Com 

LER com certeza, DORT também. O trabalho docente adoece e muito. 

Professor K 

  

 Hoje tenho hérnia de disco e desgaste neste ombro, eu atuo na 

docência desde 2000, estamos em 2015 então 15 anos trabalhando na 

docência... Estou aqui, eu estou com dor, eu tenho um desgaste importante no 

ombro direito e tenho hérnia cervical, sofro pra caramba, bastante. Professor 

N 

 

 Eu acho que a questão do cansaço físico interfere sim, né? no seu 

desempenho, por mais que você não queira né?, isso independe de você, mas 

assim o próprio trabalho docente ele gera isso, isso interfere, mas o próprio 

trabalho é gerador de mais estresse físico mental e emocional... Professor V  

 

 Então tem uma coisa que eu queria colocar agora que é a questão da 

voz que a gente utiliza muito, e muito professor tem problema de cordas vocais. 

Eu por exemplo, cheguei aqui com este problema... mas, daqui a pouco vou 

voltar a usar praticamente a voz então eu sempre tenho irritação de garganta... 

Professor R 

 

 Alguns docentes relatam que ainda não perceberam influências no corpo, 

diretamente ligado à docência, porque além de docentes também atuam na assistência 

em organizações de saúde particulares ou públicas da cidade. Percebem maior grau de 

estresse e desconforto dentro dos hospitais e centros de saúde atuando como 

enfermeiros do que em sala de aula como docentes. Observam que o ambiente 

hospitalar é desorganizado e hostil, diferente do ambiente escolar que é mais organizado 

e melhor para trabalhar.  

 

Então eu venho paralelamente trabalhando tanto na docência quanto na 

assistência e eu percebo o que me traz de cansaço, desgaste físico, e mental é 

mais da parte assistencial do que da docência. E quando eu estou estafado 

cerca de 95% é da minha atuação como enfermeiro. E isso afeta a parte física, 

é onde eu fico mais tenso, porque o ambiente é hostil. Professor H 
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É isso aí, no hospital você acaba se desgastando muito, você briga muito,  eu 

pelo menos, eu concordo com o professor H, assim eu tenho mais problemas na 

assistência do que aqui, então acaba que a gente se desgasta mais lá, mas por 

outro lado, lá eu só vou um dia, aqui não, aqui é mais... porque o hospital é 

uma bagunça, não é organizado, não tem rotina pra nada, não tem né?... é 

verdade. Professor F 

 

O sistema escolar pode contribuir para o adoecimento psíquico e físico dos 

professores. Cada vez mais é exigido e elevado o nível de complexidade das tarefas, a 

urgência dos prazos, as inovações tecnológicas e o compromisso com o magistério. O 

professor encontra-se em um ambiente de constantes desafios, sendo submetido a 

assumir responsabilidades advindas de todo o contexto social (AQUINO, MONTEIRO, 

et al, 2014). As doenças osteomusculares também são relatadas na literatura como sendo 

uma das principais causas de absenteísmo das atividades de trabalho, exercendo 

influencia sobre a qualidade de vida dos professores (FERNANDES, ROCHA, et al, 

2011). Outras leituras ainda trazem como queixas frequentes dos professores as dores de 

garganta, dores nas pernas e nas costas, rouquidão, cansaço mental, fadiga, insatisfação, 

frustração, medo, angústia, ansiedade e exaustão. (GASPARINI, BARRETO, et al, 

2005, FERNANDES, ROCHA, et al, 2011, CARDOSO, RIBEIRO, et al, 2009, 

DELCOR, ARAÚJO, et al, 2004). 

 

 

6.2 Aspectos positivos e negativos no processo de trabalho pedagógico 

 

 

 Neste eixo procurou-se destacar na fala dos docentes os aspectos positivos 

ligados ao processo pedagógico e também aqueles que consideram capazes de 

influenciar de maneira negativa o corpo no ato pedagógico. De acordo com os 

depoimentos e a análise dos dados, os temas que mais se destacaram como aspectos 

positivos foram: Ter capacidade de ser um facilitador e um motivador para o 

aprendizado; estudar, buscar o conhecimento, ter paixão ao desenvolver o processo 

pedagógico; ter habilidade de desenvolver múltiplas funções e papéis; preparar aula e 

assuntos correlacionados a prática pedagógica.  

 Mourão et al (2007) relata que o docente implicado consegue romper as 

estruturas instituídas e em geral mais tradicionais, promovendo, através da capacitação 

pedagógica, a reestruturação dessas práticas, valorizando os atos reflexivos, e 
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propiciando um maior conhecimento do campo da educação, permitindo o repensar do 

fazer docente, com criticidade, criatividade e inovação, à luz de um novo paradigma. 

 Pereira e Tavares (2010) afirmam que embora haja muito de instituído na prática 

pedagógica, uma vez que ela deve ser organizada, monitorada, avaliada pelos que as 

pensam, há formas de transformar esse aspecto aparentemente tradicional do ensino, o 

planejamento das atividades que envolverão os alunos, em uma prática prazerosa. Ao 

inserir no planejamento a preocupação com as experiências que os alunos precisam ter 

quando vão para aulas práticas e que estas sejam de cuidado com o aprendiz, os 

docentes tornaram sua prática pedagógica mais instituinte que instituída. 

 Mourão et al (2007) em sua reflexão sobre a prática dos docentes diz que: 

 

 

(...) dadas as diferentes visões de mundo e de perfil profissional que existem 

dentro de cada grupo docente, muitos obstáculos precisam ser superados para 

que o padrão de ensino esteja em um nível adequado à formação de um 

trabalhador competente para atender às exigências do novo modelo tecno-

assistencial da saúde. 

 

 A responsabilidade pelo ato pedagógico, traduzida pelas dedicações de preparar 

as aulas, compartilhar as estratégias e os objetivos com os alunos, acompanhá-los em 

atividades de campo e proceder a avaliação formativa do que foi desenvolvido, faz parte 

da inovação que se deseja, no ato de ensinar enfermagem (PEREIRA E TAVARES, 

2010). 

 Os aspectos positivos relatados nas falas pode ser exemplificado no depoimento 

do professor abaixo: 

 

... Eu retomo, porque quando eu preparo uma aula eu estudo, eu busco eu 

aprendo, eu caramba! ... enxergo coisas que eu não tinha enxergado antes, 

entendeu? E eu consigo passar com paixão. Eu consigo com paixão porque eu 

gosto disso... Eu sou um facilitador eu tenho que motivar o aluno. Pra mim 

sala de aula não me estressa tanto, mesmo tendo que preparar aula, preparar 

prova, corrigir, ter esses prazos, preparar um plano, então assim, se eu me 

organizo eu consigo fazer numa boa. Professor N 

 

 Abordam a satisfação de trabalhar como docentes de enfermagem. 

 

Assim, na sala de aula não, na sala de aula, estou falando de mim, eu me 

realizo em sala de aula. Professor N 

 

   É, eu também! Professor H 
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A satisfação no trabalho, por ser uma parcela da satisfação de vida, também pode 

influenciar outras áreas da vida dos indivíduos, como por exemplo, a autoconfiança, 

atitudes em relação à família, etc.. Nota-se também uma relação da satisfação do 

trabalho com a saúde, tanto física quanto psíquica (OLIVEIRA, 2009). 

Chopra (1991) diz que “as pessoas vivem melhor se estiverem satisfeitas no 

trabalho”. Segundo ele, pessoas que não gostam do que fazem, que não estão satisfeitas 

com seu trabalho, tendem a apresentar sintomas como dor de cabeça, insônia, ansiedade, 

obesidade, hipertensão, etc. 

A relevância e o interesse acerca da satisfação no trabalho surgem pelo fato desta 

estar associada a variáveis importantes como o bem-estar mental, a motivação, o 

envolvimento, o desenvolvimento, o empenho, o sucesso e a realização profissional dos 

sujeitos (PEDRO; PEIXOTO, 2006). 

Com relação aos aspectos negativos, o que ficou mais evidenciado pelos docentes 

se relaciona com as dificuldades na conquista do espaço com os preceptores no 

ambiente de estágio, por se sentirem desconfortáveis devido a dificuldades de 

relacionamento interpessoal entre os docentes, os alunos e mesmo com a direção; 

também pela resistência dos profissionais do campo no recebimento dos alunos e dos 

professores de estágio e por perceberem que são testados continuamente pelos 

profissionais dos serviços e pelos alunos.  

 

As vezes você avalia: oh! este campo não está legal! ... daí você tem que 

conseguir outro. Em alguns casos emprestam pra gente, ai você não tem, então 

tem que trocar, daí gera isso aí, você cria um ambiente que é legal de 

trabalhar, que você já conhece as pessoas e as pessoas já conhecem você, e 

você é capaz de conduzir, aí depois você tem que mudar e ver outro. Professor 

N 

 

 Ao docente cabe a responsabilidade de dar sentido ao aprender do discente, 

quando escolhe por uma ou por outra prática pedagógica ou um ou outro campo de 

estágio e pensa tanto no nível de maturidade quanto no que aquele campo poderá 

oferecer aos seus alunos (PEREIRA E TAVARES, 2010). 

 

... Mas ai a gente já esta falando de uma outra dimensão que é o aluno. Não é 

de como a aluno entra também neste processo informativo...desse corpo desse 

aluno também. Como que a gente esta preparando este aluno. Professor V 

 

 Os professores nestas falas relatam a dificuldade que eles têm de conseguir 
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campos de estágios para os alunos e de se adaptar a estes novos campos, visto que na 

maioria das vezes as práticas de saúde já estão instituídas e que o próprio técnico de 

enfermagem ou enfermeiro que lá trabalham já se encontram viciados nestas rotinas que 

muitas vezes podem ser alteradas para melhor atender ao paciente. Quando o professor 

de estágio chega, muitas vezes ele quer mostrar novas rotinas, inovar e isto se torna um 

tabu, visto que esta prática instituinte não é bem vista por aqueles que lá trabalham. O 

docente então não consegue gerar um ambiente legal para trabalhar com seus alunos.   

 Esta inovação é considerada por Pereira e Tavares (2010) como o conjunto 

de ações desenvolvidas pelo docente de enfermagem que apontam uma formação para a 

cidadania, para a valorização do exercício da democracia tanto no ambiente acadêmico 

como no dos serviços públicos de saúde. Valorizamos as experiências que mostram o 

aluno exercendo a própria cidadania nos locais onde atua, respeitando e estimulando a 

cidadania e o direito dos usuários do SUS. 

 Trazendo para os conceitos da AI temos as práticas instituídas e as práticas 

instituintes que vão tentar mudar o instituído dentro dos ambientes de estágio. Para 

tanto o instituído é caracterizado como as regras, as leis, os estatutos, enfim tudo que já 

está posto e que permite que a organização possa funcionar e o instituinte se caracteriza 

como um processo de criação, transformação, mudança do instituído. Estas forças estão 

em constante tensionamento dentro da organização de ensino e estágio. 

 Nas instituições existem dois aspectos, dois pólos que se contrapõem 

dialeticamente: o aspecto dito instituinte e, por outro lado, sua parte instituída. O pólo 

instituinte aparece sempre como um processo enquanto que o instituído virá como um 

resultado. Há uma tensão dialética constante entre esses dois pólos, o instituinte 

transmitindo uma característica dinâmica, mutável e mutante e o instituído portando 

uma característica estática, assentada. Se o instituído representa a lei, a ordem o 

conhecido, o instituinte mostra seu lado transformador, criativo, revolucionário, mas 

este será sempre informado e transformado pelo instituído que, por sua vez, gera, cria o 

instituinte e é regenerado, recriado por ele (PEREIRA E TAVERES, 2010). 

 Os aspectos relacionados ao tratamento interpessoal podem ser percebidos no 

relato do professor abaixo: 

 

 Uma outra coisa que eu gostaria de pontuar, que a gente trabalha 

como professor, com o estágio mas a gente também se relaciona, que entre 

pessoas a gente tem diferenças, a gente tem situações, projetos, que eu quando 

assumi pra mim foi muito oportuno porque eu comecei a conhecer o Campus, 

as dificuldades que acontecem ... Esse é um outro ponto além do trabalho 
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físico, do trabalho mental de dentro de sala de aula, ainda tem o interpessoal 

entre os colegas...Professor N  

 

 Foi o que eu falei o pior não é o trabalho, acho que foi uma fala 

comum, o pior é quando você se aborrece. Me aborreço um pouco aqui 

também, mas mais no hospital como o professor H falou...Professor F 

 

 É uma forma diferente de aborrecimento. Aqui o publico é diferente 

do publico de lá, na assistência, aqui você se aborrece com o colega 

profissional, né? De outras áreas, porque você tem demandas e necessidades 

que precisam ser feitas de um jeito que a politica institucional não permite ou 

o profissional tem resistência, enfim aqui você se aborrece com um aluno 

indisciplinado, um aluno que quer enfrentar o professor, que não reconhece os 

limites dele de aluno... fora o aborrecimento também com os colegas e a 

direção. Professor V  

  

 Existem alguns fatores de risco que levam ao adoecimento dentro das 

organizações, dentre eles a falta de apoio dos pares e da chefia, falta de autonomia nas 

atividades, medo de perder o emprego. Estudos mostram que em diversas situações o 

contexto de trabalho repercute negativamente na vida pessoal dos empregados, gerando 

conflitos familiares, redução do significado e sentido do trabalho, desgaste e 

adoecimento físico e psíquico do trabalhador (RIBEIRO, MATTOS, ANTONELLI, et 

al, 2011). 

A falta de liberdade e de proximidade entre o docente e a organização de ensino 

leva ao sentimento de insatisfação e frustração, agravando para angústia difusa e 

profundo sentimento de culpa e impotência (ASSUNÇÃO, OLIVEIRA, 2009, LÜDKE, 

BOING, 2007). Assim aparece um cenário de efeitos adversos, proporcionando aos 

docentes um conjunto de doenças de natureza psicossomática e física as quais exercem 

uma forte influência na qualidade de vida destes profissionais (FERNANDES, ROCHA, 

ET AL, 2011). 

Neste contexto, a atividade educativa e reflexiva entre o trabalhador e seus 

superiores deveria acontecer de forma efetiva com a finalidade de informar e 

sensibilizar a respeito dos fatores de risco à saúde do trabalhador na organização de 

ensino, de forma a criarem em conjunto políticas de prevenção e promoção da saúde e 

qualidade de vida no trabalho.(RIBEIRO, MATTOS, ANTONELLI, et al, 2011). 

 As dificuldades do professor no campo de estágio, devido à resistência dos 

profissionais, e mesmo dos alunos que testam o conhecimento do professor, geram um 

ambiente de trabalho tenso e permeado por conflitos. As falas abaixo refletem esta 

questão: 
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 A gente sente um pouco de resistência, de medo do técnico com a 

nossa presença. Com a presença do professor ... eu vejo isso, preocupado de 

que o que ele está fazendo, eu estou observando, entendeu? eu acho que tem 

um pouco disso também, as vezes ele percebe que está errado e ele diz 

professor você quer fazer? Não eu faço, deixa eu fazer. Professor R 

 

 Da mesma forma eles testam a gente o tempo inteiro. E testam na 

medida assim, que tem uma veia impossível de puncionar, aí eles dizem: aí 

professora preparei tudinho. A senhora punciona para seus alunos? Aí você 

vai lá e vê aquele cara obeso mórbido, mas é verdade, eu passei por isso 

recentemente. Então as tensões são constantes, a escolher. Professor V 

 

 Pereira e Tavares (2010) abordam o tema dos docentes na busca de estágio 

curricular para seus alunos e garantem que há um envolvimento constante dos docentes 

para conseguir campos de estágio para os alunos, pois com o surgimento de uma grande 

quantidade de novos cursos de enfermagem, hoje, há grande concorrência pelos mesmos 

estabelecimentos. Os docentes acabam procurando articular o conhecimento que têm, 

com os campos onde percebem potencial para que estes possam ser úteis e, junto com o 

seu trabalho, criam novos campos de práticas. 

 

 

6.3 Sentir-se proativo na busca de soluções aos problemas relativos ao processo 

pedagógico 

 

 

 Este eixo revelou nas falas dos participantes que apesar das dificuldades eles 

conseguem perceber aspectos positivos em seu trabalho como educadores, que lhes 

confere autonomia e confiança no desenvolvimento das ações pedagógicas. Os temas 

revelaram que o fato de se sentir aceito no campo de estágio, além de trazer uma 

satisfação pessoal, indica habilidades de solucionar conflitos e saber desenvolver um 

bom relacionamento com os colegas no campo. Outra habilidade que percebem no ato 

pedagógico é saber manter-se calmo e em equilíbrio mesmo diante das dificuldades seja 

com os alunos ou com os profissionais do campo de estágio, o que proporciona um 

ambiente favorável na escola e no serviço de saúde. Um dos sentimentos de sentir-se 

proativo é saber lidar com o tempo, tempo este, que se divide entre múltiplas tarefas nos 

diferentes papéis que desempenham em seu cotidiano.  

 O docente pró-ativo é um sujeito instituinte e faz da atividade de ensinar um 
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aprendizado contínuo. A depender das emoções que circulam no grupo no momento em 

que ele está ensinando, faz um registro do que foi positivo e deve ser repetido e do que 

não foi e deve ser descartado ou reformulado (PEREIRA E TAVARES, 2010). 

 Percebemos nos relatos que alguns docentes se encontravam sobreimplicados 

com o seu trabalho na escola, exercendo muitas vezes múltiplas funções, afetando e 

comprometendo seu corpo. O docente acaba tendo que dar conta de muitas adversidades 

dentro do ambiente escola o que torna o trabalho muito desgastante e consumidor de 

muitas horas de esforço. O docente fica como que escravizado pelo processo de trabalho 

sobreimplicado, não restando tempo para mais nada em sua vida. Para Monceau (2008) 

a sobreimplicação, poderia ser definida como uma impossibilidade de analisar a 

implicação. O fato de o pesquisador achar que a escola é desejável torna seu trabalho de 

análise particularmente comprometido.  

 O docente precisa se reinventar todos os dias para manter viva e instituinte a sua 

prática docente. Nessas reinvenções e singularidades está dada uma margem ampla de 

liberdade aos sujeitos, margens essas que podem ser ampliadas e produzir autonomia, 

mas que podem também ser reduzidas e gerar heteronomia (PEREIRA E TAVARES, 

2010). As falas abaixo indicam estes sentimentos e reconhecimento das habilidades 

como educador e como profissional de saúde: 

 

Você tem que estar se exercitando diariamente para lidar com essas 

adversidades, dos múltiplos papéis do professor, né?... Então nós professores 

temos múltiplos papéis e fora que nós não estamos considerando os nossos 

papéis de mulher, mãe, de estudante, filhos, da mesma forma levando em 

consideração estes outros trabalhos... Professor V 

 

 Eu consigo porque sai de mim quando eu gosto. Agora quanto ao meu 

perfil eu busco dar o melhor de mim para os alunos, mas tento ao máximo eu 

evito ao máximo essa coisa do embate, eu tenho jogo de cintura, eu consigo, 

entendeu? Eu vejo isso, eu vejo que eu sou um facilitador eu tenho que motivar 

o aluno, eu consigo desta forma. Professor N 

 

 Eu concordo com professor N. Eu me esforço, eu acho que tem uma 

característica no estagio que é manter o equilíbrio entre o preceptor que 

recebe a gente e o aluno que pra se sentir também confortável naquele 

ambiente. Às vezes a gente percebe que aquele ambiente não é favorável ao 

estágio à gente tem que equilibrar o ambiente né? Em alguns casos não, em 

outros sim, em muitos com a minha experiência aqui então... Professor R 

 

 Se adaptar as rotinas e discutir com seu aluno né? se aquelas rotinas 

que muitas vezes estão diferentes daquelas da que ele aprendeu na sala de 

aula, e fazer com que o aluno perceba que ele tem que se adaptar as diversas 

situações. Professor V 
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 Precisamos, como docentes, não nos acomodarmos as rotinas eficazes, pois elas 

vêm justamente para dar conforto ao ser humano que aspira por fazer sempre a mesma 

coisa por dispensar questionamentos e redundar em uma prática não reflexiva, que não 

pede ajustes ou inovações. O docente precisa do seu trabalho vivo em sala de aula, fazer 

uma regulação imediata e deliberada a cada nova situação que se apresente neste 

espaço/território que é a prática pedagógica (PERRENOUD, 2002). 

 Neste sentido Lourau, (1979) reflete que: 

 

 

 Não estamos totalmente determinados, não estamos totalmente 

indeterminados: porque há uma História, somos seres sobredeterminados - 

sobredeterminantes. Nas situações-limites intensas... Compreendemos 

subitamente que forças sociais nos atravessam e aprendemos ao mesmo 

tempo a controlá- las, a inflecti-las. (...) Condição indispensável à produção 

da transversalidade: não um ‘equilíbrio’ que seria o da ausência de história, 

mas um afrontamento, um conflito, uma contradição para resolver. 

  

 Educar em saúde não é tarefa fácil, pude acompanhar desde a implantação do 

curso técnico de enfermagem como foi difícil e angustiante para os docentes 

“fundadores” conseguirem mostrar e se fazer entender institucionalmente falando com a 

direção com relação às novas necessidades que o IFFluminense para que a implantação 

se desse de forma satisfatória. Quase dez anos se passaram e hoje o curso está 

consolidado e a nova área de saúde ainda tem seus percalços.  

 Mourão, et al (2007) refletem que “a educação atua concretamente, por meio de 

um conjunto de organizações, de acordo com as várias finalidades e os diferentes 

públicos aos quais se destina”, logo observamos as dificuldades aos quais os docentes 

estão diariamente lidando, administrando e superando juntamente com seus colegas de 

trabalho e alunos.  

Para Mourão e L’Abbate (2011), a prática docente engloba o desenvolvimento de 

um saber que integre os conhecimentos de uma área específica com os de outras áreas, 

de forma interdisciplinar, voltada para os compromissos sociais e comunitários, a 

capacidade de lidar com seus aspectos afetivo-emocionais, a habilidade de aprender a 

trabalhar em equipe, comunicar-se com as pessoas de dentro e de fora do seu ambiente 

de trabalho, a adoção de valores éticos, políticos e sociais, o que nem sempre é 

trabalhado somente na sua formação pela universidade. 
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6.4 Políticas de prevenção, promoção, e educação em saúde no IFFluminense 

 

 

 Neste último eixo discutimos que faltam estratégias e políticas de promoção, 

prevenção e educação em saúde no IFFuminense; que a equipe de saúde do instituto 

atua apenas na admissão do servidor; constatam sobre a necessidade de se ter uma 

equipe voltada para a saúde no trabalho; referem à existência de um projeto chamado 

Qualidade de Vida que acontece no Campus Centro onde há dentre outras modalidades, 

natação e hidroginástica para os servidores; referem a existência de um projeto de 

pesquisa feito por parte dos docentes de enfermagem para criar um banco de dados 

relacionado a saúde dos servidores e posteriormente gerar um programa para intervir na 

saúde destes servidores. Vejamos o que dizem os colaboradores: 

 

 Faltam estratégias de educação em saúde dentro do IFF. Professor K, 

F, H, N, R e V 

 

 Eu acho que falta estratégia para distribuir o estresse nosso diário 

aqui dentro do IFF. Porque eu acho que fora todo mundo aqui tem lazer né?, 

tem alguma válvula de escape. Professor K 

 

 É aqui dentro do instituto só tem saúde ocupacional na admissão né. 

Não tem nenhuma prevenção, não tem periódica, não sei se é um perfil só do 

instituto ou se é um problema da saúde ocupacional dentro das instituições 

federais como um todo. Professor R 

 

 Sentimos sim falta da saúde do trabalhador. Professor K, F, H, N, R e 

V 

 ... Eu acho que isso se a gente se aproximasse mais, se a instituição 

promovesse uma política voltada para essa aproximação pra troca, pra gente 

se conhecer melhor, um espaço de uma ginástica laboral, uma coisa que a 

gente se envolva, eu acho que a gente se aproximaria mais, e diminuiria esse 

estresse... Professor N 

 

 Quando foi abordado o projeto que já foi iniciado por três dos professores de 

enfermagem para coletar dados sobre a saúde dos servidores, ficou bem claro que o 

problema era a falta de tempo para prosseguir com o projeto.  

 

 Inclusive a gente tem um projeto, com um professor e o professor C 

num determinado momento em que a gente queria exatamente isso, promover 

um banco de dados para que a saúde ocupacional pudesse utilizar para fazer 

uma intervenção, vigilância das doenças coronarianas, e a gente conseguiu 

detectar uma série de coisas, fizemos bioquímica, e tem o banco de dados, e 

assim não avançou né. Agora nós estamos na ultima etapa e pode ser que 

motive mais a gente, até o momento envolvemos o profissional. Professor N 
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 Dai é que já que nos somos do curso da saúde e que queremos, como 

o professor V falou, fazer acontecer a saúde no instituto, eu acho que a gente 

tem que abraçar um setor como este e voltar para a saúde do trabalhador e 

desenvolver políticas dentro da instituição. Professor N 

 

 O que a gente percebeu é que nos dois momentos que a gente já 

desenvolveu o projeto tiveram colegas que mudaram radicalmente de vida. 

Radicalmente entendeu? Exatamente porque pelo diagnostico que foi feito e 

pelo trabalho que foi feito. Então como a gente tem uma próxima etapa, é a 

etapa agora de externar, nós vamos mostrar isso para a comunidade e ao 

mesmo tempo fazer educação em saúde com os bolsistas né? Estou montando 

agora o cronograma dos assuntos que a gente vai fazer, então eu acho que 

isso, aí eu tenho certeza que isso vai dar um impacto. Professor N e K 

 

A proposta é essa: a gente fazer a promoção em saúde e que talvez 

não tenha tempo para ser oral em reunião, porque até a nossa reunião aqui se 

ela fosse toda terça-feira a gente podia pegar uns 10 minutos e fazer, mas 

como não tem esta rotina a gente esta pensando numa outra estratégia, talvez 

um painel falante, pontuar, divulgar e fazer essa troca semanal dessas 

informações.  Professor N 

 Para o projeto de pesquisa são só dois tempos né? que batem. Só 

dois tempos que batem na nossa carga horária. Então assim a gente tem 

excesso de aula né?, porque a carga horaria só bate dois tempos? Tem excesso 

de coisas para fazer. Professor K 

 

 Pudemos notar também que há dificuldades dos docentes se reunirem porque 

os horários e as responsabilidades de cada um não possibilitam o encontro. 

 “O inter-relacionamento entre as pessoas inclui os conflitos, a disputa de posições 

ideológicas, a negociação. Tentar negá-lo ou escapar dos confrontos na área educativa é 

apostar numa formação incompleta, fictícia, que não prepara para o exercício pleno da 

cidadania.” (Mourão, L’Abbate, 2011, p ). 

 

 

 A gente tem uma proposta de reunião as terças que é geral, a nossa é 

uma vez por mês, mas nem sempre a gente consegue todo mundo a adesão as 

vezes por conta de plantão, um que não pode, hoje mesmo a colega não pode 

comparecer. Professor N 

 

É importante salientar que os docentes apesar de possuírem um tempo destinado às 

atividades de planejamento, este tempo às vezes não é suficiente, até porque muitas 

vezes neste tempo os docentes não conseguem estar juntos para elaboração das 

atividades de educação em saúde para o campus. Por isso por muitas vezes se sentem 

impossibilitados de dar prosseguimento as estas atividades, que caminham, mas a 

passos lentos. 

(...) muito difícil. É porque eu e o professor VT já estamos 
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fazendo doutorado, que é puxado pra gente, a bolsista também são 

poucas horas também (...) Para o projeto de pesquisa são só dois 

tempos né? que batem. Só dois tempos que batem na nossa carga 

horária. Então assim a gente tem excesso de aula né?, porque a carga 

horaria só bate dois tempos? Tem excesso de coisas para fazer. 

Professor K 

 

Tem hora que vai, tem hora que não bate e é assim. Professor 

N 

 

Os docentes se sentiram agradecidos por estarem participando de um momento de 

discussão e troca de seus interesses e angústias em busca de uma melhora na saúde do 

corpo dos docentes, em geral e dos servidores do IFluminense. Por já se conhecerem 

bem a discussão transcorreu muito tranquilamente e ficou salientado o desejo de todos: 

desenvolver a saúde no campus em que trabalhamos. 

 Os docentes relatam a necessidade de ter no IFluminense uma equipe para 

cuidar da saúde do trabalhador. 

 

Então o que falta é ter uma equipe, para pensar e centralizar, ter uma 

equipe centralizada para fazer este papel de cuidar da saúde do trabalhador 

como um todo. Então eu acho que a maior preocupação é essa. No meu ponto 

de vista ter um centro de referencia e descentralizar uns técnicos de segurança 

para os campus... Professor R 

 

Há um projeto que cuida da saúde dos servidores que funciona em outro campus 

do IFFluminense, mas está sem vagas, pois também engloba aposentados do 

IFFluminense e a comunidade externa. Portanto não se configura como um projeto 

vinculado a uma política interna de cuidado à saúde do servidor. 

 

Mas tem um projeto sim. Lá no campus Centro com os professores de 

educação física. E uma hidroginástica se não me engano e que faz um bom 

trabalho, mas também já está lotado, porque aceita comunidade externa e 

acaba que para o servidor, o professor não tem acesso. Por exemplo, conheço 

uma pessoa que é servidora e descobriu que tem duas hérnias foi lá, mas não 

tem vaga porque as vagas já estão ocupadas pelos aposentados e pela 

comunidade externa. Então não tem vaga porque a piscina não dá. 

Pesquisadora 

A saúde do trabalhador é imprescindível para o desenvolvimento de qualquer 

instituição, seja do setor de saúde ou outro. Mas, o que se observa é que cada vez mais 

as organizações cobram maior produtividade sem oferecer condições favoráveis para 

que os trabalhadores possam desenvolver suas funções sem prejuízos à sua saúde 

(AGUIAR, BARRETO, et al., 2009). 
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Portanto para manter a saúde do trabalhador se faz necessário a promoção da 

saúde no trabalho. Através da promoção da saúde no trabalho incentiva-se o 

desenvolvimento pessoal, familiar e social, combinado com tecnologias educativas em 

saúde que também ocasionam mudanças significativas no estilo de vida dos 

trabalhadores, resultando na promoção de sua saúde, no seu bem estar e na sua 

qualidade de vida. As ações de promoção na saúde são eficazes e de baixo custo, além 

de levar à redução nos custos associados com o cuidado à saúde e absenteísmo o que 

reflete numa maior produtividade e menor rotatividade dos empregados (FERREIRA E 

MATOS, 2013). 

Independentemente do modelo teórico adotado pelo profissional na sua prática, 

torna-se necessário ampliar a compreensão do processo de saúde e a conscientização de 

que o corpo biológico é desenvolvido dentro de um ambiente cultural e social distintos 

entre os pares. Dessa forma, os sentimentos, as experiências e a história de cada um são 

fatores que devem ser considerados nas inúmeras estratégias de intervenção 

(CAETANO, CRUZ, et al., 2012). 

Implementar a promoção da saúde com o objetivo de manter a qualidade de 

vida, considerando o contexto em que se vive, com a prevenção de doenças e agravos, 

assim como manter o bem-estar e evitar as situações de risco no trabalho se torna 

importante (CARDOSO, RIBEIRO, ET AL, 2009). Reiterando a questão supracitada, a 

promoção da saúde representa uma estratégia promissora para enfrentar os múltiplos 

problemas de saúde que afetam as populações humanas e seus entornos neste final de 

século. Partindo de uma concepção ampla do processo saúde doença e de seus 

determinantes, a promoção da saúde propõe a articulação de saberes técnicos e 

populares e a mobilização de recursos institucionais e comunitários, públicos e 

privados, para seu enfrentamento e resolução (L'ABBATE, MOURÃO, ET AL, 2013). 

Contemplar a saúde do trabalhador, com medidas preventivas, neste momento se 

torna relevante. Estas caracterizam-se pelas influências das condições de trabalho sobre 

a saúde dos trabalhadores, bem como o seu bem estar fisiológico, psíquico e social, as 

condições necessárias ao trabalhador para o desenvolvimento de suas atividades com 

êxito, o ambiente de trabalho favorável à execução das tarefas propostas e a necessidade 

de reabilitação e tratamento das doenças adquiridas durante a vida profissional 

(AZUMBUJA, KERBER, KIRCHHOF, 2007, LÜDKE, BOING, 2007. 

Para que mudanças sociais ocorram é necessário que haja uma educação voltada 
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para a saúde que vai além da transmissão de informações, combinando experiências de 

aprendizagem visando facilitar ações voluntárias à saúde, envolvendo troca de 

experiências de vida, aspectos comportamentais, medidas terapêuticas e interacionais.  
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7  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS COLOCANDO EM EVIDÊNCIA OS 

ANALISADORES 

 

 

O conceito de analisador é fundamental na Análise Institucional. Lourau (2004) refere 

que o analisador, é o instrumento por meio do qual emerge a análise. Ou seja, analisador é um 

dispositivo que, uma vez vislumbrado, possibilita uma análise, um pensar sobre a instituição 

da qual ele surge.  

O conceito vem de Guattari (1987) que explica que o papel do analisador de grupo 

consistiria em revelar situações e levar o conjunto do grupo a não mais fugir, tão facilmente 

das verdades que elas encobrem, dentro das instituições. 

L’Abbate (2012), apresenta o conceito de analisador como relatado adiante. 

“Explicitar os analisadores, isto é, fatos e situações que surgem de forma imprevista, ou não, 

no processo de intervenção e que permitem identificar aspectos contraditórios e ocultos do 

grupo e da organização na qual os participantes se inserem.” 

Felix Guatarri (1987) considera analisador como acontecimentos – no sentido daquilo 

que produz rupturas, que catalisa fluxos, que produz análise, que decompõe. Eles assinalam as 

múltiplas relações que compõem o campo tanto em seu nível de intervenção quanto em seu 

nível de análise. 

 Complementa Lourau(1977, p.2-3) que: 

 

 

“as instituições não são somente os objetos ou as regras visíveis na superfície das 

relações sociais. Têm uma face escondida. Esta face, que a análise institucional se 

propõe a descobrir, revela-se no não dito.. Estas manifestações de não-conformidade 

com o instituído são, elas mesmas, reveladoras da natureza do instituído. São o 

ANALISADOR.... O “novo espírito científico” encontrou sua origem na mudança 

profunda a partir da qual é o analisador que realiza a análise” (grifos do autor) 

 

 

Para Monceau (2013, p.98) “É analisador tudo aquilo que apoia a análise das dinâmicas 

institucionais, independente da modalidade de trabalho socioclínico”.  L´Abatte (2013, p.17) 

acrescenta que o” analisador é um conceito polissêmico, porque originado da experiência de várias 

disciplinas, desde a química até a Psicanálise”.   

  Baremblit (2012) esclarece que: 
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O analisador funciona no institucionalismo de forma similar ao sintoma na 

análise individual, ou seja são “pistas” para que se construa uma 

interpretação sobre a forma como as diversas dimensões envolvidas no 

processo se articulam. Os analisadores podem ser encontrados em qualquer 

lugar na organização ou instituição e são dotados de sentidos que permitem 

compreender a forma como seus agentes compreendem a instituição e as 

relações dentro dela. Os analisadores podem ser compreendidos a partir de 

alguns princípios: o analisador contém os elementos para começar o processo 

de seu próprio esclarecimento, seja a partir de fora, seja a partir de dentro da 

organização;  o analisador pode ser espontâneo ou construído, ou seja, pode 

ocorrer ao acaso, involuntariamente; pode ser produzido pelo analista 

institucional com o objetivo de explicitar conflitos ou problemas nas 

organizações. Para tanto, é possível se utilizar de qualquer recurso.  

 

 Complementa Lapassade (2004) que o conceito de analisador acaba com o 

trabalho de interpretação e com o discurso explicativo; o analisador fornece os materiais 

para a análise e faz o trabalho de análise. 

Observando as reações dos docentes desta pesquisa pudemos notar os pontos de 

maiores tensões, de mais afirmações e contradições. Dos não-ditos institucionais emergiram 

dois analisadores que fizeram a instituição prática pedagógica do processo de trabalho 

docente falar. O sofrimento no corpo do docente no desenvolvimento da prática 

pedagógica. As interferências institucionais no corpo como fator limitante na 

institucionalização da prática pedagógica. Trazendo para a discussão o sofrimento do corpo 

enquanto inserido na prática docente e de como a organização de ensino influencia e limita as 

mudanças da prática pedagógica, os docentes foram convidados a repensar suas práticas de 

forma a torná-las mais inovadoras e instituintes possibilitando um menor desgaste do corpo e 

uma maior qualidade de vida no trabalho. 

 

 

7.1 ANALISADOR 1- O sofrimento no Corpo do Docente no Desenvolvimento da 

Prática Pedagógica 

 

 

Para a compreensão do sofrimento do corpo relacionado a sua prática 

pedagógica torna-se necessário ampliar a compreensão do processo de saúde e a 

conscientização de que o corpo biológico é desenvolvido dentro de um ambiente 

cultural e social distintos. Dessa forma, os sentimentos, as experiências e a história de 

cada um são fatores que devem ser considerados (CAETANO, CRUZ, et al., 2012). 
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Nos relatos dos docentes do curso de enfermagem observamos em várias falas, 

que o corpo sofre com o trabalho docente e que muitas vezes este processo de trabalho 

docente não varia por respeito às normas instituídas pelo IFFluminense. Constatamos 

pelas falas que além do processo de trabalho docente, as disciplinas de estágio 

supervisionado, obrigatório pelo currículo do curso, trazem consequências para o corpo 

do docente. 

Muitos estudos
 
ratificam o fato de que o processo de trabalho docente está se 

tornando estafante para o professor, gerando malefícios a sua saúde. (ASSUNÇÃO, 

OLIVEIRA, 2009, GASPARINI, BARRETO, ET AL, 2005, FERNANDES, ROCHA, 

ET AL, 2011, CARDOSO, RIBEIRO, ET AL, 2009, SOARES, ZEITOUNE, 2012, 

DELCOR, ARAÚJO, ET AL, 2004). 

 Os professores se mostram preocupados e estressados por terem que estar em 

constante processo de capacitação, para progredir na carreira e para estar cada vez mais 

instruídos para trocar com seus alunos. No IFFluminense a grande maioria dos docentes 

que lecionam já tem o mestrado ou estão fazendo mestrado no momento do concurso. 

Dos três professores que não puderam comparecer na coleta de dados dois deles 

estavam se capacitando no mestrado e no doutorado e outro professor acabou tendo um 

problema pessoal e não pode vir. 

 Segundo Mourão et al (2007), existe um gradiente de gratificação pelo qual os 

docentes que atendem aos critérios sugeridos de produção de atividades de ensino, 

pesquisa e extensão são mais recompensados do que aqueles que nada produzem, mas 

sem riscos de perdas de seus postos de trabalho. Trata-se do que chamamos aqui no 

IFFluminense de progressão na carreira, que pode ocorrer por tempo de serviço e por 

graus de aperfeiçoamento e capacitação.  

 

 Eu não me estresso com campo de estágio não, meu estresse é outro. 

Meu estresse é o doutorado. Professor K 

 

    É o meu também. Professor R 

 

 Quando discutido o tema de como cada um deles lida com o estresse e com o 

cansaço do dia a dia, tivemos algumas discordâncias com relação à participação da 

família nessa situação. A maioria deles refere alguma válvula de escape para o estresse 

diário, mas, sentem falta de algo para aliviar seu corpo dentro do IFFluminense. 
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 Então eu tenho que dizer calma que eu estou fazendo isso aqui, calma 

que eu também tenho que trabalhar, entendeu?, é isso aí, entendeu?... aí a 

gente senta conversa, que eu tô num cargo de gestão, às vezes eu estou aqui e 

estou administrando coisa no celular, então eles cobram: poxa, mãe!... as vezes 

você fica agressivo, fica impaciente... Professor N 

 

 O medo é você passar pelo problema e sem querer acabar derrubando 

em casa, é por isso que eu saí do estágio agora... eu não aguentava mais. Eu 

estava num ponto de estresse assim, máximo. Não aguentava mais e assim, eu 

gosto da prática. Professor H 

 

 Quando abordado sobre o estágio supervisionado, relataram que: 

 

 Quando a gente não é bem recebido no campo de estágio, a gente tem 

que conquistar o espaço, equilibrar e ao mesmo tempo manter o aluno inserido 

neste contexto, isto é tenso... Professor R 

 

 Não eu não passei pela situação deles não, pelo contrário lá, no posto 

de saúde da Saldanha Marinho eu chego, eles saem.  Professora K 

 

 É eu chego, eles saem. Professor H 

  

    Isso depende de cada campo mesmo. Professor F 

 

 É mas pelo menos se sumisse e te desse o suporte, né?... e a gente 

tinha tempo, a gente tem outras coisas para fazer. Professor V 

 

Eu particularmente não tenho dificuldade no estagio, porque é meio 

que você entender que você está no espaço do outro, e que mesmo que você 

não concorde com uma série de coisas que acontecem, rotinas que acontecem 

lá, você vai se adaptar as rotinas e discutir com seu aluno, né?Se aquelas 

rotinas que muitas vezes estão diferentes daquelas da que ele aprendeu na sala 

de aula... e fazer com que o aluno perceba que ele tem que se adaptar as 

diversas situações. Professor V 

 

 

 Trabalhar as dimensões da saúde, da saúde mental e da saúde do trabalhador é 

fundamental. Sabendo que a saúde e a saúde mental têm seus determinantes sociais e, 

consequentemente, é preciso pensá-los em sua complexidade como resultantes de 

fatores ideológicos, políticos, culturais, econômicos e sociais. Transformar a saúde é 

transformar a sociedade que a produz enquanto processo social (L'ABBATE, 

MOURÃO, PEZZATO, 2013).  

Considerando a prática pedagógica um instrumento capaz de transformar a saúde 

e a sociedade observa-se que o docente precisa responder rápido às situações que 
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acontecem no seu trabalho, seja em sala de aula ou no campo de prática sem 

sobrecarregar sua família e amigos. Como ser humano é cobrado também por seus 

familiares e amigos a ter sua vida não só pautada no trabalho, mas também nas tarefas 

do lar e nas de seu lazer. As diferentes visões mostradas pelos docentes quando debatido 

o tema do campo de estágio e de como lidar com o estresse nos remete ao conceito de 

transversalidade inserido na Análise Institucional que aborda todos os atravessamentos e 

pertencimentos que formam o indivíduo e que fazem com que ajam de forma diferente 

um dos outros quando numa mesma situação ou ambiente.  

 O corpo sofre as reações dependendo da forma de lidar com os acontecimentos 

da vida no trabalho ou pessoal. Os docentes mobilizam as suas capacidades físicas, 

cognitivas e afetivas para atingir os objetivos da produção escolar podendo gerar sobre 

esforço ou hipersolicitação de suas funções psicofisiológicas. Se não há tempo para 

recuperação, são desencadeados ou precipitados os sintomas clínicos que explicariam os 

índices de afastamento do trabalho por transtornos mentais, doenças depressivas, 

estresse (GASPARINI, BARRETO, et al, 2005, CARDOSO, RIBEIRO, et al, 2009, 

AQUINO, MONTEIRO, et al, 2014). 

 

 

7.2 ANALISADOR 2 - As Interferências Institucionais no Corpo como Fator 

Limitante na Institucionalização da Prática Pedagógica  

 

 

 Consideramos a prática pedagógica mediada pelo corpo uma instituição, 

apoiados em Peter Berger e Brigite Berger (1978) quando falam sobre as características 

fundamentais de uma instituição, como mostrado a seguir:  

 A instituição exerce um padrão de controle que indica uma ação social imposta 

aos indivíduos, denominada coercitividade. A prática pedagógica pelas leis e normas 

que a constituem, é sem dúvida, uma ação social imposta aos docentes. Trazendo 

práticas já instituidas , torna-se difícil para a maioria dos docentes implantarem práticas 

inovadoras , ditas instituintes. 

 A instituição permite objetivar a realidade (objetividade)- não existe nada mais 

objetivo  dentro de um estabelecimento do que a prática pedagógica do docente. Ela 
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pode ser observada não apenas em sala de aula mas em diferentes espaços onde exista o 

processo de ensino aprendizado.  

 A instituição permite interpretar e justificar a realidade- Ainda que conserve 

características que lhe são próprias, a prática pedagógica se justifica e pode interpretar 

diferentes realidades a partir da prática profissional dos docentes.  

As instituições são experimentadas como algo dotado de realidade exterior a 

cada de um de nós, é algo situado, por assim dizer fora de nós,caracerística esta 

denominada exterioridade . Ainda que a prática pedagógica não seja externa a nossa 

vivência como seres humanos, ela é externa no sentido de que esta prática é externa a 

pessoa que a executa, sendo assumida apenas por ocasião do processo de ensino e de 

aprendizado. Em outros espaços do seu viver, a pessoa não vivencia a prática 

pedagógica, evidenciando a sua exterioridade. 

Autoridade moral – As instituições exercem uma autoridade moral sobre os 

indivíduos, dentro de uma grande variação. Através de exemplos, todos nós aprendemos 

a exercer nosso código moral na sociedade relacionado a prática pedagogia e ao papel 

do docente seja no micro ou no plano macro da sociedade. Nestes espaços a autoridade 

moral da prática docente é reconhecida ainda que nem sempre valorizada e respeitada.  

Historicidade. A prática pedagógica apesar de ser universal, como toda 

instituição, têm uma história própria, existindo desde a antiguidade e se modificando ao 

longo do tempo e nas diferentes sociedades. A historicidade é bastante abordada por 

Lourau, para explicar a dialética hegeliana da análise institucional. Ao pensarmos no 

corpo como instrumento pedagógico este pode ser instituído ou instituinte. Em seu 

momento instituído o corpo é submetido às regras e ao regimento interno da escola, 

contemplando as cargas de trabalho, o projeto pedagógico do IFFluminense, a 

remuneração do docente, as exigências do cargo de docente etc. O momento instituinte 

começa com a reflexão dos processos de trabalho dos docentes com foco no desgaste de 

seu corpo relacionado às condições de trabalho. 

O corpo do docente sendo utilizado como um instrumento da prática pedagógica 

sofre influências de movimentos instituídos na escola como, por exemplo, o regime de 

trabalho a ser cumprido, a forma de cumprir as horas-aula, o estágio curricular, enfim 

tudo isto causa consequências no corpo, faz a instituição prática pedagógica se 

movimentar. Ao mesmo tempo em que os movimentos instituintes de repensar as regras 
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estabelecidas, modificar os projetos pedagógicos, repensar a prática pedagógica também 

traz consequências para o corpo. Quando esse empasse entre as forças instuídas e as 

instituintes causam mudanças no instituído, ocorre o momento da institucionalização, 

onde o instituído se mescla ao instituinte que se torna o “novo instituído” alvo de novas 

forças instituíntes e recomeça novamente esse movimento dialético hegeliano, da 

Análise Institucional lourau-lapassadeana. 

Entende-se por institucionalização o resultado da tensão entre o instituído (ordem 

estabelecida, os valores, modos de organização considerados normais) e o instituinte (a 

contestação, a capacidade de inovação), quando se atualizam as práticas institucionais 

em seu contínuo vir a ser. (L’Abbate, Mourão, Pezzato, 2013, apud L’Abbate, 2005). 

Uma das principais interferências com relação a institucionalização das práticas 

pedagógicas promotoras de saúde do corpo vem da gestão pois esta muitas vezes se 

omite nas conquistas de áreas de estágio, nas dificuldades de aceitação dos alunos pelos 

profissionais dos serviços de saúde. 

A tarefa do docente em ir ao campo para conseguir um acordo para abertura de 

estágio curricular para os alunos do IFFluminense, foi um dos aspectos bastante 

polêmico que influi na prática pedagógica. O corpo do docente no ato pedagógico é aqui 

solicitado a agir desde a negociação administrativa até a produção de conhecimento com 

todos sujeitos envolvidos na prática do cuidado em suas diferentes inserções. Salienta-

se que os gestores do IFFluminense fazem um convênio com os gestores do  

estabelecimento de saúde, mas são os próprios docentes que vão ao local para 

dialogar/negociar com as chefias imediatas dos serviços. Requere-se desse docente, 

além das suas capacidades e habilidades pedagógicas, uma qualificação política e de 

gestão para alcançar uma negociação adequada aos propósitos de sua função de 

formação de profissionais de enfermagem. Essa atribuição é subliminar, não consta nos 

seus contratos de trabalho, mas é assumida moralmente pelos docentes que se obrigam a 

exercê-la por estarem comprometidos com a qualidade da formação. Esse analisador 

emergiu naturalmente por evidenciar os não-ditos que expõe as concepções, crenças e 

valores que orientam a prática dos docentes e produzem efeitos no corpo do docente. 

 

É você tem o convênio, dai você busca as representações para ir ao 

campo, porque tem campo que já está comprometido com outras instituições, 

aí libera ou não dependendo também do dia que pode, do dia que a gente 

pode, ai quando a gente consegue vai tentar adequar a especialidade o bem 

estar do professor, tem situações que a gente tem que mexer... Ou uma situação 

em que vai dar uma disciplina que você nunca trabalhou, e agora? Tem que 

começar tudo, rever tudo... então este lado de estágio é desgastante. Professor 
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N 

 

 Mourão et al (2007), relatam falta de comunicação entre a unidade de estágio e a 

escola, observando que existem muitas dificuldades de aceitação dos alunos no campo 

de estágio, que a inserção destes alunos nos serviços de saúde nem sempre é bem 

realizada em razão do despreparo e até da rejeição das direções e dos profissionais dos 

serviços de saúde.  

 

 ... Na realidade o preceptor não aceita a gente no campo, parece que 

eles se sentem ameaçados com a nossa presença, de depois de formados os 

alunos disputarem espaço com eles ai. A dificuldade do técnico não vejo tanto 

do enfermeiro com a gente, vejo mais do técnico se sentir um pouco invadido 

com a presença dos alunos. Professor R 

 

 Os docentes que moravam em outras localidades e vieram morar em Campos 

percebem a falta de espaço para o trabalho como enfermeiro. Como se o campo 

estivesse mais aberto para os daqui do que para os “forasteiros”. Abordam as relações 

de trabalho no campo de estágio (hospitais) como sendo informais, onde você precisa 

ser “aceito” no grupo para trabalhar.  

 Baremblitt (1992, p. 38) trabalha com esta ideia de que existem duas dimensões 

também sempre presentes nas organizações – a saber, a mera verticalidade das 

hierarquias estabelecidas e a horizontalidade das relações informais – é responsável pela 

produção de “dispositivos que não respeitam os limites das unidades organizacionais 

formalmente constituídas, gerando assim movimentos e montagens alternativos, 

marginais e até clandestinos às estruturas oficiais e consagradas”. 

 

 Só um parêntese porque eu senti uma diferença porque eu não sou 

daqui, quer dizer eu vim pra cá fiz o mestrado aqui e tive oportunidade de 

trabalhar um mês no hospital plantonista diurno, então não sei... Não porque o 

que eu senti, senti não, eu sinto quando eu vou num lugar em que as pessoas 

não me conhecem então até eu conquistar... Então pra quem já é de Campos, 

igual ao professor V e H já tem uma tradição aqui então eles já trabalharam já 

conheceram, já tem uma história aqui, a receptividade a abertura é diferente. 

Já tive várias atividades dai você vai, vai, vai ai você consegue. E ai com 

tempo vai devagarinho e as pessoas percebem que você também pode ajudar. É 

ai você já se desgastou, você pensa poxa eu tenho que ir pra aquele lugar, 

parece que eu sou um alien, eu tenho que conduzir o aluno... você está 

entendendo... Professor N 

 

 Até ter essa confiança vc já se desgastou já... parece que todos os 

profissionais que estão ali já nasceram sabendo. Professor H 

 

 Aqui tem essa coisa de quem é de Campos e quem não é porque os 

hospitais não tem uma rotina, as relações de trabalho dos hospitais são 
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totalmente informais, pra você conseguir fazer o que quer que seja, seja como 

professor ou como enfermeiro, você tem que ser aceito no grupo, não tem um 

protocolo às pessoas não são impessoais, entendeu? Elas não são imparciais 

nas suas relações de trabalho, elas são informais, se ela gostar de você, eu 

chegava no CTI do HGG e tomava conta da medicação porque eu já trabalhei 

lá, o professor V chega no Álvaro Alvim faz tudo... E para você trabalhar aqui 

você tem que ser aceita pelo grupo. Professor F 

 

 É assim mesmo porque a gente nunca cometeu erro, o trabalho foi 

sendo feito e de boa qualidade. Quem vem de fora percebe na hora a falta de 

educação do povo daqui. É verdade, é difícil demais, eu gosto daqui e não 

quero sair daqui mais. Professor H 

 

 O ponto negativo é que vocês estão com tanto cuidado para fazer isso 

ai, só quero ver depois, sabe aquela coisa que os técnicos falam, não é nada 

disso quero ver depois. Eles falam isso, que chegam os alunos tentando fazer e 

chega um da casa e chega num momento oportuno na ausência do professor e 

fica nessa ...Professor N 

 

 Podemos notar com as falas dos docentes do curso de enfermagem que trabalhar 

numa repartição de ensino não é fácil no que diz respeito aos efeitos do processo de 

trabalho no corpo do docente. Na grande maioria das falas os docentes se remetem a 

cansaço, estafa, estresse, comprometimentos físicos advindos do trabalho. Por ser muito 

cansativo e exaustivo o trabalho docente, o corpo se compromete e limita a vontade 

instituinte do professor de inovar na sua prática. Ele se cansa e acaba caindo na 

mesmice e apenas obedece o que lhe é estabelecido, instituído. As interferências 

institucionais acabam por limitar o processo de mudança na organização de ensino, 

causando uma institucionalização de engessamento e uma rigidez no cotidiano dos 

docentes, mantendo a ideia de que a institucionalização não cessa, ela ocorre sempre no 

movimento dialético tanto no sentido da cristalização como na direção da renovação do 

instituído). 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

    Para melhor compreensão do objeto de pesquisa e de todas as nuances que dele 

partiram foi necessário se alicerçar em estudos bibliográficos de forma a fundamentar 

teoricamente o estudo. Conjuntamente a pesquisa bibliográfica houve um 

entrelaçamento das minhas implicações com o objeto proposto: a prática pedagógica 

influenciando no corpo do docente de enfermagem do IFFluminense.  

A partir do aprimoramento dos estudos sobre a Análise Institucional e mais 

precisamente a socioclínica institucional (o referencial metodológico proposto) 

consideramos a prática pedagógica dos docentes do IFFluminense como uma instituição 

a ser analisada, estando o momento instituído representado pelas regras e pelo 

regimento interno da escola, contemplando as cargas de trabalho, o projeto pedagógico 

do IFFluminense, a remuneração do docente, as exigências do cargo de docente etc. O 

momento instituinte começa com a reflexão dos processos de trabalho dos docentes com 

foco no desgaste de seu corpo relacionado às condições de trabalho. O produto 

elaborado coletivamente após os encontros da sócioclinica institucional foi de 

elaborarmos estratégias para a implantação de uma política de educação em saúde para 

os servidores do IFFluminense a ser apresentada à direção. 

De forma a delimitar o estudo, trouxemos como objetivo geral: analisar a 

influência do corpo na prática pedagógica do docente do curso técnico de enfermagem 

do IFFluminense e como objetivos específicos: descrever as práticas profissionais do 

docente do curso técnico de enfermagem do IFFluminense e a percepção que ele tem 

das influências do seu corpo no seu processo de trabalho pedagógico, identificar as 

políticas de promoção e de prevenção da saúde do profissional educador do 

IFFluminense propondo intervenções para a saúde dos docentes, no que diz respeito à 

saúde do corpo como ferramenta de trabalho. 

Os objetivos foram alcançados com a elaboração do estado da arte e com a 

coleta de dados, onde foram realizados os encontros da sócioclinica institucional com 

duração de mais ou menos 1 hora e 30 minutos, dentro do próprio estabelecimento de 

ensino (IFFluminense), contando com a colaboração de seis dos nove docentes de 

enfermagem concursados na primeira reunião e de cinco professores dos nove que 

temos na segunda reunião. Com a análise dos dados obtidos foram elucidados quatro 

eixos temáticos, a saber: fatores ligados ao comprometimento da parte física e a prática 
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docente, aspectos positivos e negativos no processo de trabalho pedagógico, sentir-se 

proativo na busca de soluções aos problemas relativos ao processo pedagógico e 

políticas de prevenção, promoção, e educação em saúde no IFFluminense. 

Na discussão destes eixos os docentes elucidaram que o corpo influencia no 

trabalho docente e que o IFFluminense carece de estratégias na concretização de 

políticas que beneficiem a saúde dos servidores de forma geral.  

            Pude acompanhar, em 2006, a questão do pensar na implantação do curso 

técnico de enfermagem. Naquela época a gestão cobrava bastante dos docentes 

concursados que na verdade eram duas pessoas, na preparação do projeto pedagógico do 

curso, na maneira como o curso deveria desenvolver seus módulos, quais as disciplinas 

a serem ministradas em cada módulo e qual seriam os principais temas abordados em 

cada uma das disciplinas, os possíveis campos de estágios e a articulação destes 

docentes com os campos, enfim todo o necessário para a implantação de um curso na 

área de saúde. Esses dois professores é que estudaram e se debruçaram para alavancar o 

curso de enfermagem dentro do IFFluminense. Foram muitos os desafios, devido ao 

IFFluminense ter sua excelência na área industrial, os professores se esforçaram 

bastante para que o curso na área de saúde não ficasse  desqualificado.  

            Observamos que durante os encontros da socioclínica institucional quando o 

professor V falava, o grupo se tencionava um pouco. Acredito que pelo fato deste 

professor ser o mais antigo e de ser um dos implantadores do curso, apresentava 

posturas mais instituídas que relativizava as dificuldades dos docentes mais 

recentemente contratados, o que pode ser considerado mais um analisador deste estudo.  

            Ficou bastante evidenciado que o trabalho docente pode adoecer se o corpo do 

docente não for considerado no processo de formação. O corpo do docente sofre 

influências da forma como é concebido pelos diversos atores do campo educativo, 

inclusive de sua própria ideia de agente social. Neste aspecto os professores relataram 

que tanto as atividades complementares da docência que no caso são de preparo do 

material para aula, das provas, atividades complementares e reuniões quanto às 

atividades de campo de estágio, quanto na assistência como enfermeiros geram desgaste 

do corpo, físico, mental, social, emocional e afetivo. 

            A comparação entre os graus de estresse do corpo gerado no trabalho assistencial 

e no trabalho docente quando no campo de estágio evidenciou a falta de rotina, os 

problemas causados pelo ambiente hostil e tenso, levando a angústia e tensão. Por 

estarem dentro deste ambiente e terem a responsabilidade para com os alunos, com os 
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pacientes que estão ali e com os profissionais de saúde daquele hospital ou centro de 

saúde, os docentes consideraram a prática pedagógica estafante. 

 Observamos hoje que na realidade estas dificuldades ainda persistem, mas que 

pouco a pouco estão sendo vencidas pelo corpo docente. Há então o acúmulo de tarefas 

que não apenas a de cumprir os horários, atuar em projetos de educação, pesquisa e 

extensão, buscar especializações, e ainda estar de frente representando o IFFluminense 

nos ambientes de estágio e ser supervisor destas disciplinas. Enfim tudo isto acaba por 

trazer malefícios para o corpo destes docentes. 

            Os impactos na saúde do docente de enfermagem do IFFluminense são muito 

significativos porque a saúde é uma área nova e desafiadora dentro desta organização de 

ensino. O corpo do docente sofre devido à responsabilidade de estar no campo de 

estágio, bem como pela obrigatoriedade das disciplinas de estágio curriculares (uma 

característica dos cursos da área de saúde). Além da atividade em sala de aula, há então 

a atividade no campo com grupos de estudantes, que muitas vezes estão em grande 

número.  

 Assim notamos um corpo (do docente) responsável pelos estudantes e pelos 

assistidos da unidade de saúde, levando ao aumentando da tensão, ao estresse e ao 

cansaço abordado nas falas. A maioria dos professores ainda acumula a atividade 

docente com a atividade assistencial.   

           As atividades pedagógicas de campo causam um estranhamento e um stress aos 

docentes enfermeiros. Há uma duplicidade de atividades, como professor no campo 

onde você não apenas ensina pratica, fazendo uma intervenção com os alunos em um 

contexto que não é o do professor de estágio. Mas é esperado que ele atue com firmeza, 

com ética, com segurança o que potencializa o stress, o desgaste do corpo do docente de 

enfermagem. Com o passar do tempo,  na maioria das vezes, o professor preceptor ou 

supervisor acaba criando um ambiente amigável na sua relação com os demais 

trabalhadores da saúde dos locais que os recebem para estagiar. 

            Percebem-se também dificuldades no âmbito do projeto pedagógico do curso, 

pela constatação da ausência dos professores de educação geral que atuam no curso e 

nem sempre estarem próximos para buscar as soluções conjuntamente. Neste caso 

observo que estes professores tem certa dificuldade de estar presente nas reuniões de 

curso porque atuam em cursos distintos o que inviabiliza a sua presença nas reuniões de 

todos eles. Logo seria necessária uma mudança na organização e na distribuição das 

aulas para que estes docentes de educação geral possam estar contribuindo mais com o 
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curso de enfermagem do campus.  

 Outro levantamento relevante diz respeito ao curso lidar com profissionais e 

pessoas diferentes, com experiências diferentes e de personalidade diferentes também 

sendo causadores de maior estresse e influenciam no corpo do docente como ferramenta 

pedagógica. Também é causador de problemas para o corpo a questão do conhecimento 

do profissional nos ambientes de trabalho de assistência, sendo uma tônica para a 

abertura de caminhos para a atuação. O profissional que não é do município é visto 

como um forasteiro e isto é um obstáculo, causador de estresse para o corpo. 

 Como os professores de enfermagem do IFFluminense são multifacetados, 

pois precisam atuar em diversas frentes de ensino como nos campos de estágio, na 

pesquisa, em projetos de extensão, lidar com problemas familiares de alunos do curso, 

há a influência do cansaço, fadiga, estafa e estresse no trabalho. Por mais que os 

docentes tentem fazer com que isto não influencie no seu trabalho acaba sendo inerente. 

Cabe ao professor enfermeiro todo o trabalho de orientação técnico-assistencial e de 

desenvolvimento de como um profissional em formação terá que lidar com os colegas 

profissionais de campo e com as adversidades vividas nesta área. O docente é o tempo 

todo testado pelos técnicos de enfermagem do local e isto causa também certo 

incômodo. Então quando estão nos centros de saúde e nos hospitais tudo o que ocorre lá 

é discutido após com os alunos. 

 Os docentes também relataram que faltam políticas de assistência para a saúde 

do docente e dos trabalhadores do IFFluminense, de forma geral. Para abordar toda esta 

carga de trabalho e consequentemente do desgaste para o corpo, além das estratégias de 

cuidados físicos, outros dispositivos devem ser propostos coletivamente, de modo a 

incorporar a prática pedagógica como uma maneira de estar no e com o mundo. 

 Sensibilizados com esta necessidade institucional o próprio grupo de 

docentes de enfermagem do IFFluminense está desenvolvendo conjuntamente um 

projeto de pesquisa, que hoje está em processo de divulgação interna,  cujo objetivo é 

educar em saúde todos os colegas de trabalho do IFFluminense. Este projeto se iniciou 

com dois docentes de enfermagem (professor VT, que não participou deste estudo por 

estar afastada para o doutorado e o professor N) posteriormente agregou ao grupo o 

professor K, tendo como objetivo de gerar dados relativos a saúde dos servidores deste 

campus devido a falta de dados relativos a saúde dos servidores no departamento de 

Gestão de Pessoas. A saúde ocupacional no IFFluminense é  burocrática apenas, não faz 

intervenção. Hoje já há uma tentativa de se ter um horário destinado para a execução 



100 

 

deste projeto de educação em saúde, mas devido a dificuldade de conseguir adequar o 

mesmo horário para encontro dos docentes o projeto está caminhando, mas não como 

eles gostariam. Faltam criar estratégias para que a educação em saúde possa acontecer e 

possa externar aos colegas de trabalho. Este é o produto desta dissertação por ser um 

anseio do coletivo dos docentes que participaram dos encontros da sócioclinica 

institucional.  

             A intenção deste projeto elaborado pelos docentes de enfermagem é que 

futuramente haja a implantação de um Programa de educação em saúde no nosso 

câmpus. 

 Como pesquisadora implicada nessa análise, foi de extrema importância poder 

ouvir e aprender com os anseios dos docentes. Apesar de não fazer parte diretamente 

deste grupo, estar com eles foi de grande valia. Escutar as dificuldades de quem está na 

prática docente, para juntos podermos transformá-la. 

Observando os relatos do diário de pesquisa, recordo-me do medo que tive 

quando ouvi pela primeira vez o nome do método que deveria me apropriar, bem como 

dos textos em francês que se constituíram num desafio para compreensão, das viagens 

para apresentação de trabalhos em congresso com a angústia de deixar meu pequeno em 

casa. Da felicidade de na metade do caminhar no mestrado ter a maravilhosa notícia de 

estar grávida do meu segundo filho e de logo depois me questionar se seria possível 

continuar a caminhada. De acordar todas as sextas-feiras as três da manha para de 

ônibus chegar à universidade pontualmente as oito para estudar as disciplinas do 

mestrado. De quase desistir devido à crise financeira que até me fez escrever uma carta 

para a coordenadora do curso, mas que nem foi aberta por ela e que prontamente me 

chamou para conversar e dizer que faltava pouco para acabar. De persistir no receio de 

depois de tudo nada dar certo, pois o trabalho não dependia só de mim, mas de todos os 

envolvidos nele, e aí o grande medo de haver baixa adesão dos docentes à pesquisa, 

enfim, muitos foram os percalços, mas agora vamos chegando ao fim com a incansável 

ajuda da minha professora orientadora do mestrado a professora Lucia Mourão, que 

nunca me deixou abater diante das dificuldades e posteriormente do meu “anjinho da 

guarda” a professora Ana Clementina, sempre pronta a ajudar e a melhorar o estudo.  

Bom graças a Deus os docentes participaram ativamente da pesquisa e se 

mostraram dispostos a participarem de todos os encontros para a reflexão sobre a prática 

pedagógica e as influencias do corpo do docente nesta prática e a elaboração coletiva do 

produto desta pesquisa.  
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Considera-se após a análise e discussão dos dados que os objetivos deste estudo 

foram atingidos e que o referencial teórico metodológico da análise institucional, mais 

precisamente da socioclínica institucional, na sua abordagem de análise da práticas 

profissionais, permitiu um avanço no entendimento sobre o corpo no processo de 

trabalho dos docentes de enfermagem do IFFluminense.  

Como nunca havia trabalhado o referencial teórico metodológico da Análise 

Institucional e da socioclínica institucional não foi fácil escrever sobre o método. 

Compreender conceitos novos e complexos a serem inseridos na pratica do profissional 

de saúde, demandou algum tempo. O aprendizado está apenas começando e o 

aprofundamento será contínuo. Mas creio que trabalhar com este referencial foi muito 

importante para a área da saúde, pois os conceitos principalmente de instituído, 

instituinte, instituição e implicação já se encaixam no cotidiano das práticas 

profissionais. 

Atualmente considero que adquiri uma visão mais abrangente da prática docente 

e me tornei uma profissional mais reflexiva na construção da minha prática profissional 

bem como das práticas dos profissionais participantes do estudo e posteriormente de 

todos os profissionais do campus, enfatizando a saúde do corpo no processo de trabalho 

docente no nosso estabelecimento. 
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9   PRODUTO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA  

MESTRADO PROFISSIONAL DE ENSINO NA SAÚDE  

 

 

PROPOSTA DE UM PROGRAMA DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE 

DO TRABALHADOR DO IFFLUMINENSE: da pesquisa ao produto da 

dissertação do mestrado 

 

 

9.1  INTRODUÇÃO 

 

 

Este produto é oriundo do estudo realizado na linha de pesquisa Formação 

Pedagógica em Saúde do Mestrado Profissional em Ensino na Saúde da Universidade 

Federal Fluminense-UFF que teve como objeto a prática do docente do curso técnico 

de enfermagem do IFFluminense, do campus Guarus, onde problematizou-se sobre o 

corpo como componente pedagógico na formação do profissional de saúde.  

O corpo neste estudo é entendido como uma estrutura livre, ativa, dona de suas 

próprias ideias, valores, opiniões, ambições, com sua própria visão de mundo, com 

memórias históricas nele fixadas, subjetivo, instituído e instituinte, que faz movimentos 

políticos de mudança, de criação, de transformação, dotado de emoções... enfim, o 

corpo é “carne-memória, ética, viva, pulsante, carne-sangue, origem e fim da cultura 

criada” (FIGUEIREDO, TONINI, dos SANTOS, et al, 2012). Ou seja, é um todo, que 

comporta não apenas o aspecto físico, mas também o psíquico, o social, o moral, o 

histórico, o comportamental, o sensitivo e o afetivo. O corpo do docente de enfermagem 

é heterogêneo e produz subjetividades. 

Para Cruz e Lemos (2005), estudos realizados com professores abordando o 

estresse, as condições de trabalho e a saúde caracterizam a prática de ensino como um 

trabalho que intensifica as relações interpessoais que mobiliza os chamados fatores 

psicossociais do trabalho docente. Como resultados, as pesquisas apontam que a não 

valorização e o não reconhecimento do trabalho docente, expressados pela percepção de 

desrespeito por parte dos alunos e da sociedade, as condições salariais que não 

condizem com a importância e a responsabilidade social deste trabalho, a ampliação da 
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jornada de trabalho para aumentar o salário, as turmas com números grandes de alunos, 

além do conflito permanente para manter-se no emprego, têm contribuído para a perda 

da qualidade da saúde dos professores.  

O trabalho é compreendido como sendo o eixo em torno do qual se organiza a 

vida, pois é através do trabalho que o homem se reproduz socialmente, este passa a ser 

possuidor de uma dupla possibilidade podendo vir a ser uma fonte de realização, 

satisfação, prazer e estruturação da identidade dos sujeitos, mas também podendo ser 

nocivo e patogênico levando ao adoecimento e até à morte (GONÇALVES, BATISTA, 

ET AL, 2008). 

Castro (1999) e Fonseca (2001) apud Cruz e Lemos (2005) referem que o 

ensino, visto como uma prática profissional pode gerar fatores causadores de problemas 

físicos e psíquicos nos docentes. Destacam a quase obrigatoriedade da postura de pé por 

longos períodos causando sobrecargas musculares e para o sistema circulatório, 

provocando desconforto e/ou dor, levando o docente a afastar-se do ambiente de 

trabalho e em casos extremos, aposentar-se precocemente ou abandonar a profissão.  

Referem ainda, causas de alergia ao pó de giz acarretando irritações na pele e nas vias 

respiratórias, problemas nas cordas vocais pelo uso da voz de forma intensa, 

irritabilidade, perda de sono e falta de motivação indicando alterações ligadas a saúde 

mental. 

Para Caetano (2012) a doença no trabalho, enquanto fenômeno particular e 

social, que revela ou oculta o conteúdo das mediações que a originam, não deve ser 

tratada como uma unidade analítica simples, dissociada de seus eixos mediadores. Deve 

ser considerado todo o contexto social, econômico, psíquico, estabelecendo uma nova 

interpretação para que ações preventivas sejam realizadas. 

 À saúde do trabalhador cabe a responsabilidade pela promoção e manutenção no 

mais alto grau do bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores, em todas as 

ocupações; a prevenção entre os trabalhadores de doenças ocupacionais causadas por 

suas condições de trabalho; a proteção dos trabalhadores em seus labores, dos riscos 

resultantes de fatores adversos à saúde; a colocação e conservação dos trabalhadores nos 

ambientes ocupacionais adaptados a suas aptidões fisiológicas e psicológicas. É a 

promoção e manutenção da saúde física e mental no ambiente de trabalho (BVS, 2013).  

É na promoção da saúde, que buscamos o fortalecimento da capacidade 

individual e coletiva para lidar com a multiplicidade dos condicionantes da saúde. 
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Promoção, nesse sentido, vai além de uma aplicação técnica e normativa, pois essa 

concepção diz respeito ao fortalecimento da saúde por meio da construção de 

capacidade de escolha, bem como à utilização do conhecimento com o discernimento de 

atentar para as diferenças e singularidades dos acontecimentos (CZERESNIA, 2003).  A 

BVS (2013) trata a promoção da saúde como o processo de capacitação do indivíduo em 

melhorar e controlar sua saúde. Um indivíduo ou grupo deve ser capaz de identificar 

aspirações, satisfazer necessidades e mudar ou lidar com seu ambiente. A saúde é vista, 

portanto, como um meio de vida e não como um objetivo.  

Ferreira e Matos (2013) vão além destacando que a promoção da saúde no 

trabalho incentiva o desenvolvimento pessoal, familiar e social, combinado com 

tecnologias educativas em saúde que também ocasionam mudanças significativas no 

estilo de vida dos trabalhadores, resultando na promoção de sua saúde e no seu bem 

estar. As ações de promoção na saúde são eficazes e de baixo custo, além de levar à 

redução nos custos associados com o cuidado à saúde e absenteísmo o que reflete numa 

maior produtividade e menor rotatividade dos empregados.  

Trazendo estes conceitos e considerações sobre trabalho, corpo, prática 

profissional na docência, para o estudo realizado, os docentes do IFFluminense,  que 

participaram do estudo, relatam diferentes aspectos da prática pedagógica que podem 

acarretar consequências no corpo, levando ao adoecimento físico e psíquico.  

Destacam entre eles, a sobrecarga de trabalho representados pelas atividades 

extraclasse, a busca de campo de estágios, ter mais de um emprego, as relações 

interpessoais conflituosas no ambiente de trabalho, conflitos com os profissionais do 

campo de prática em um ambiente hostil e tenso, configurando-se como um somatório 

de problemas capaz de gerar desgaste do corpo, físico, mental, social, emocional e 

afetivo. Soma-se a isto a necessidade do docente em participar de projetos de pesquisa e 

extensão, de buscar a qualificação pessoal, em pós-graduações stricto e lato senso sem 

ter a devida carga horária para este investimento pessoal e profissional.  

Todos estes fatores aumentam o estresse no trabalho trazendo malefícios para o 

corpo do docente. Porém, o que ficou evidente nesta pesquisa, foi a falta de políticas de 

assistência para a saúde do docente e dos trabalhadores do IFFluminense, de forma 

geral. Nos encontros os docentes puderam verbalizar como o trabalho pedagógico tem 

influências sobre o corpo e que o IFFluminense carece de estratégias na concretização 

de políticas que beneficiem a saúde dos servidores de forma geral 
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Mulato, Bueno, Franco (2010) relatam que a insatisfação docente é constante no 

meio educacional, acarretando inúmeras consequências na qualidade das relações 

interpessoais no ambiente de trabalho. Muitas vezes, essas relações não estão de acordo 

com as expectativas e representações dos educadores e afetam a própria realização 

pessoal. Nesta acepção, a qualidade de vida do docente de enfermagem é afetada por 

diferentes problemas de saúde, pois exigem excessivamente de si mesmos, como 

líderes, formadores de opinião, na formação dos estudantes e na orientação de 

atividades científicas (CARAN et al., 2011). 

Diante deste tema e dos problemas observados, a escolha do referencial teórico-

metodológico recaiu na Análise Institucional (AI) preconizada por Lourau, 1975, como 

uma possibilidade de intervenção na realidade. Entre os diferentes tipos de pesquisa da 

AI optamos pela vertente socioclínica institucional, na abordagem de análise das 

práticas profissionais, criada por Monceau, 2012. A Análise Institucional, é um 

referencial teórico metodológico que trabalha a teoria na prática, balizada pelos 

conceitos de instituído, instituinte, institucionalização, implicação dos sujeitos, 

restituição, analisadores e a intervenção no campo de pesquisa.  A AI tem por objetivo 

compreender uma determinada realidade social e organizacional, a partir dos discursos e 

práticas dos sujeitos, mostrando-se adequada também para a elaboração deste produto. 

A partir deste referencial teórico, entende-se, a prática pedagógica mediada pelo corpo 

uma instituição a ser analisada. Para Lourau, 2014, instituição não é um conceito 

descritivo, não designa coisas passíveis de serem vistas, sólidas e concretas, como uma 

formação social determinada, mas constitui-se em um cruzamento de outras instituições 

e instâncias dentre elas as políticas, econômicas e ideológicas. L’Abbate (2013) 

corrobora que é importante apreender o como as instituições se apresentam, como 

podemos entender seus processos constantes de mudança e, qual é o papel delas na 

sociedade.  

O referencial teórico metodológico da Análise Institucional permeou todo 

estudo, mas especificamente, utilizamos a  socioclínica institucional  de Gilles Monceau 

por tratar-se de uma maneira de aproximação das questões sociais (e, portanto 

profissionais) que não fica limitada a uma lista de princípios ou regras a serem seguidas, 

ela não é prisioneira de protocolos rígidos, mas está baseada em características que 

determinam sua relação com os sujeitos e com os objetos e compreendem:.a análise da 

encomenda e das demandas; a participação dos sujeitos no dispositivo; o trabalho dos 
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analisadores; a análise das transformações que ocorrem na medida em que o trabalho 

avança; a aplicação de modalidades de restituição; o trabalho das implicações 

primárias e secundárias; a  atenção aos contextos e às interferências institucionais e a 

intenção da produção de conhecimentos, para realizar a análise.  

Durante a pesquisa foi possível contemplar cinco das oito características da 

socioclínica institucional a participação dos sujeitos no dispositivo; o trabalho dos 

analisadores; a aplicação de modalidades de restituição; o trabalho das implicações 

primárias e secundárias; e a intenção da produção de conhecimentos, para realizar a 

análise, por serem as que mais se evidenciaram nas falas dos participantes durante a 

coleta e análise dos dados. Estas características para Monceau (2013) não são 

percebidas como obstáculos, tomadas em sequência, ou como condição inicial do 

trabalho, mas como material necessário para se apresentar os desafios colocados pelas 

situações, facilitando a investigação.  

 

 

9.2  RELATO DO PRODUTO 

 

 

 Apresentação do produto  

 

Trata-se de um Programa de Promoção e Proteção a Saúde do Trabalhador, 

elaborado de maneira a que possa ser aplicado em espaços mais micros (curso de 

enfermagem), ou em outras instâncias da IFFluminense. Pretende-se com este 

programa, que ele seja um start para o início das atividades, e que esta construção inicial 

deverá ser aberta a modificações, dependendo do contexto em constante mudança, da 

historicidade do mesmo, dos diferentes participantes, das decisões dos níveis 

hierárquicos superiores dentre outros.  

 

Objetivo(s) do Produto 

 

Objetivo Geral 

 Implementar um programa de promoção e proteção a saúde do trabalhador 

voltado as necessidades dos docentes de enfermagem e de outros trabalhadores 

do IFFluminense 
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Objetivos específicos 

 Definir as responsabilidades dos integrantes do programa de maneira a que 

direção, docentes, alunos, e demais funcionários do IFFluminense, trabalhem de 

forma horizontalizada na construção de medidas que favoreçam a promoção e 

proteção da saúde dos funcionários; 

 Enfatizar a dimensão do auto cuidado e do cuidado no desenvolvimento da 

prática pedagógica de maneira a que o corpo do docente não sinta os impactos 

provocados pelo trabalho docente e assistencial; 

 Rastrear condições favoráveis ou desfavoráveis de saúde dos docentes e ou 

demais participantes do programa, efetuando o devido tratamento e ou 

encaminhamento para outros profissionais de saúde; 

 Definir como prioritária a participação discentes, seja como participante no 

programa em ações de extensão e ou de pesquisa favorecendo a reflexão sobre a 

prática pedagógica e na aquisição de competências e habilidades necessárias a 

sua formação; 

 Elaborar em conjunto, mecanismos de acompanhamento, avaliação e 

reorientação do programa relacionado à pedagógica dos docentes definindo 

metas e elaborando indicadores de impacto, resultado e de processo.  

 

Etapas para a elaboração do produto: o cenário, os participantes e  a aquisição de 

novos conhecimentos 

O cenário e os participantes: O campus  Campos Guarus foi criado através de ato 

governamental da Lei n° 11.195, de 18 de novembro de 2005 e autorizada a funcionar 

através da Portaria Ministerial de N° 1.971, de 18 de dezembro de 2006, através do 

Programa de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica.  O 

campus Campos-Guarus foi estruturado para o ensino técnico nos eixos tecnológicos de 

Controle de Processos Industriais e Ambiente, Saúde e Segurança. Na região, foi a 

primeira escola pública de ensino técnico a ser instalada. Atualmente ele oferece os 

cursos técnicos em Eletrônica, Enfermagem, Farmácia, Eletromecânica e Meio 

Ambiente, além do Programa de Ensino de Jovens e Adultos, voltado para maiores de 

18 anos que ainda não cursaram o ensino médio. O campus oferece ainda o curso 
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superior de Bacharelado em Engenharia Ambiental e a Licenciatura em Música além 

dos cursos EAD, Pronatec e Mulheres Mil. Cerca de 1500 alunos  e 100 servidores 

fazem parte do quadro do campus Campos Guarus. O curso que será enfocado neste 

produto será o de enfermagem. Este curso pós-médio, conta com 10 docentes de 

enfermagem, sendo nove concursados e um contratado. Atualmente são 95 alunos 

matriculados divididos entre os quatro períodos diurnos. De acordo com a coordenadora 

do curso os alunos que se formam conseguem se inserir no mercado de trabalho com 

certa facilidade, assumindo o cargo de técnico de enfermagem. O profissional poderá 

atuar em diversos lugares como Unidades Básicas de saúde, hospitais, clínicas médicas, 

estéticas e odontológicas, redes ambulatoriais e serviços de home care. Tem duração de 

dois anos e funciona no turno diurno. 

 

Um aprendizado coletivo: as etapas que levaram a construção do produto. 

Neste cenário onde foi desenvolvido o estudo, foi possível ampliar a partir dos 

encontros socioclínicos institucionais, o conhecimento sobre os problemas físicos e 

emocionais decorrentes da prática profissional dos docentes de enfermagem. Dentre os 

problemas relatados, os docentes trouxeram a falta de um programa de promoção e 

proteção à saúde, que viesse ajudar a diminuir a carga física e emocional a que estavam 

submetidos, levando-os ao adoecimento. Estes problemas deram origem à pesquisa 

realizada na dissertação de mestrado que por sua vez, teve continuidade na elaboração 

deste produto que pudesse se não atender a todas as queixas, pelo menos iniciar um 

trabalho coletivo que promovesse uma melhor qualidade de vida a estes profissionais. 

Destaca-se, portanto, que a elaboração deste produto, só foi pensada após o 

desenvolvimento da pesquisa. Podemos dizer que para se chegar ao produto teve-se que 

percorrer as seguintes etapas ou passos durante a pesquisa realizada: 

Primeira etapa: Foram feitas abordagens tanto na direção de ensino quanto na 

coordenação do curso de enfermagem para que pudéssemos estar nos reunindo com os 

professores de enfermagem para coleta de dados. Após a aprovação foram convidados 

10 (dez) docentes de enfermagem para participar da pesquisa. Este convite foi feito em 

uma reunião mensal quando se explicou resumidamente a pesquisa e seus objetivos. 

Segunda etapa: primeiro encontro nos moldes da socioclínica institucional. 

O encontro aconteceu dia 28 de outubro de 2015, as 15 horas, no laboratório de 

primeiros socorros dentro do próprio estabelecimento de ensino. Compareceram ao 

encontro socioclínico seis docentes-enfermeiros. Fruto das minhas implicações afetivo-
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libidinais com o estudo, contamos com a colaboração de dois relatores, sendo um deles, 

um amigo que também trabalha na IFFluminense e o outro a minha irmã. A presença da 

orientadora também foi fundamental para auxiliar no andamento deste encontro, que 

ocorreu após a reunião dos docentes-enfermeiros. Para ajudar no encaminhamento do 

encontro foi elaborado um roteiro com cinco questões. O encontro teve duração de uma 

hora e meia e todos os participantes após breve apresentação puderam falar livremente 

sobre as questões relacionadas à prática pedagógica e as possíveis influências sobre o 

corpo do docente.  

Terceira etapa: análise das implicações da pesquisadora registradas no 

diário. Compreendemos que o diário de pesquisa, no âmbito da Análise Institucional, é 

uma ferramenta para intervir na pesquisa porque tem o potencial de gerar um 

movimento de reflexão da própria prática, na medida em que se escreve o ocorrido no 

dia a dia, no âmbito individual ou no coletivo. É o momento de reflexão com e sobre o 

vivido, revelando os não ditos e pressupondo que o pesquisador no processo de 

pesquisar não é neutro (PEZZATO, 2011). A técnica de diário de pesquisa para Lourau 

(2014) seria “a escrita do pesquisador em seu contexto histórico-social, um pesquisador 

implicado e que reflete sobre o tema.” da produção científica. O preenchimento do 

diário era feito sempre que algo acontecia relacionado aos objetivos ou ao objeto de 

estudo dentro do IFFluminense . Não era escrito diariamente mas sempre que 

necessitava relatar algo novo ocorrido que mexia com as minhas implicações enquanto 

servidora federal do IFFluminense.  Barbier(1985) refere que a análise das implicações 

não se constitui de uma confissão, mas traz ao debate os atravessamentos que todos 

carregamos das várias instituições sociais as quais nos vinculamos/pertencemos, sejam 

elas religiosas, políticas ou culturais. Ela tende a esclarece o porquê agimos desta forma 

e não daquela. Nessa intenção, as dimensões das nossas implicações que devem ser 

analisados são de nível afetivo/libidinal, histórico-existencial, estruturo-profissional. 

Para Mourão (2006) a implicação como elemento, está sempre presente nas ações 

conscientes ou inconscientes dos sujeitos e devem ser sempre analisadas individual ou 

coletivamente como estratégia de elucidação das condições dialéticas em que vivemos.  

Quarta etapa: o encontro socioclínico para a restituição dos resultados- A 

restituição foi feita no dia 13 de abril de 2016 às 14 horas no Laboratório de primeiros 

socorros do IFFluminense campus Campos Guarus. Compareceram cinco professores, 

sendo que destes, três já haviam participado do encontro socioclínico antes e dois 
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estavam ouvindo pela primeira vez o tema para o debate. Após a apresentação da pré-

análise dos dados os docentes concordaram com a análise feita, com a utilização das 

iniciais de seus nomes para manter o sigilo de suas identidades e nos parabenizaram 

pela iniciativa de propor estratégias coletivas para implantação de uma política de 

educação em saúde dentro do IFFluminense. O pensar coletivo sobre um tema que faz 

parte do dia a dia dos docentes, facilita a discussão e a observação das controvérsias, 

tornando possível a construção de opiniões, a solução de problemas e a mudança de 

comportamentos e atitudes dos integrantes do grupo. 

Quinta etapa: a elaboração do produto. Das oito características propostas por 

Gilles Monceau, na elaboração do produto foram utilizadas apenas 03 características, 

por evidenciarem melhor a questão da influência da prática pedagógica no corpo do 

docente. É importante deixar claro que entendemos a construção deste produto não 

como um trabalho final, mas sim como o início de um trabalho coletivo em constante 

movimento e transformação.  

A primeira característica selecionada foi a análise das implicações, onde 

pudemos avaliar as implicações libidinais, profissionais e afetivas da pesquisadora pelas 

seguintes razões: trabalhar a mais de sete anos no IFFluminense na equipe de saúde;  

por estar muito próxima da realidade dos enfermeiros docentes seja em sala de aula ou 

nos ambientes de estágio e, pela minha formação como fisioterapeuta que 

proporcionava uma visão mais crítica a respeito da saúde do corpo na prática 

pedagógica. As falas dos sujeitos também revelam suas implicações com a prática 

pedagógica : Afeta demais o nosso corpo não é, e a maioria das pessoas que eu atendia 

eram professores para tratamento de fisioterapia, principalmente postural.(professor 

K) . Percebo que me traz cansaço, desgaste físico, e mental é mais da parte assistencial 

do que da docência (professor H). As vezes a gente fica nervoso entre a gente, a gente 

se aborrece entre a gente, a gente não soma, a gente não consegue ajudar um ao outro 

e isso também compromete nossa saúde(professor N). 

A segunda característica foi a intenção de produzir conhecimentos, revelando que 

durante os encontros com os docentes de enfermagem, houve a proposição coletiva de 

um programa de educação em saúde, visto que eles são da área de saúde e se 

inquietarem com essa relação entre saúde do corpo e prática docente. Referiram que: 

Então a gente esta num momento bastante positivo, eu vejo isso, e eu acho que a sua 

proposta de repente como intervenção, gera ansiedade, mas está possibilitando que 

muitas coisas sejam colocadas pra fora (professor N). A gente tem um projeto, com uma 
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professora ...promover um banco de dados para que a saúde ocupacional pudesse 

utilizar para fazer uma intervenção, vigilância das doenças  (professores N,K);  Então o 

que falta é ter uma. equipe para pensar e  para fazer este papel de cuidar da saúde do 

trabalhador como um todo (Professores R,F,K). 

 A terceira característica foi durante a aplicação da modalidade de restituição quando os 

professores foram convidados, após ouvirem a pré-análise dos dados, a aprofundar ou 

para questionar as análises, ou mesmo considerar a orientação do próprio dispositivo de 

trabalho. Nesta etapa consideramos a capacidade reflexiva dos docentes ao referirem 

que: Concordo com a pré análise feita no seu trabalho e fico muito feliz em ter 

participado. (professor R). Eu também concordo com as análises e aguardo 

ansiosamente as propostas de metas para iniciarmos uma política de educação em 

saúde aqui no IFF. (Professor K).  

Pelo exposto, pode-se perceber claramente, que a idéia do produto veio do anseio dos 

próprios professores, como uma maneira de melhorar a qualidade de vida dos mesmos 

na prática pedagógica. 

 

Perspectivas de abrangência do produto  

O produto ainda que desenhado para um grupo de docentes de um curso Técnico 

de Enfermagem do IFFluminense, permite sua utilização em todos os espaços onde 

pretende-se implementar medidas de promoção e proteção a saúde do trabalhador.  O 

alcance do produto é, portanto bastante abrangente, podendo inclusive ter subprojetos 

ligados a ele. Seu maior limite é o engajamento da direção, dos docentes e demais 

trabalhadores a se motivarem a participar do programa e entenderem a necessidade do 

auto cuidado como forma de melhorar sua qualidade de vida.  

 

Aplicabilidade do produto  

Tratando-se de um Programa que poderá abranger ações de extensão e de 

pesquisa ligado ao IFFluminense, antes de sua implantação, a proposta deverá ser 

enviada aos níveis hierárquicos competentes para sua aprovação, e liberação. Entende-

se que para melhor compreensão do Programa de Promoção e Proteção da Saúde do 

Trabalhador do IFFluminense, deverá ser encaminhado também este relatório, por 

conter os resultados da pesquisa realizada .  O Programa após sofrer as modificações 

sugeridas pela direção, coordenação e docentes, deverá ser encaminhado ao comitê de 
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ética do IFFluminense, para sua avaliação e aprovação.  Após todos os trâmites legais e 

burocráticos, a título de teste, pretende-se iniciar o programa no curso de enfermagem, 

como um projeto de extensão e pesquisa. Desta forma estará favorecendo não apenas a 

saúde dos trabalhadores docentes, mas também os aspectos ligados a formação dos 

alunos do Curso Técnico de Enfermagem do IFFluminense. 

 

 

9.3  CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

 

 

 Pode-se dizer que com o desenvolvimento desta pesquisa e dos debates com os 

docentes de enfermagem, foi possível a elaboração de um produto no formato de um 

Programa de Promoção e Proteção a Saúde do Trabalhador no campus Guarus e a partir 

dele, iniciar uma trajetória que sempre foi um grande anseio dos professores de 

enfermagem e que por falta de tempo ou pela impossibilidade de se encontrarem não foi 

levado adiante.  

Consideramos que os encontros socioclínicos institucionais foram relevantes, 

porque motivaram o grupo de docentes a partir de debates coletivos a irem em busca de 

estratégias no sentido de recuperar um antigo projeto, vislumbrando a possibilidade de 

colocá-lo em prática. Concluímos com isto, que será de grande valia para o campus 

como um todo ter seus docentes de enfermagem focados na promoção e proteção da 

saúde e prevenção das doenças, gerando um ambiente mais respeitoso, educativo, 

saudável e com a qualidade de vida que todo trabalhador necessita para assegurar sua 

saúde física e mental.  

Finalizamos a construção deste produto com as sugestões dos docentes de 

enfermagem: 

- Nas reuniões mensais criar espaço, para trazer para o debate coletivo os 

problemas de saúde mais encontrados na coleta de dados realizadas no antigo 

projeto, para debater algumas ações favorecedoras do auto cuidado. Estas ações 

poderão ser incorporadas ao Programa de Promoção e Proteção a Saúde do 

Trabalhador  

- Ainda aproveitando a coleta de dados já existente, identificar os servidores que 

manifestaram alguma patologia, e dar o devido encaminhamento para que o 
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servidor saiba como proceder e posteriormente trabalhar para a não recorrência 

do problema. 

- Aproveitando o momento de encontro de docentes nas reuniões, problematizar 

coletivamente as alternativas encontradas para uma melhor qualidade de vida e 

de trabalho.  

- Ter um quadro ou outro dispositivo de informação coletiva a respeito da 

programação semanal de educação em saúde para que os servidores possam se 

programar para participar. Os temas, objeto da educação em saúde de cada mês, 

poderão vir da necessidade observada pelos discentes naquele período.  

- Contar com o apoio da gestão para funcionamento do programa, solicitando 

inicialmente, carga horária para alguns profissionais, de maneira a que tenham 

como organizar e viabilizar as proposições de educação em saúde que vão 

emergir das reuniões mensais 

- Propor juntamente com o grupo de docentes de educação física, aulas de 

ginástica laboral a fim de eliminar um pouco do estresse causado pelo trabalho. 
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9.5 CONHECENDO O PROGRAMA DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA SAUDE 

DO TRABALHADOR DOCENTE do IFFLUMINENSE  

 

 

PROGRAMA DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO A SAÚDE DO TRABALHADOR DA 

IFFLUMINENSE 

 

9.5.1 IDENTIFICAÇÃO: 

Título: QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DOCENTE  

9.5.1.1 Data de Inicio: a discutir com os servidores interessados 

9.5.1.2 Data de Termino: é um programa contínuo, que vai se adaptando as necessidades 

dos servidores 

9.5.1.3 Local de Realização: IFFluminense campus Campos-Guarus situado no município 

de Campos dos Goytacazes. 

9.5.1.4 Publico Alvo: Docentes do curso de enfermagem, docentes de outros cursos, demais 

servidores que queiram participar. 

  

9.5.1.5 Coordenador: decidir no coletivo quem será o coordenador do programa. 

9.5.1.6 Unidade:  

       Telefone:  Fax: 

       E-MAIL: 

9.5.1.7 Unidades Envolvidas:  

 Este programa, além do curso de enfermagem poderá abranger:  

Curso Técnico de Eletrônica Industrial 

Curso Técnico de Farmácia 

Cursos de EAD, Pronatec e Mulheres Mil 

Engenharia Ambiental 

Licenciatura em Música   

 

9.5.2 PARCERIAS:  

 

9.5.2.1 Identificação da Parceria 

Externa 

Tipo Forma de Inserção 

Exemplo Secretaria Municipal de Saúde 

de Campos  

 

Serviço público Oferece referências de 

serviços de saúde. Parceria 

nas campanhas de vacinação 

do adulto 

 

9.5.2.2 Identificação das Parcerias Interna Forma de Parceria 

Coordenação de pesquisa e extensão 

 

 

 

 

Setor de Recursos Humanos 

 

 

 

Acompanhar as ações e Fornecer material 

instrucional; articular participação dos 

funcionários com os gestores. Fornecer 

equipamentos. Participar na definição das 

ações. 

 

Articular a participação dos funcionários dos 

diversos setores no programa. Participa na 

definição de ações. 
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Departamento de saúde do Trabalhador 

 

 

 

 

Escola de Educação Física 

 

Fornecer dados sobre os trabalhadores 

cadastrados. Analisa junto com os 

responsáveis pelo programa os dados sobre a 

situação de saúde dos trabalhadores. Ajuda a 

definir prioridades e metas. 

Participa oferecendo atividades. Ajuda a 

definir prioridades e metas 

 

  

Coordenação do curso de Enfermagem Participar oferecendo atividades. Ajuda a 

definir prioridades e metas. Ministrar 

palestras de educação em saúde. 

  

 

9.5.3 APRESENTAÇÃO:  

 

               Este Programa de Promoção e Proteção a Saúde do Trabalhador, foi elaborado 

a partir de uma pesquisa realizada no mestrado Profissional da Universidade Federal 

Fluminense que teve como objeto de estudo a prática docente, onde o corpo trabalha 

como componente pedagógico desta prática no curso técnico de enfermagem do 

IFFluminense, do campus Guarus.  

                A pesquisa revelou que os docentes do curso de enfermagem, relatam 

diferentes aspectos da prática pedagogia que podem acarretar consequências no corpo, 

levando ao adoecimento físico e psíquico. Destacam desde a sobrecarga de trabalho 

representados pelas atividades extraclasse, a busca de campo de estágios, ter mais de um 

emprego, as relações interpessoais conflituosas no ambiente de trabalho, conflitos com 

os profissionais do campo de prática em um ambiente hostil e tenso, configurando-se 

como um somatório de problemas capaz de gerar desgaste do corpo, físico, mental, 

social, emocional e afetivo. Soma-se a isto a necessidade do docente em participar de 

projetos de pesquisa e extensão, de buscar a qualificação pessoal, em pós-graduações 

stricto e lato senso sem ter a devida carga horária para este investimento pessoal e 

profissional, fatores estes que acabam por aumentar o estresse no trabalho trazendo 

malefícios para o corpo do docente. Porém, o que ficou evidente, foi a falta de políticas 

de assistência para a saúde do docente e dos trabalhadores do IFFluminense, de forma 

geral.   Nos encontros os docentes puderam verbalizar como o trabalho pedagógico tem 

influências sobre o corpo, e que o IFFluminense carece de estratégias na concretização 

de políticas que beneficiem a saúde dos servidores de forma geral 

                 Castro (1999) e Fonseca (2001) apud Cruz e Lemos (2005) referem que o 

ensino, visto como uma prática profissional pode gerar fatores causadores de problemas 

físicos e psíquicos nos docentes. Destacam a quase obrigatoriedade da postura de pé por 

longos períodos causando sobrecargas musculares e para o sistema circulatório, 

provocando desconforto e/ou dor, levando o docente a afastar-se do ambiente de 

trabalho e em casos extremos, aposentar-se precocemente ou abandonar a profissão.  

Referem ainda, causas de alergia ao pó de giz acarretando irritações na pele e nas vias 

respiratórias, problemas nas cordas vocais pelo uso da voz de forma intensa, 

irritabilidade, perda de sono e falta de motivação indicando alterações ligadas a saúde 

mental. 

                 Para Caetano (2012) a doença no trabalho, enquanto fenômeno particular e 

social, que revela ou oculta o conteúdo das mediações que a originam, não deve ser 
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tratada como uma unidade analítica simples, dissociada de seus eixos mediadores. Deve 

ser considerado todo o contexto social, econômico, psíquico, estabelecendo uma nova 

interpretação para que ações preventivas sejam realizadas. 

                 Para Cruz e Lemos (2005), estudos realizados com professores abordando o 

estresse, as condições de trabalho e a saúde caracterizam a prática de ensino como um 

trabalho que intensifica as relações interpessoais que mobiliza os chamados fatores 

psicossociais do trabalho docente. Como resultados, as pesquisas apontam que a não 

valorização e o não reconhecimento do trabalho docente, expressados pela percepção de 

desrespeito por parte dos alunos e da sociedade, as condições salariais que não 

condizem com a importância e a responsabilidade social deste trabalho, a ampliação da 

jornada de trabalho para aumentar o salário, as turmas com números grandes de alunos, 

além do conflito permanente para manter-se no emprego, têm contribuído para a perda 

de qualidade da saúde dos professores.  

Para melhor nos situarmos na problemática que interfere no corpo do docente, se faz 

necessário definirmos alguns conceitos que vão balizar a construção deste programa. 

                 Considera-se corpo como uma estrutura livre, ativa, dona de suas próprias 

idéias, valores, opiniões, ambições, com sua própria visão de mundo, com memórias 

históricas nele fixadas, subjetivo, instituído e instituinte, que faz movimentos políticos 

de mudança, de criação, de transformação, dotado de emoções... enfim, o corpo é 

“carne-memória, ética, viva, pulsante, carne-sangue, origem e fim da cultura criada” 

(FIGUEIREDO, TONINI, dos SANTOS, et al, 2012). Ou seja, corpo neste estudo, é um 

todo, que comporta não apenas o aspecto físico, mas também o psíquico, o social, o 

moral, o histórico, o comportamental, o sensitivo e o afetivo. 

                 O trabalho neste estudo é compreendido como sendo o eixo em torno do qual 

se organiza a vida, pois é através do trabalho que o homem se reproduz socialmente, 

este passa a ser possuidor de uma dupla possibilidade podendo vir a ser uma fonte de 

realização, satisfação, prazer e estruturação da identidade dos sujeitos, mas também 

podendo ser nocivo e patogênico levando ao adoecimento e até à morte (GONÇALVES, 

BATISTA, ET AL, 2008).  

                 A promoção da saúde referenciada por Czeresnia (2003), traz a idéia de que a 

mesma envolve fortalecimento da capacidade individual e coletiva para lidar com a 

multiplicidade dos condicionantes da saúde. Promoção, nesse sentido, vai além de uma 

aplicação técnica e normativa, pois essa concepção diz respeito ao fortalecimento da 

saúde por meio da construção de capacidade de escolha, bem como à utilização do 

conhecimento com o discernimento de atentar para as diferenças e singularidades dos 

acontecimentos.  A BVS (2013) trata a promoção da saúde como o processo de 

capacitação do indivíduo em melhorar e controlar sua saúde. Para alcançar o estado de 

completo bem estar físico, mental e social. Um indivíduo ou grupo deve ser capaz de 

identificar aspirações, satisfazer necessidades e mudar ou lidar com seu ambiente. A 

saúde é vista, portanto, como um meio de vida e não como um objetivo.  

                As políticas de promoção de saúde devem envolver abordagens diversas, mas 

complementares, levando em conta as diferenças sociais, culturais e econômicas da cada 

país, segundo a (OTTAWA CHARTER 1986).  

                Promoção da saúde é o nome dado ao processo de capacitação da comunidade 

para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior 

participação no controle deste processo. Para atingir um estado de completo bem-estar 

físico, mental e social os indivíduos e grupos devem saber identificar aspirações, 

satisfazer necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente. A saúde deve ser 

vista como um recurso para a vida, e não como objetivo de viver. Nesse sentido, a saúde 

é um conceito positivo, que enfatiza os recursos sociais e pessoais, bem como as 
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capacidades físicas. Assim, a promoção da saúde não é responsabilidade exclusiva do 

setor saúde, e vai para além de um estilo de vida saudável, na direção de um bem-estar 

global. (OTTAWA CHARTER 1986) 

               Tratando-se de um programa de promoção e proteção a saúde do trabalhador 

docente, um dos instrumentos escolhidos para efetivar estas ações foi à educação em 

saúde. 

               Segundo Libâneo (1994), há pelo menos três tendências filosófico-políticas, 

construídas historicamente, para compreender o sentido da Educação na sociedade: a 

educação como redenção, a educação como reprodução e a educação como um meio de 

transformação. Na concepção que toma a educação como redenção, a sociedade é vista 

como um conjunto de seres humanos que vivem e sobrevivem num todo orgânico e 

harmonioso, e a educação é considerada autônoma, ou seja, ela não recebe 

interferências, é ela quem interfere na sociedade. A idéia de educação reprodutora 

aborda a educação como uma instância dentro da sociedade e, exclusivamente, a seu 

serviço. Assim, à educação cabe ensinar saberes práticos e regras de moral da 

consciência cívica e profissional a cada camada social, pra reproduzir seus próprios 

condicionantes de uma formação social capitalista. A educação compreendida como um 

meio de transformação da sociedade toma essa mesma organização de sociedade da 

concepção anterior, mas com possibilidade de mudança. Seu agir parte dos próprios 

condicionantes histórico-sociais e mediam um projeto de sociedade que pretenda a 

emancipação dos sujeitos através do exercício da autonomia do pensamento crítico-

reflexivo e do fazer (MOURÃO, 2006). 

                Essas concepções produzem modos de agir diferenciados e orientam a prática 

docente, predominantemente numa visão não-crítica, ou crítico-reprodutivista ou 

crítico-transformadora. Neste contexto, Paulo Freire, um pensador da educação, 

comprometido com a vida, com a dignidade, a cidadania e com a humanização, propôs 

uma educação onde o educador não é apenas o que educa, mas o que, enquanto educa, 

propicia a transformação da realidade, e o faz numa relação dialética, tendo o conceito 

de práxis como elemento fundamental da relação da teoria e prática. Visa, portanto, um 

novo plano educacional em que os leitores se tornem “sujeitos” e não simples “objetos” 

(GIRONDI, NOTHAFT, et al., 2006).  

                De acordo com Pimenta, Leandro, e cols. (2007), em seu estudo da educação 

em saúde, percebe-se que ocorre o mesmo que na educação bancária (não-crítica, que 

apenas transfere o conhecimento), isto porque na educação em saúde tradicional 

transmite-se aos sujeitos normas (conhecimento) de forma prescritiva através de 

palestras para evitar a doença sem levar em conta a realidade individual. Assim, cabe a 

estes somente acatá-las para que não fiquem doentes e quando tais normas não são 

executadas conforme foram prescritas pelos profissionais de saúde, estes sujeitos 

tornam-se os culpados por seus próprios problemas de saúde, que na verdade são 

originários ou influenciados por fatores sociais, culturais e financeiros. Esse fenômeno 

descrito acima, muito comum, é denominado de “culpabilização da vítima” e acaba por 

isentar o profissional quanto à responsabilidade sobre as condições de saúde da 

população ao individualizar o processo de adoecimento.  

                Porém, educar em saúde é um processo complexo e não existe uma definição 

única. Para Maciel et al (2009) a educação em saúde deve ser crítica, participativa, 

respeitadora dos saberes e culturas populares, capaz de fortalecer os sujeitos e a 

organização social para a transformação social. O exercício de uma prática educativa 

crítica é uma forma de intervenção no mundo que se compromete com a democracia, 

rejeitando qualquer forma de discriminação e dominação. Essa prática integra atitude de 

inovação e renovação por acreditar que a mudança é possível.  
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                Souza, Colomé et al (2005) seguindo a ideologia freireana, afirmam que o 

modelo de educação em saúde propõe a conscientização crítica dos indivíduos acerca de 

sua situação de vida. A partir de propostas conjuntas com indivíduos que vivenciam 

experiências similares, membros de uma determinada sociedade podem desenvolver 

planos de ação para modificar aspectos de realidade compartilhada que repercutem na 

sua saúde, configurando-se assim, como sujeitos de suas próprias vidas.  

Para que mudanças sociais ocorram é necessário que haja uma educação voltada para a 

saúde que vai além da transmissão de informações, combinando experiências de 

aprendizagem visando facilitar ações voluntárias à saúde, envolvendo troca de 

experiências de vida, aspectos comportamentais, medidas terapêuticas e interacionais.  

  Assim, a educação em saúde aborda duas tendências principais. A primeira é a 

aprendizagem sobre as doenças, como evitá-las, seus efeitos sobre a saúde e como 

restabelecê-la. A outra, caracterizada como promoção da saúde pela Organização 

Mundial da Saúde, inclui os fatores sociais que afetam a saúde, abordando os caminhos 

pelos quais diferentes estados de saúde e bem-estar são construídos socialmente 

(SCHALL, STRUCHINER, 1999) 

               Dessa forma, ao conceito de educação em saúde se sobrepõe o conceito de 

promoção da saúde, como uma definição mais ampla de um processo que abrange a 

participação de toda a população no contexto de sua vida cotidiana e não apenas das 

pessoas sob risco de adoecer. Essa noção está baseada em um conceito de saúde 

ampliado, considerado como um estado positivo e dinâmico de busca de bem-estar, que 

integra os aspectos físico e mental (ausência de doença), ambiental (ajustamento ao 

ambiente), pessoal/emocional (auto realização pessoal e afetiva) e socioecológico 

(comprometimento com a igualdade social e com a preservação da natureza) (SCHALL, 

STRUCHINER, 1999). 

 Trazendo a educação em saúde para a organização do ensino e do 

aprimoramento das competências e habilidades dos futuros e atuais profissionais de 

saúde, esta é considerada uma atividade planejada que objetiva criar condições para 

produzir as alterações de comportamento desejadas em relação à saúde. É importante 

que neste processo o docente seja considerado sujeito ativo e participativo, 

incentivando-o de forma voluntária a melhorar a qualidade de sua própria vida 

(FERREIRA, MATOS, 2013). 

 A educação em saúde é uma boa alternativa para proporcionar essas mudanças 

no processo de trabalho, pois é composta por um conjunto de práticas pedagógicas e 

sociais, de conteúdo técnico, político e científico, que leva ao desenvolvimento da 

consciência crítica das pessoas a respeito de seus problemas de saúde e, a partir de sua 

realidade, estimula-se a organização para a ação individual e coletiva. Formar, 

transformar, mudar o estilo de vida é uma tarefa difícil, acompanhada quase sempre de 

muita resistência, por isso a maioria das pessoas não consegue fazer mudanças e mais 

ainda mantê-las por muito tempo. Para isto a educação em saúde entra como ferramenta 

fundamental como auxílio neste processo de mudança (FERREIRA, MATOS, 2013). 

 

9.5.4 JUSTIFICATIVA: 

 

 Considerando que: 

 

            Existe uma pesquisa elaborada no mestrado profissional da UFF em 2016, que 

sinalizou problemas de saúde ligados ao corpo dos trabalhadores docentes no exercício 

da prática pedagógica; 

            A existência de um projeto que contém dados sobre os trabalhadores docentes, 
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mas que não teve continuidade; 

            O anseio demonstrado pelos docentes de um programa e ou espaço onde 

pudessem debater os problemas que acometem o corpo do docente, e coletivamente 

buscar estratégias e ou políticas internas para a proteção da saúde dos trabalhadores; 

            Ter o cadastro da situação de saúde dos trabalhadores do IFFluminense, 

possibilitará um diagnóstico social e de saúde o que poderá servir para subsidiar 

políticas de saúde voltadas a saúde do trabalhador;  

            O envolvimento dos docentes e demais trabalhadores em programas de 

promoção e proteção a saúde e prevenção das doenças contribuirá sobretudo, para 

melhorar a auto-estima dos trabalhadores, favorecendo o resgate da cidadania e de 

direitos sociais ao se perceber como agente transformador da realidade, além de 

favorecer os laços de pertencimento com o local de trabalho a que estão vinculados; 

            A informação em saúde é uma poderosa ferramenta de transformação dos 

indivíduos e possibilita o desenvolvimento do auto cuidado com a saúde; 

            O compartilhamento de informações sobre medidas de promoção a saúde e 

prevenção das doenças traz para reflexões o sistema de saúde e a oferta dos serviços 

pelo Sistema único de Saúde (SUS), o que poderá contribuir para o desenvolvimento 

nos indivíduos de medidas de controle social; 

            A importância da inserção de alunos em programas de extensão e pesquisa, 

além de estar coerente com as Diretrizes Curriculares Nacionais de 2001, desenvolve 

nos mesmos competências e habilidades ligadas a comunicação; relacionamento 

interpessoal, tomada de decisões, trabalho em equipe e principalmente a prática da 

educação em saúde entendida como transformadora da realidade; 

            A elaboração de um programa de Promoção e Proteção a saúde do Trabalhador 

no IFFluminense, abre espaço para o desenvolvimento de atividades de pesquisa, 

favorecendo um repensar sobre a realidade,  e sobre a qualidade de vida dos 

trabalhadores. 

 

9.5.5 OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS METAS ATIVIDADES 

Definir as 

responsabilidades dos 

integrantes do programa de 

maneira a que direção, 

docentes, e demais 

funcionários do 

IFFluminense, trabalhem 

de forma horizontalizada 

na construção de medidas 

que favoreçam a promoção 

e proteção da saúde dos 

funcionários; 

Definir as metas sobre as 

responsabilidades do programa 

em conjunto com a coordenação, 

direção e docentes. 

Propor a escolha de 

um grupo de trabalho 

para encontros 

semanais 

Realizar encontros 

mensais com os 

docentes e 

coordenação para que 

se coloque em debate 

coletivo as 

proposições do grupo 

de trabalho 

Enfatizar a dimensão do 

autocuidado e do cuidado 

no desenvolvimento da 

prática pedagógica de 

maneira a que o corpo do 

docente não sinta os 

impactos provocados pelo 

Definir as metas sobre como 

efetuar a educação em saúde 

para o autocuidado em conjunto 

com a coordenação, direção e 

docentes. 

Definir as ações de 

promoção do 

autocuidado a partir 

da educação em 

saúde, com o grupo 

de trabalho e após nos 

encontros mensais.  
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trabalho docente e 

assistencial; 

 

Rastrear condições 

favoráveis ou 

desfavoráveis de saúde dos 

docentes e ou demais 

participantes do programa, 

efetuando o devido 

tratamento e ou 

encaminhamentopara 

outros profissionais de 

saúde; 

Definir as metas sobre como 

obter os dados sobre as 

condições de saúde dos 

trabalhadores do IFFluminense 

em conjunto com a coordenação, 

direção, docentes e discentes 

Decidir no coletivo a 

operacionalização 

destas ações 

Definir como prioritária a 

participação discentes, seja 

como participante no 

programa em ações de 

extensão e ou de pesquisa 

favorecendo a reflexão 

sobre a prática pedagógica 

e na aquisição de 

competências e 

habilidades necessárias a 

sua formação 

 

Definir a participação discente 

no desenvolvimento do 

programa juntamente com a 

coordenação, direção e docentes 

envolvidos. 

Debater no coletivo 

de que maneira 

poderá ser garantida a 

participação discente 

Fornecer orientações 

Terapêuticas aos 

trabalhadores sobre as 

medidas de promoção a 

saúde e prevenção a 

doença de maneira a 

reduzir os fatores de risco 

Garantir a permanência de 01 

docente de enfermagem ou de 

outros da área da saúde, 01 vez 

por semana no ambulatório 

fornecendo orientações aos 

trabalhadores.  

Favorecer a presença das 

Escolas de fisioterapia, nutrição, 

biologia, farmácia e outras 

escolas que se interessarem pelo 

menos 01 vez por semana, nas 

atividades, para o aprendizado 

do trabalho em equipes 

interdisciplinares. 

Grupos de educação 

em saúde com equipe 

interdisciplinar 

 

 

Configurar os espaços de 

atendimento e ou do 

desenvolvimento das 

atividades de educação em 

saúde como campo para 

elaboração de projetos de 

pesquisa e de extensão 

Favorecer condições para que 

pelo menos 50% dos estudantes 

que participarem do programa 

desenvolva ou participe com os 

docentes de saúde em pesquisas. 

Pesquisas qualitativas 

e ou Quantitativas 

 

Elaboração de artigos 

Favorecer o resgate da 

cidadania dos participantes 

através de seu 

envolvimento com as 

Conseguir que pelo menos 50% 

dos trabalhadores se envolvam 

com questões relacionadas a 

uma melhor qualidade de vida. 

 Técnicas de 

motivação pessoal e 

grupal. 
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questões locais ligadas a 

melhoria das condições de 

trabalho. 
 

 

9.5.6  RESULTADOS ESPERADOS  

 

 Ter os trabalhadores do Campus Grarus do IFFluminense cadastrados no 

programa; 

 Assegurar no Campus Guarus do IFFluminense espaço de discussão permanente 

entre  coordenação, direção e docentes sobre temas de interesse a promoção e 

proteção a saúde e prevenção das doenças; 

 Melhorar as condições de saúde e a qualidade de vida dos trabalhadores do 

Campus Guarus do IFFluminense; 

 Ter a parceria dos serviços públicos de saúde ambulatoriais e hospitalares no 

recebimento de pessoas atendidas no Campus Guarus do IFFluminense  e 

referendadas para efetivação do tratamento; 

 Desenvolver nos docentes e servidores, competências para a prática do trabalho 

em equipe; 

 Desenvolver nos discentes competências da prática da pesquisa no cotidiano; 

 

9.5.7 METODOLOGIA: 

  

             A implantação de um espaço para o desenvolvimento de ações de promoção e 

de prevenção necessita de um planejamento preliminar envolvendo o IFFluminense, os 

cursos interessados as Secretaria Municipal de Saúde e outros serviços que serão a 

referência para as ações desenvolvidas no Campus Guarus. 

 Quanto à concepção pedagógica, este programa busca dar especial atenção ao 

docente trabalhador e aos alunos no que concerne a suas relações com os objetos de 

conhecimento e de sua prática de trabalho. Nesta concepção o conhecimento é 

compreendido como a participação do sujeito na construção deste saber. Para atingir 

este objetivo em todos os momentos vai se buscar uma formação reflexiva aplicada à 

resolução de problemas do cotidiano, vivenciados pelos alunos tanto na teoria quanto 

na prática.  

 Os eixos norteadores da proposta pedagógica são: 

 Articulação entre saúde e educação; 

 Conceito de saúde como qualidade de vida; 

 Humanização do cuidado e das relações; 

 Valorização da participação, do diálogo e problematização da realidade 

vivenciada; 

 Articulação constante da teoria com a prática cotidiana; 

 Valorização do conhecimento prévio dos participantes; 

 Abordagem crítica e reflexiva dos conteúdos teóricos e das práticas; 

 Busca de autonomia dos participantes, com ênfase no indivíduo cidadão.  

               FREIRE (1983) nos alerta para alguns pontos que devem ser observados por 

aqueles que desenvolvem ações educativas individuais e coletivas: 
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 Ninguém está só no mundo – todos os seres compartilham o mundo com outros 

seres. Sendo assim devemos aprender a respeitar outros sujeitos, mesmo que 

muito diferentes nos aspectos sócio-econômicos, no gênero, na raça, religião, 

etc. 

 Estar com os outros significa necessariamente respeitar nos outros o direito de 

dizer a palavra - se o educador assumir uma posição autoritária de dono da 

verdade ele estará falando AO POVO e não COM O POVO. 

 Só escuto na medida em que respeito, inclusive aquele que fala me 

contradizendo -. O ato de educar só é válido se sou capaz de aprender com a 

população. Desta maneira estaremos COM a população e jamais SOBRE ela. 

 Assumir a ingenuidade do educando - às vezes a ingenuidade das perguntas 

vem mostrar o nível de conhecimento daquela pessoa, conhecimento este, que 

deve ser respeitado e valorizado. A resposta deve ser coerente com a 

capacidade de conhecimento do interlocutor. 

 Na medida em que se assume a posição ingênua do educando, você supera essa 

posição com ele e não sobre ele – mas se é fundamental assumir a ingenuidade 

do educando, é absolutamente indispensável assumir a criticidade do educando 

diante da ingenuidade do educador. O educador que se considera auto-

suficiente é ingênuo porque a ingenuidade se caracteriza pela alienação de si 

mesmo ao outro. Somente sou crítico na medida em que me considero um 

ingênuo em relação a inúmeras coisas que não sei. 

 O educador é um político – Como a educação geralmente visa a transformação 

dos indivíduos, incentivando as pessoas a serem sujeitos do seu próprio destino 

e não meros objetos de práticas dos profissionais de saúde, o ato de educar é 

sempre um ato político. Não adianta o educador ter um discurso revolucionário 

se desenvolve uma prática reacionária, onde predomina o autoritarismo 

técnico, a idéia de que somente ele sabe o que é melhor para os outros. 

 Comece a reaprender de novo – para trabalhar com educação devemos 

esquecer da falsa sabedoria e iniciar um longo aprendizado com nossos 

interlocutores. Neste aprender conjunto é que se vai ter oportunidade de 

colocar o saber formalmente adquirido em prática. 

 

9.5.8 RECURSOS NECESSÁRIOS 

 

9.5.8.1 Recursos Humanos Internos (do IFFluminense): Todos que desejam participar de 

alguma forma do projeto deverão estar neste quadro abaixo. 

 

Nome Curso 

Origem 

Regime de 

Trabalho 

Função no 

Projeto 

Horas 

Semanal no 

Projeto 

Total/ 

Mensal 

no 

Projeto 

Professores      
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Servidores 

Técnicos e 

Administrativos 

     

      

      

      

      

      

      

      

Alunos       

      

      

      

      

      

      

      

 

 

9.5.8.2 Recursos Humanos Externos: decidir juntamente com a direção, coordenação e 

docentes responsáveis pelo projeto, e após apresentar na reunião para debates coletivos. 

 

Participantes Instituições/Comunidade 

  

  

 

9.5.8.3 Recursos Materiais: decidir juntamente com a direção, coordenação e docentes 

responsáveis pelo projeto, e após apresentar na reunião para debates coletivos. 

 

 

9.5.8.3.1 – Material de Consumo 

Disponível 

A serem adquiridos 

  

  
 

 

9.5.8.3.2.- Equipamento e Material 

Permanente                     

A serem adquiridos 

  

  

 

9.5.8.3.2.1 RECURSOS FÍSICOS: Decidir juntamente com a coordenação direção, 

docentes responsáveis e coletivo de docentes que desejam participar. 

 

9.5.8.4 Recursos Financeiros e Serviços: Decidir juntamente com a coordenação 
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direção, docentes responsáveis e coletivo de docentes que desejam participar. 

 

Serviços de pessoas jurídicas: 

 

 

Passagem: 

 

 

Diárias:   

 

 

Outros: 

 

 

 

9.5.9 CRONOGRAMA:  

 

           O cronograma será elaborado depois do programa aprovado, e será construído 

com os docentes responsáveis pelo programa com aprovação do coletivo de professores. 

 

9.5.10 AVALIAÇÃO 

 

           Os critérios de avaliação e de acompanhamento propostos serão desenvolvidos da 

seguinte maneira: 

 Alcance das metas propostas; 

 Alcance dos resultados propostos;  

 Número de alunos participantes pelo total de estudantes convidados. Objetiva 

identificar o interesse do aluno em participar de atividade extraclasse (pesquisa e 

extensão);  

 Número de trabalhadores inscritos no programa que retornam para 

acompanhamento. Objetiva identificar a qualidade da assistência prestada tanto 

pelos profissionais quanto pelos alunos (conhecimento técnico, postura ética, 

atendimento humanizado, compromisso, etc.); 

 Número de professores docentes inscritos no programa, pelo número total de 

docentes convidados a participar. Objetiva identificar o número de docentes 

dispostos a modificar seus hábitos pessoais ou na prática pedagógica; 

 Número de pesquisas elaboradas por docentes pelo total de docentes que 

participaram do programa, objetiva avaliar o interesse dos docentes no 

desenvolvimento da pesquisa; 

 Número de pesquisas elaboradas por estudantes pelo total de estudantes que 

participaram do programa, objetiva avaliar o interesse dos estudantes no 

desenvolvimento da pesquisa. 

 

9.5.11 REFERENCIAS DO PROGRAMA   

 

ALMEIDA, M. Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos Universitários da àrea da 
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11 APÊNDICES 

 

 

11.1 TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

Título do Projeto: O CORPO DO DOCENTE NA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA EM 

SAÚDE – estudo socioclínico institucional das práticas profissionais dos docentes de 

enfermagem 

 

Pesquisadora Responsável: Thaís Botelho Sampaio 

Orientadora: Professora doutora Lucia Cardoso Mourão 

 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: mestranda da Universidade 

Federal Fluminense e servidora pública do Instituto Federal Fluminense. 

 

Endereço: Rua Viveiros de Vasconcelos, 117, Parque João Maria, Campos dos 

Goytacazes, Rio de Janeiro. 

Telefones para contato: (22) 27235737 - (22) 27372423 - (22) 999000237 

 

Comitê de Ética e Pesquisa – CEP 

Endereço: Rua Marquês do Paraná 303, 4° andar , prédio anexo ao HUAP. 

Telefone: +55 (21) 2629-9189.  

O CEP tem a função de validar a pesquisa para que se possa coletar os dados e 

dar o devido prosseguimento. O CEP deverá validar o recebimento dos documentos 

enviados. Caso esteja incompleto ou fora dos padrões exigidos pelo sistema 

CEP/CONEP, o projeto será recusado e “devolvido” para a edição pelo pesquisador. 

 

Nome do participante_____________________________________________________ 
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Idade: _____________ anos 

 

RG: _______________________________ 

 

 O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa do 

mestrado profissional em saúde da UFF intitulado: O CORPO DO DOCENTE NA 

FORMAÇÃO PEDAGÓGICA EM SAÚDE – estudo socioclínico institucional das 

práticas profissionais dos docentes de enfermagem, de responsabilidade da pesquisadora 

Thaís Botelho Sampaio e orientado pela professora doutora Lúcia Cardoso Mourão. 

 A motivação para realização deste estudo surgiu, para mim, porque trabalho no 

Instituto Federal Fluminense há sete anos, desde a implantação do campus Guarus, onde 

realizo minhas funções como servidora federal. Refletindo sobre a minha profissão 

como fisioterapeuta, penso que o cuidado com o corpo do docente deveria ser 

primordial numa organização de ensino, visto que ele funciona como componente 

pedagógico e que sem saúde corporal o professor não executa suas tarefas. Trabalhar 

com a equipe de docentes de enfermagem do campus Guarus é uma implicação minha 

por estar muito próxima da realidade destes profissionais e por perceber que por serem 

da saúde acabam por negligenciar a sua própria saúde por conta das suas rotinas de 

trabalho que nem sempre permitem adequar rotinas saudáveis as suas vidas. A 

justificativa é que o ambiente de trabalho se constitui em um local privilegiado para as 

ações de educação em saúde, pois é o espaço organizacional que o indivíduo passa a 

maior parte de seu dia e onde deve receber orientações e ser alvo de políticas voltadas 

para promoção e proteção à saúde. Assim, a promoção da saúde no trabalho gera 

condições de trabalho e de vida gratificantes, agradáveis, seguras e estimulantes. O 

estudo se torna relevante pelo fato de se ter tantas políticas que se preocupam com a 

saúde do trabalhador, e de mesmo assim ainda observar na organização de ensino 

lacunas na dialética do processo de trabalho e saúde corporal docente, bem como pelo 

levantamento realizado nas bases de dados da BVS, Scielo, LILACS e Medline onde 

não foram encontrados artigos que abordem o tema proposto que é o corpo do docente 

como componente pedagógico e trabalho docente. A pesquisa tem como objetivo geral 

analisar a influência do corpo na institucionalização da prática pedagógica do docente 

do curso técnico de enfermagem do IF Fluminense, tendo como objetivos específicos: 
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descrever as práticas profissionais do docente do curso técnico de enfermagem do IF 

Fluminense, listar a percepção que o docente do curso técnico de enfermagem do IF 

Fluminense tem das influências do seu corpo no seu processo de trabalho pedagógico, 

identificar as políticas de promoção e de prevenção da saúde do profissional educador 

do IF Fluminense, propor intervenções para a saúde dos docentes, no que diz respeito à 

saúde do corpo como ferramenta de trabalho. 

 Para a coleta de dados iremos propor um grupo focal, com um roteiro de 

questões (este será apresentado ao participante no momento da assinatura do termo para 

que ele possa ter certeza se quer ou não fazer parte do projeto). O grupo focal 

acontecerá no próprio IFFLUMINENSE em horário a ser combinado com o grupo, em 

sala fechada apenas com a presença dos participantes onde realizaremos uma espécie de 

debate ou entrevista coletiva com roteiro de questões pré-estabelecidos a respeito do 

tema proposto no estudo, relacionando o corpo do docente com o processo de trabalho 

do docente enfermeiro. O tempo previsto para a coleta é de uma hora e meia. Este grupo 

focal será gravado em gravador e filmado para posterior análise da pesquisadora 

juntamente com a orientadora, a fim de elucidar os resultados deste estudo. A 

pesquisadora se compromete em manter o sigilo e a confidencialidade das informações 

coletadas bem como da preservação da imagem dos participantes. Teremos também no 

grupo um relator e um mediador para escrever o que for dito e controlar o tempo de 

cada um expor suas ideias no debate. Após a análise estarei propondo uma nova data 

para nos reunirmos para que eu possa restituí-los com os resultados obtidos no primeiro 

encontro. Tudo que for dito ou manifestado ficará em total sigilo inclusive os nomes dos 

voluntários, as gravações e as filmagens. 

 Os possíveis riscos que podem acontecer são de ter algum constrangimento, 

estresse, abalo psicológico, conflitos de ideias, que serão contornados caso ocorram para 

que os participantes se sintam confortáveis em participar e para que a pesquisa se 

desenvolva da melhor forma possível. O participante da pesquisa possui o direito de 

solicitar indenização em caso de dano proveniente de sua participação no protocolo de 

pesquisa.  

 Espero após a análise poder contribuir com ações de promoção da saúde para 

preservar o corpo do docente de enfermagem, gerando assim melhoria do processo de 

trabalho e contribuindo para uma formação de profissionais mais conscientes e 

participativos na realização das ações de saúde para atender as necessidades de nossa 

população.  
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 Em caso de qualquer dúvida ou questionamento a respeito da participação do 

projeto é só entrar em contato com a pesquisadora no endereço ou nos telefones 

descritos acima. 

  Observe que a sua participação é voluntária e que este consentimento poderá ser 

retirado a qualquer tempo sem prejuízos do participante, à instituição ou a comunidade. 

 

 

Eu,__________________________________________, RG nº ___________________ 

declaro ter sido informado e concordo em participar do projeto de pesquisa acima 

descrito. 

 

Campos dos Goytacazes, _____ de ____________ de 2015. 

 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do participante da Pesquisa 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 
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11.2 Carta de Consentimento Institucional 

 

 

CARTA DE CONSENTIMENTO INSTITUCIONAL 

 

 

 

Título do Projeto: O CORPO DO DOCENTE NA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA EM 

SAÚDE – estudo socioclínico institucional das práticas profissionais dos docentes de 

enfermagem 

 

Pesquisadora Responsável: Thaís Botelho Sampaio 

Orientadora: Professora Doutora Lucia Cardoso Mourão 

 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: mestranda da Universidade 

Federal Fluminense e servidora pública do Instituto Federal Fluminense. 

 

Telefones para contato: (22) 27235737 - (22) 27372423 - (22) 999000237 

 

Nome Da Instituição onde acontecerá a coleta de dados da pesquisa do mestrado: 

Instituto Federal Fluminense Câmpus Campos-Guarus. 

 

Nome da diretora Geral do Câmpus Campos-Guarus: Christiane Menezes Rodrigues 

Falcão 

 

CNPJ: _______________________________ 

 

Gostaria de pedir autorização da diretora geral do Instituto Federal Fluminense 

campus Campos-Guarus, Sra. Christiane Menezes Rodrigues Falcão, para coletar os 

dados da pesquisa O CORPO DO DOCENTE NA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA EM 

SAÚDE – estudo socioclínico institucional das práticas profissionais dos docentes de 

enfermagem, na instituição supracitada, sob-responsabilidade da pesquisadora Thaís 

Botelho Sampaio, mestranda da UFF e orientada pela professora doutora Lucia Cardoso 
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Mourão. 

 A motivação para realização deste estudo surgiu, para mim, porque trabalho no 

Instituto Federal Fluminense há sete anos, desde a implantação do campus Guarus, onde 

realizo minhas funções como servidora federal. Refletindo sobre a minha profissão 

como fisioterapeuta, penso que o cuidado com o corpo do docente deveria ser 

primordial numa organização de ensino, visto que ele funciona como componente 

pedagógico e que sem saúde corporal o professor não executa suas tarefas. Trabalhar 

com a equipe de docentes de enfermagem do campus Guarus é uma implicação minha 

por estar muito próxima da realidade destes profissionais e por perceber que por serem 

da saúde acabam por negligenciar a sua própria saúde por conta das suas rotinas de 

trabalho que nem sempre permitem adequar rotinas saudáveis as suas vidas. A pesquisa 

tem como objetivo geral analisar a influência do corpo na institucionalização da prática 

pedagógica do docente do curso técnico de enfermagem do IF Fluminense, tendo como 

objetivos específicos: descrever as práticas profissionais do docente do curso técnico de 

enfermagem do IF Fluminense, listar a percepção que o docente do curso técnico de 

enfermagem do IF Fluminense tem das influências do seu corpo no seu processo de 

trabalho pedagógico, identificar as políticas de promoção e de prevenção da saúde do 

profissional educador do IF Fluminense, propor intervenções para a saúde dos docentes, 

no que diz respeito à saúde do corpo como ferramenta de trabalho. 

 Para a coleta de dados do projeto iremos propor um grupo focal, onde eu 

também serei um sujeito da pesquisa juntamente com os voluntários, no meu caso os 

docentes de enfermagem do IFFLUMINENSE campus Guarus. O grupo focal 

acontecerá no próprio IFFLUMINENSE em horário a ser combinado com o grupo e sua 

coordenadora, onde realizaremos uma espécie de debate ou entrevista coletiva comum 

roteiro de questões já elaboradas previamente, a respeito do tema proposto no estudo, 

relacionando o corpo do docente com o processo de trabalho do docente enfermeiro no 

IFFLUMINENSE. Este grupo focal será gravado em gravador e filmado para posterior 

análise da pesquisadora juntamente com a orientadora, a fim de elucidar os resultados 

deste estudo. Teremos também no grupo um relator e um mediador para escrever o que 

for dito e controlar o tempo de cada um expor suas ideias no debate. Após a análise 

estarei propondo uma nova data para reunião dos voluntários para que eu possa restituí-

los com a análise dos dados obtidos no primeiro encontro. Tudo que for dito ou 

manifestado ficará em total sigilo inclusive os nomes dos voluntários, as gravações e as 

filmagens. 
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 Espero após a análise poder contribuir para que os docentes com ações de 

promoção da saúde para preservar o corpo do docente de enfermagem, gerando assim 

melhoria do processo de trabalho e contribuindo para uma formação de profissionais 

mais conscientes e participativos na realização das ações de saúde para atender as 

necessidades de nossa população.  

 

Eu,__________________________________________, declaro ter sido informada e 

autorizo a coleta de dados do referido projeto no Instituto Federal Fluminense Câmpus 

Campos-Guarus. 

 

(    ) Podendo citar o nome da Instituição 

(    ) Sem citar o nome da Instituição  

 

Campos dos Goytacazes, _____ de ____________ de 2014. 

 

 

                                     __________________________________________________ 

                                                      Christiane Menezes Rodrigues Falcão 
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11.3 Roteiro de questões para nortear o encontro socioclínico 

 

 

a) Como o seu corpo influencia em seu trabalho enquanto docente do curso de 

enfermagem do IFFLUMINENSE? 

 

b) Explique como você desenvolve o(s) componente(s) curricular(es)  sob sua 

responsabilidade no curso técnico de enfermagem. 

 

c) De que forma você percebe que seu corpo absorve sua prática pedagógica? 

 

d) Quais políticas de prevenção e promoção da saúde implementadas pelo 

IFFLUMINENSE que você conhece ou já usou? 

 

e) Quais medidas podem ser tomadas pelo IFFLUMINENSE para melhorar a saúde 

corporal dos docentes e consequentemente sua prática pedagógica? 
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12 ANEXO 

 

 

12.1 Carta de Consentimento Institucional assinada 
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12.2 Aprovação pelo CEP 

 

 

 

 

 


