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RESUMO 

 

  

Esta pesquisa, cuja temática está relacionada com o climatério, buscou conhecer a 

representação social de menopausa, construída pelas enfermeiras vinculadas à Estratégia 

Saúde da Família, na cidade de João Pessoa (PB), identificar sua estrutura e verificar como ela 

intervém na assistência e nas práticas educativas voltadas à usuária no climatério. Tudo isso 

constituiu os objetivos que orientaram o estudo. No plano teórico, apoiamo-nos num modelo 

que articula a teoria das representações sociais, a teoria complementar do núcleo central e os 

conceitos centrais da praxiologia de Pierre Bourdieu: habitus, capital cultural, campo social e 

poder simbólico. Participaram da pesquisa cento e quarenta e sete enfermeiras, vinculadas à 

Estratégia Saúde da Família, na cidade de João Pessoa (PB). O período de coleta de dados 

estendeu-se de fevereiro de 2008 a março de 2009. Quanto aos métodos e técnicas, utilizamos 

o método de determinação do núcleo central baseado na associação livre de palavras, um 

questionário para identificar determinadas regularidades constitutivas do habitus das 

enfermeiras e uma entrevista semi-estruturada para explorar opiniões e atitudes diante de 

situações de assistência e de práticas educativas e colher outras informações relevantes. A 

análise dos dados concernentes às associações livres foi realizada com o auxílio do software 

EVOC, conjunto de programas articulados que procedem à análise estatística das evocações e 

à identificação dos possíveis elementos do núcleo central e do sistema periférico da 

representação social.  Quanto ao questionário, procedemos à análise estatística descritiva e de 

correlação entre variáveis das questões. As entrevistas, por sua vez, foram submetidas à 

análise categorial de conteúdo. O resultado do EVOC apontou a cognição hormônio como o 

único elemento do núcleo central da representação social de menopausa. O núcleo central, 

devido ao valor simbólico e poder estruturante, assegura o caráter rígido e ao mesmo tempo 

flexível do conteúdo representacional. A análise da trajetória social, a de algumas 

características fundamentais do habitus do grupo, a da inserção deste no campo da Saúde, a 

das opiniões e disposições atitudinais ante a assistência às usuárias no climatério e a da 

dimensão pedagógica dessa assistência, tudo isso permite concluir que as enfermeiras 

pesquisadas compartilham uma representação social de menopausa resultante da fusão de 

saberes tecnocientíficos. Estes são oriundos do modelo biomédico, de valores hegemônicos 

que desqualificam o envelhecimento e supervalorizam a juventude, de concepções 

pedagógicas derivadas de modelos considerados autoritários e ultrapassados e de referentes 

culturais (responsáveis, por seu lado, pelas variações semânticas relativas ao núcleo central) 

específicos dos subgrupos a que as enfermeiras pertencem. Este estudo possibilita a abertura 

de espaços para discussão entre os enfermeiros assistenciais, vinculados à Estratégia Saúde da 

Família e os enfermeiros docentes, vinculados às instituições de ensino superior, numa 

proposta de articulação entre teoria e prática, a fim de juntos encontrarem formas de pensar o 

climatério e de atuar, com maior abrangência, com as usuárias que vivenciam essa fase de 

vida.  

  

 

Palavras-Chave: Praxiologia. Representação social. Enfermagem. Menopausa. 
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ABSTRACT 

 

 

This research, whose theme is related to climacteric, aims to know the social representation of 

menopause developed by the nurses working for Estratégia Saúde da Família (Family Health 

Strategy) in João Pessoa – PB, as well as identifying its structure and verifying the way it 

interferes with the assistance and educational practices to the climacterial user. In the 

theoretical level, it is based on a model that articulates the social representations theory, the 

central nucleus complementary theory and the central concepts of Pierre Bourdieu’s 

praxiology: habitus, cultural capital, social field and symbolic power. A hundred and forty-

seven female nurses who work for Estratégia Saúde da Família (Family Health Strategy) in 

João Pessoa (PB) took part in this research, and the data collection period was from February 

2008 to March 2009. As to the methods and techniques, we used the method to determine the 

central nucleus based on the free association of words, a questionnaire to identify certain 

regularities that constitute the nurses’ habitus, and the semi-structured interview to explore 

opinions and attitudes when facing assistance situations and educational practices and to 

collect other relevant information. The data analysis was developed, when referring to the free 

associations, with the help of the EVOC software, which is a group of articulated programs 

which carry out the statistical analysis of the evocations and the identification of the possible 

elements of both the central nucleus and the peripheral system of the social representation. As 

to the questionnaire, we used the descriptive statistical analysis and the analysis of correlation 

between the variables. The interviews were submitted to a categorical analysis of the content. 

The EVOC result indicated that the cognition hormone was the only element of the central 

nucleus of the social representation of menopause. Due to its symbolic value and structuring 

power, this central nucleus ensures the strict and, at the same time, flexible character of the 

representational content. The analysis of the social advancement, of some fundamental 

features of the group habitus, as well as the analysis of its insertion in the health field and of 

the attitudinal opinions and dispositions concerning the assistance given to the climacterial 

user, and the analysis of the pedagogical dimension of this assistance, all these analyses lead 

to the conclusion  that the nurses who took part in this research share a social representation 

of the menopause resulting from the association of different technical and scientific 

knowledge. These derive from the biomedical pattern as well as from hegemonic values 

which disqualify old age and overvalue youth, from pedagogical conceptions arising from 

patterns that are presently regarded as authoritative and old-fashioned and from cultural 

references (responsible for the semantic variations concerning the central nucleus) which are 

specific to the subgroups the nurses belong to. This research enables the creation of 

opportunities for discussion between active nurses working for Estratégia Saúde da Família, 

and the nurses who are teachers at institutions of higher education, aiming at linking theory to 

practice, so that they can find ways of thinking about the climacteric and working, in a more 

comprehensive way, with users who are experiencing this stage of life. 

Key-Words: Praxiology. Social representation. Nursing. Menopause. 

 



10 
 

RÉSUMÉ 
 

 

Cette recherche, dont le théme se rapporte au climatère, a étudié la représentation sociale de 

ménopause, établie par les infirmières liées à la Stratégie Santé de la Famille, à João Pessoa 

(Paraíba), a identifié son structure et a vérifié sa façon d´intervenir dans l´assistance et dans 

les pratiques éducatives envers l´usufruitière en climatère. Tout cela a constitué les buts qui 

ont conduit à l´effet de cette recherche. Au plain théorique, nous nous appuyons sur un 

modèle qui articule la théorie des représentations sociales, la théorie complémentaire du 

noyau central et les concepts centraux de la praxiologie de Pierre Bourdieu: l´habitus, le 

capital culturel, le champ social et le pouvoir symbolique. Cent quarante sept infirmières, 

liées à la Stratégie Santé de la Famille, à João Pessoa (Paraíba),  ont participé à la recherche. 

La période du recueil des données s´est prolongée à partir de février de 2008 jusqu´à mars de 

2009. Par rapport aux méthodes et aux techniques, nous avons utilisé la méthode de 

détermination (ou definition) du noyau central fondé sur l´association libre de mots, un 

questionnaire pour identifier certaines régularités constituantes de l´habitus des infirmières et, 

enfin, une entrevue demi-structurée pour explorer des opinions et des atitudes devant certaines 

situations d´assistance et de pratiques éducatives et pour cueillir d´autres informations mises 

en relief. Nous avons déroulé l´analyse des donnés concernants les associations libres, à l´aide 

du softwere EVOC (ensemble de programmes articulés qui procèdent à l´analyse statistique 

des evocations et identifient les éléments du noyau central et du système périphérique de la 

représentation sociale). Par rapport au questionnaire, nous avons fait l´analyse statistique, 

descritive et correlative entre les variables des questions. Les entrevues, à son tour, ont été 

soumises à l´analyse de catégorie de contenu. Le résultat de l´EVOC a montré le terme 

hormône comme le seul élément du noyau central de la représentation social de menopause, 

lequel, par sa valeur symbolique et par sa puissance structurale, confirme le dur caractère (au 

même temps maléable) du contenu représentatif. L´analyse de la trajectoire sociale, celle de 

certains caractères fondamentaux de l´habitus du groupe, celle de l´inclusion du groupe dans 

les service de santé, celle des opinions et des dispositions d´attitude devant l´assistance aux 

usufruitières en climatère, tout cela nous permet d´affirmer que les infirmières étudiées 

participent à une représentation sociale de l´objet produit par l´ensemble des savoirs tecno-

scientifiques. Ces savoirs sont originaires du modèle biomedical, de valeurs suprêmes qui 

méprisent le vieillissement et surélèvent la jeunesse. Ces savoirs sont originaires de 

conceptions pédagogiques découlées de certains modèles ― aujord´hui considerés comme 

auctoritaires et dépassés ― et d´indicateurs culturels (responsables, à son tour, des variations 

sémantiques du noyau central) spécifiques des sous-groupes formés par les infirmières. Cette 

recherche perment l´ouverture d´espaces destinées à discussions entre les infirmiers assistants 

liés à la Stratégie Santé de la Famille et les infirmiers professeurs liés aux universités, avec 

une proposition de liaison entre théorie et pratique, afin que ensemble, ils trouvent des façons 

de penser le climatère et d´agir d´une manière profonde, avec les usufruitières qui vivent cette 

phase de vie. 

  

Mots-clé: Praxiologie. Représentation sociale. Études d´infirmières. Ménopause. 
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Esta pesquisa, cuja temática está relacionada com o climatério ― uma das fases do 

desenvolvimento biológico feminino ―, buscou conhecer a representação social de 

menopausa construída pelas enfermeiras vinculadas à Estratégia Saúde da Família (ESF), na 

cidade de João Pessoa (PB), identificar sua estrutura (elementos centrais e periféricos) e 

verificar como esta representação interfere na assistência e nas práticas educativas voltadas à 

usuária no climatério. Na literatura científica contemporânea, os termos menopausa e 

climatério têm sido empregados para denominar o período que corresponde à meia-idade 

feminina. Esses termos têm como base o funcionamento fisiológico e endocrinológico da 

mulher, ou seja, a menopausa é entendida como a ausência definitiva da menstruação, 

resultante da perda da atividade dos ovários; e o climatério é entendido como o período de 

tempo que antecede e sucede a menopausa e que marca a transição entre o período 

reprodutivo e não reprodutivo do ciclo vital feminino. Neste estudo, o nome climatério será 

utilizado para designar todo o período e menopausa, apenas para referir uma etapa desse; no 

entanto, ao longo da exposição, os dois termos poderão aparecer como sinônimos, em respeito 

às citações dos autores e aos depoimentos das participantes, que os utilizam. 

O interesse em explorar esta temática está relacionado com a trajetória que 

empreendemos como discente do Curso de Mestrado em Enfermagem, do Centro de Ciências 

da Saúde da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), quando desenvolvemos uma pesquisa 

sobre o climatério com as usuárias de um serviço público de saúde (LOPES, 1999). Nessa 

ocasião, verificamos que alguns depoimentos, sobretudo aqueles relacionados com a 

percepção das usuárias e dos profissionais que lidam com essa clientela, particularmente, 

médicos e enfermeiros, faziam menção a conteúdos que suscitavam maior entendimento das 

causas sociais e culturais desse fenômeno: para as usuárias, o climatério era entendido como 

doença, problema de saúde e velhice e para os profissionais, o climatério, apreendido com 

uma conotação de doença, necessita sempre de intervenção profissional. 

Em tratados sobre o climatério, encontramos estudos que o discutem numa visão 

biomédica, com ênfase na prevalência de sintomas, fatores causais de sua sintomatologia, 

diagnóstico, manifestações clínicas da carência estrogênica, entre outros. No contexto da 

cultura brasileira, destacamos os trabalhos de De Lorenzi  et  al. (2005); De Lorenzi e Saciloto 

(2006); Pedro et al. (2003); Santos-Sá et al. (2004); Sclowitz, Santos e Silveira (2005). 



18 
 

Nesses, observamos que os discursos indicam existir nas mulheres, em geral, alguma 

“sintomatologia” nessa fase, atribuída à diminuição dos níveis do hormônio estrogênio, como: 

calores e sudorese; alterações no ciclo menstrual, com aumento ou diminuição no fluxo 

menstrual e ciclos sem ovulação; cefaléia; instabilidade emocional e de humor; diminuição da 

libido; depressão; desânimo; insônia; angústia, entre outros. De Lorenzi et al. (2005) 

descrevem o climatério como uma transição da fase reprodutiva para a não reprodutiva e a 

menopausa como uma condição em que ocorre a falência de uma glândula, com parada de 

produção de um hormônio, mas repercute no organismo da mulher de forma que acarreta  

consequências potencialmente patológicas. Embora a menopausa seja considerada por eles 

como um fenômeno fisiológico, o seu surgimento implica uma condição que sugere a perda 

da saúde. Esses estudos, fundados no modelo biomédico, focalizam os aspectos biológicos 

dessa fase como causas, prevalência de “sintomas” além da terapêutica de reposição 

hormonal, e dão ao climatério uma conotação de síndrome, ou seja, essa fase passa a ser 

considerada problema de saúde, marcada pela decadência física e psicológica da mulher, 

resultante da diminuição nos níveis de estrogênio. Tal conotação sugere uma desvalorização 

da mulher, uma vez que o climatério fica sendo responsável pela perda da sua saúde, uma vez 

que, ao cessar a menstruação, as mudanças que esta apresenta passam a ser consideradas 

problemas de saúde. 

Outros autores apresentam uma abordagem do climatério, privilegiando aspectos além 

do biológico sugerindo que uma diversidade de causas sociais e culturais deva ser valorizada 

em sua avaliação. Barros (2008) afirma que o exame sobre a evolução científica e tecnológica 

nas últimas décadas impõe a necessidade de voltar a atenção para a patologização de 

condições fisiológicas ou até certo ponto naturais, ou situações que podem ter fatores 

determinantes pouco claros, de ordem psicológica, como por exemplo, o processo de 

envelhecimento e, ao serem transformados em doença, demandam a intromissão do setor 

Saúde e sua tecnologia. O referido autor avalia que, em determinadas etapas da vida, crianças 

recém-nascidas, mulheres grávidas ou em fase de menopausa e pessoas idosas vão 

convertendo-se em alvos de cuidados e estratégias intervencionistas específicas, independente 

da existência concreta de sinais ou “sintomas” de caráter mórbido ou patológico. 

Berni, Luz e Kohlrausch (2007) analisam o conhecimento, as percepções e a 

assistência à saúde da mulher no climatério e apontam a necessidade de se discutir o tema 

com as usuárias nos serviços públicos. Para elas, a discussão permite às usuárias a 

manifestação de suas percepções relativas a essa etapa da vida, o conhecimento de seus 

corpos e de aspectos culturais que envolvem essa fase, a revelação de suas necessidades de 
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saúde e a busca de caminhos que possibilitem satisfazê-las. No entendimento das autoras, a 

discussão do climatério possibilitará às usuárias desmistificar a realidade socialmente 

construída – de conotação negativa do climatério, lidando melhor com as mudanças físicas e 

emocionais. Desse modo, o climatério passa a ser entendido como transição normal de vida, 

podendo ser abordado numa visão que vai além da hormonioterapia. 

Gonçalves (2005) buscou compreender a experiência da mulher na fase do climatério 

e identificou que a ideia de doença que permeia essa fase no meio científico faz com que as 

usuárias tenham uma imagem confusa a respeito da mesma e a percebam como uma transição 

vital desfavorável, afetando a percepção que elas têm da sua experiência. A referida 

pesquisadora reconhece haver ambiguidade na conceituação da menopausa e destaca a 

importância de uma integração das Ciências da Saúde com as Ciências Sociais, visando a 

ampliar a sua abordagem. Enfatiza a necessidade de o enfermeiro, em sua prática educativa, 

promover uma relação horizontal com as usuárias em fase de climatério, ou seja, partilhar 

com elas os seus saberes, anseios, dúvidas, sentimentos e emoções, a fim de valorizá-las e 

motivá-las a refletir sobre seu modo de vida e seus limites. 

Oliveira (2002) buscou resgatar os sentidos atribuídos ao climatério por usuárias e 

profissionais da Saúde e constatou que o climatério é apreendido de forma predominante, 

pelos campos semânticos velhice e doença. Afirma que, para as usuárias, ao signo velhice foi 

dada ênfase aos aspectos biológicos do climatério, ressaltando-se as sensações e sinais que 

sinalizam limitações físicas ao desempenho de funções básicas ligadas ao viver e ao 

sobreviver. Para as profissionais da Saúde, o climatério representou um evento doloroso, 

difícil e que amedronta. Ressaltamos que essa autora preocupa-se com a representação que 

circula no meio científico acerca da menopausa e suas repercussões para a prática profissional 

dos enfermeiros, uma vez que a ideia da menopausa como doença influencia o modo como as 

usuárias vivenciam essa fase. 

Nos estudos referenciados, que contemplam uma abordagem mais abrangente do 

climatério, observamos que a preocupação dos autores é a de estimular a realização de novas 

pesquisas que possam explorar outras causas dos desconfortos do climatério, além da 

biológica, como por exemplo, estudos que se aproximem dos significados que os atores 

sociais constroem acerca dessa fase. Esses estudos destacam a necessidade de preparar os 

profissionais da Saúde para assistir a usuária nessa fase, buscando ampliar as possibilidades 

prescritivas para além da mera medicalização. Ressaltam, também, a importância de 

estabelecer programas de educação em saúde voltados para a compreensão do fenômeno, no 

âmbito das instituições públicas de saúde. 
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O climatério é tema amplamente discutido, na área da Saúde, em seus aspectos 

biológicos, porém, pouco explorado em seus aspectos socioculturais; por isso, suscita a 

realização de estudos que possam esclarecê-los melhor, mediante outras abordagens, como a 

da teoria das representações sociais, a fim de aprofundar a compreensão desse fenômeno. 

Alves, Eulálio e Brito (2004) destacam a importância da teoria das representações 

sociais para os estudos que envolvem o processo saúde–doença, posto que se dissemina, cada 

vez mais, uma visão de saúde envolvendo reflexões sobre os processos sociais, políticos, 

econômicos, culturais e históricos de sua produção. Segundo as autoras, a Saúde não 

representa um campo disciplinar independente do diálogo com as Ciências Sociais. Ela, em 

virtude do seu caráter eminentemente transdisciplinar e interdisciplinar, necessita articular-se 

com uma diversidade de disciplinas e correntes teóricas, como, por exemplo, a Antropologia, 

Sociologia, Psicologia, Etnologia e Medicina Social, o que implica um desafio à elaboração 

de novos construtos para dar conta das atuais perspectivas. Desse modo, as autoras apontam a 

teoria das representações sociais como uma das alternativas dessa nova perspectiva de 

compreensão do processo saúde-doença, uma vez que essa teoria busca apreender, ao mesmo 

tempo, a dimensão cognitiva e a social desse fenômeno. Considerem-na uma via original que 

desfruta o privilégio de perpassar múltiplas vertentes metodológicas, além de poder dialogar 

com outros domínios disciplinares. De pleno acordo com as autoras sobre a relevância da 

teoria das representações sociais, adotamos esta e a teoria complementar do núcleo central 

(ABRIC, 2000) como dois dos importantes suportes teóricos, ao lado da praxiologia de Pierre 

Bourdieu (1983b), da qual priorizamos apenas alguns conceitos para utilizá-los. 

De acordo com Moscovici (1978), as representações sociais são um tipo de 

conhecimento que faz parte do cotidiano das pessoas e grupos, por serem elaboradas 

socialmente e funcionarem como matrizes para interpretar, pensar e agir sobre a realidade. 

Segundo ele, as representações sociais surgem por meio da comunicação e interações entre as 

pessoas e daí passam a circular, cruzando-se e cristalizando-se de maneira incessante. 

Moscovici (2007, p. 39) afirma também: “[...] o motivo de o senso comum ser o pensamento 

social por excelência é que ele é o mais compartilhado e o mais utilizado cotidianamente em 

qualquer sociedade que conhecemos.” 

As representações sociais têm como fundamento o indivíduo e os grupos sociais e só 

podem ser construídas a partir desses, enquanto vivenciam a tensão entre a objetividade e a 

subjetividade, num determinado meio histórico e social. Consequentemente, considera-se, no 

estudo das representações, tanto o contexto e o meio social, quanto os comportamentos 
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individuais e as motivações subjacentes a estes, as instituições e práticas, tudo isso inserido 

numa determinada concretude histórica. 

No caso desta investigação, cujo objeto é a representação social de menopausa, a 

aplicação da teoria de Serge Moscovici justifica-se mais ainda por estarmos particularmente 

interessada na influência que essa exerce sobre as práticas da população investigada, pois, as 

representações sociais, nesta óptica, distinguem-se de outras produções mentais por 

funcionarem como guias de ação sobre o objeto representado.
1
 Assim, interessa-nos saber 

como essa representação se constrói e está estruturada e qual sua influência sobre a orientação 

das práticas assistenciais e educativas desenvolvidas pelas enfermeiras junto às usuárias no 

climatério que buscam os serviços da ESF. 

Para Moscovici (1978), o significado de determinado objeto para um indivíduo ou 

grupo possui uma estrutura complexa, multifacetada, repleta de sentidos interligados com o 

contexto e com a vida dos sujeitos. O que identifica uma representação não é apenas o fato de 

o grupo se posicionar acerca de um objeto, mas as articulações e combinações de diferentes 

questões, objetos e ideias que são formuladas segundo uma lógica própria, “[...] dentro de 

uma estrutura globalizante de implicações, para a qual são fundamentais informações e 

julgamentos do grupo, seu modelo de comportamento e as experiências pessoais e grupais” 

(MOSCOVICI, 1978, p.50). Dessa forma, não é suficiente conhecer apenas a representação 

das enfermeiras acerca da menopausa, mas, igualmente, explorar a relação entre os sentidos 

atribuídos a esse objeto e as implicações socioculturais da produção deles. Por essa razão, de 

acordo com Domingos Sobrinho (2000, p. 118), o qual busca articular a teoria de 

moscoviciana com a praxiologia de Pierre Bourdieu, é preciso conhecer “[...] os esquemas de 

percepção, de pensamento e de ação que guiam os indivíduos assegurando-lhes a 

conformidade e constância de certas práticas através do tempo.” Nessa direção, apoiamos-nos 

nos conceitos de habitus, capital cultural, campo social e poder simbólico para contextualizar 

a produção representacional do objeto em foco
2
. 

Habitus é o conceito pelo qual se podem apreender as disposições adquiridas pelos 

indivíduos em consequência da inserção no espaço social, as quais, como dito acima, 

funcionam como esquemas de percepção, pensamento e ação, assegurando a eles a 

                                                           
1 Acreditamos ser útil distinguir quando discorremos sobre representações sociais e representação social. No  

primeiro caso, estamos referindo-nos ao fenômeno que motivou a construção da teoria moscoviciana. No 

segundo, a referência é feita ao conceito que procura dar conta do fenômeno. 
2 O modelo teórico proposto por esse autor vem sendo testado empiricamente em teses defendidas no âmbito da 

Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e orientadas pelo 

próprio Domingos Sobrinho, dentre as quais destacamos: Brito (2004), Albuquerque (2005); Lira (2007); Silva 

(2007) e Miranda (2008). 
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conformidade e constância de certas práticas através do tempo e traduzindo a mediação que se 

instala entre eles e o mundo social. O habitus é entendido aqui, por conseguinte, como a 

matriz cultural que orienta as enfermeiras no campo da Saúde e, particularmente, no 

subcampo da Enfermagem na cidade de João Pessoa. 

Fruto da trajetória social dos indivíduos, o habitus manifesta-se também mediante 

recursos e propriedades materiais ou simbólicas, tais como títulos escolares, relações sociais, 

disposições culturais, atributos pessoais. Tais recursos e propriedades são decisivos para se 

determinar a posição ocupada pelos agentes (indivíduos) na estrutura das posições relativas 

dos campos sociais, numa determinada conjuntura. No nosso caso, os capitais acumulados 

pelos enfermeiros ao longo de sua trajetória até a inserção no campo da Saúde, de modo 

particular o capital cultural sob a forma de título escolar e as competências necessárias para as 

enfermeiras inserirem-se nas disputas simbólicas e materiais deste campo, posicionam nossa 

população na periferia do referido campo. 

Podemos definir campo social como “[...] um universo, no qual estão inseridos os 

agentes e instituições que produzem ou difundem a arte, a literatura ou a ciência.” 

(BOURDIEU, 2004a, p. 20). É um mundo social como outro qualquer, mas funciona de modo 

mais ou menos autônomo em relação ao macrocosmo e se caracteriza por ser um campo de 

forças e de lutas, por sua conservação ou transformação. Apesar disso, o funcionamento de 

um campo depende, como destaca Bourdieu, da existência de objetos em disputa e de pessoas 

dotadas do habitus que lhes permite conhecer e reconhecer as leis imanentes do jogo, por se 

apropriar dos lucros e gratificações simbólicas dele decorrentes. Nessa óptica, o campo da 

Saúde é entendido como um espaço onde são construídos saberes e desenvolvidas práticas em 

torno dos objetos que justificam sua existência, mas, ao mesmo tempo, como espaços de 

disputas por tudo quanto o faz mover-se. Os subcampos devem ser entendidos como espaços 

disciplinares, a exemplo da Enfermagem, mas funcionam reproduzindo, em microescala, a 

mesma dinâmica do campo em que fazem parte. 

Quanto ao poder simbólico, trata-se de uma forma de dominação, seja ela de etnia, 

gênero, cultura, língua ou de outra natureza, que se exerce “[...] não na lógica pura das 

consciências, mas através dos esquemas de percepção, de avaliação e de ação que são 

constitutivos dos habitus [...]” e atua diretamente sobre os corpos, como que por magia, sem 

qualquer coação física, “[...] mas essa magia só atua com o apoio de predisposições colocadas, 

como molas propulsoras, na zona mais profunda dos corpos.” (BOURDIEU, 2007a, p. 49-50). 

Haja vista o caso da violência simbólica produzida pelo discurso biomédico tornado senso 

comum, por ter sido transformado em matriz lógica e discursiva do conteúdo representacional 
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em foco, ao naturalizar como doença os sinais do climatério e da menopausa, desconsiderando 

as influências psicológicas, sociais e culturais sobre as formas em que esse fenômeno é 

vivenciado pelas usuárias da ESF de João Pessoa. A inserção periférica das enfermeiras no 

subcampo da Enfermagem, torna-as, assim defendemos, mais suscetíveis à aceitação do poder 

simbólico exercido pelo discurso biomédico e à reprodução das práticas dele decorrentes. 

A busca das referências básicas do habitus da enfermeira, ou seja, a da identificação 

de aspectos da trajetória social e escolar das participantes, a do processo de acúmulo de 

capitais culturais feito para ingressar no campo da Saúde, a da conquista de uma posição 

dentre aquelas inerentes à estrutura deste campo, inclusive a busca da relação desta posição 

com o poder simbólico exercido pelas forças hegemônicas, tudo isso são questões aqui 

analisadas na perspectiva praxiológica de Pierre Bourdieu e orientadas pela proposta de 

Domingos Sobrinho (2000; 2002; 2003a). Para este, a articulação praxiologia-representações 

sociais é necessária (a depender do recorte da pesquisa), sob pena de restringir-se a pesquisa 

das representações, à descrição e explicitação dos seus conteúdos ou reduzi-las à sua 

dimensão cognitiva.  Compreender de qual lugar do mundo social os sujeitos constroem suas 

representações, o que representam e como representam, o que sabem e com que efeitos, tudo 

são questões consideradas por Jodelet (2001) como imprescindíveis ao estudo das 

representações sociais. Domingos Sobrinho (2003), ao dar ênfase às relações de poder 

simbólico que estão na base da construção de determinadas representações sociais, acrescenta 

às indagações de Jodelet: sob que condições, nos contextos das relações de poder, os sujeitos 

constroem suas representações?   

Diante do exposto, apresentamos as questões centrais que orientaram o processo de 

investigação: 

a) Quais os elementos sociais, culturais e especificamente profissionais constitutivos 

do ser enfermeira, no âmbito da ESF? 

b) Como e sob que condições se deu a inserção das enfermeiras no campo da Saúde, 

particularmente na ESF? 

c) Qual a representação social de menopausa construída pelas enfermeiras da ESF e 

como esta se estrutura? 

d) Como esta representação influencia o desenvolvimento das práticas voltadas à 

assistência e educação da usuária que atravessa essa fase da vida? 

A seguir, expomos as estratégias metodológicas utilizadas, as quais serão detalhadas em 

cada capítulo, em articulação com as justificativas teóricas correspondentes.  
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Desenvolvemos a pesquisa, procurando abordar os aspectos quanti-qualitativos do 

fenômeno investigado, utilizando métodos e técnicas diferenciados, conforme defende 

Moscovici (2003). Segundo ele, a pluralidade de métodos nas pesquisas sobre representações 

sociais é fundamental, pois, espera-se que princípios, teorias e novos métodos de verificação 

sejam descobertos pelo pesquisador, o que não pode ser alcançado com apenas um método. O 

autor, autodenominado metodólogo politeísta, adverte que compete ao pesquisador discernir 

os métodos que devem ser mantidos e os que devem ser abandonados a cada momento das 

investigações sobre eles. Acrescenta ainda: a teoria das representações sociais, embora possa 

ocasionar discordâncias, “[...] permanecerá criativa por tão longo tempo, o quanto ela souber 

aproveitar as oportunidades que cada método disponível possa oferecer.” (MOSCOVICI, 

2003, p.14). 

A pesquisa de campo ocorreu na cidade de João Pessoa (PB), junto a uma população 

de 180 profissionais vinculados à ESF, distribuídos em Unidades de Saúde da Família (USF). 

Dentre esses, cento e quarenta e sete enfermeiras foram selecionadas a partir dos seguintes 

critérios: tempo mínimo de três anos para residência em João Pessoa, exercício profissional na 

Enfermagem e na ESF. 

A idade das participantes variou dos vinte e seis anos aos sessenta, sendo a faixa etária 

dos quarenta aos quarenta e nove, a que prevaleceu no grupo 40,8% (60). Embora seja essa a 

prevalência, identificamos profissionais nas faixas etárias anteriores à idade dos quarenta anos 

29,3% (43) e nas faixas etárias acima dos cinquenta 29,9% (44). 

O período de coleta efetiva dos dados estendeu-se de fevereiro a abril de 2008, com a 

aplicação da Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP) (que comentaremos a seguir). 

Em seguida, veio a aplicação do questionário, nos meses de outubro e novembro de 2008 e, 

por fim, a realização das entrevistas, nos meses de fevereiro e março de 2009. A inserção da 

pesquisadora no campo somente teve início com a aprovação do projeto de tese concedida 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Lauro Wanderley 

(HULW), do Centro de Ciências da Saúde (CCS), da UFPB, sob número 37/07. Este 

procedimento é uma das observâncias éticas para a condução de pesquisa envolvendo seres 

humanos, recomendada pela Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Vale 

salientar que a pesquisadora priorizou também o consentimento livre e esclarecido das 

participantes do estudo a partir de informações acerca dos objetivos, justificativa e 
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procedimentos da pesquisa, contemplados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
3
 

(TCLE) (Apêndice A). 

Com relação à apreensão do conteúdo representacional, servimo-nos do método de 

identificação do núcleo central por meio da TALP. Esse método baseia-se na teoria do núcleo 

central, a qual é considerada complementar à teoria de Moscovici, e vem sendo muito 

aplicada no Brasil e na Europa. 

 Abric (2000), o formulador da teoria do núcleo central, parte da hipótese de que a 

organização do conteúdo de uma representação social apresenta a característica de ser 

estruturada em torno de um núcleo central constituído de um ou mais elementos, que dão 

significado à representação. Em torno desse núcleo, situam-se os elementos periféricos 

explicitadores das especificidades dos indivíduos que compartilham um mesmo sentido 

atribuído a determinado objeto.   

 O núcleo central é fundamentalmente determinado pelo social, estando estreitamente 

vinculado às condições históricas, sociológicas e ideológicas de formação das representações. 

É, por isso, “[...] a base comum propriamente social e coletiva que define a homogeneidade 

de um grupo, através dos comportamentos individualizados que podem parecer 

contraditórios.” (ABRIC, 2000, p. 33, grifos do autor). É imprescindível à estabilidade e 

coerência da representação, por assegurar a sua manutenção no tempo.  

A aplicação da TALP consiste em solicitar às participantes da pesquisa que associem 

rapidamente palavras que lhes venham à mente diante de um estímulo visual ou sonoro, no 

nosso caso, menopausa.
4

 Utilizamos como instrumento de aplicação um formulário 

(Apêndice B) composto de três questões. As respostas às duas primeiras questões, que diziam 

respeito à associação livre e à hierarquização das palavras evocadas, foram processadas no 

software Ensemble de programmes permettant l´analyse des évocations (Conjunto de 

programas que permitem a análise de evocações) ― EVOC (VERGÈS, 2003) e analisadas 

numa perspectiva quantitativa. A resposta à terceira questão, dado o seu caráter discursivo, foi 

                                                           
3
 Consentimento livre e esclarecido ― Segundo a Resolução 196/96 sobre pesquisa que envolve seres humanos: 

“anuência do sujeito da pesquisa e/ou de seu representante legal, livre de vícios (simulação, fraude ou erro), 

dependência, subordinação ou intimidação, após explicação completa e pormenorizada sobre a natureza da 

pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e incômodo que esta possa acarretar, 

formulada em um termo de consentimento, autorizando sua participação voluntária na pesquisa.” (CONEP, 

1998, p. 35). 
4
 Esclarecemos que a escolha do termo menopausa como palavra indutora na TALP foi precedida por um teste 

com vinte enfermeiras, o qual consistiu em apresentar os termos menopausa e climatério. Após a aplicação 

desse, verificamos que as elas fizeram referência aos dois termos considerando-os como uma fase da vida 

feminina e apresentaram aspectos descritivos semelhantes para ambos. Desse modo, optamos pelo emprego do 

termo menopausa, pelo fato deste ser socialmente mais conhecido, portanto de fácil comunicação. 
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submetida à análise categorial de conteúdo proposta por Bauer (2002), Bardin (2008) e 

Franco (2007). 

Responderam à TALP apenas enfermeiras com idade entre quarenta e cinquenta e 

nove anos, num total de cento e uma, tomando-se como base o entendimento de que a teoria 

das representações sociais indica a necessidade de o participante ter uma relação direta ou 

indireta com o objeto a ser representado. Jodelet (2001, p. 27) afirma: “[...] a representação 

social é sempre representação de alguma coisa (objeto) e de alguém (sujeito). As 

características do sujeito e do objeto nela se manifestam”. Não participaram da TALP as 

enfermeiras com idade superior ou inferior à faixa etária escolhida, pois optamos por 

interrogar apenas as que se encontram no climatério, que lidam com a população de usuárias 

nessa mesma fase. 

Servimos-nos, igualmente, de um questionário com questões concernentes aos 

aspectos sociais, econômicos, culturais e educacionais das participantes que contribuíram para 

identificar determinados referentes empíricos do habitus do grupo (Apêndice C).  Quanto à 

análise do questionário, para as questões objetivas, procedemos à análise estatística descritiva 

e de correlação entre variáveis, com base no coeficiente de Spearman, segundo Munro (2005), 

e, para as questões discursivas, fizemos a análise categorial de conteúdo anteriormente citada. 

A entrevista semi-estruturada foi outra estratégia metodológica adotada, tendo em 

vista permitir aprofundar questões não elucidadas por meio da TALP e do questionário e 

explorar opiniões e possíveis atitudes no desenvolvimento das práticas de assistência e 

educação da usuária no climatério. A análise das produções discursivas obtidas com o auxílio 

de um roteiro (Apêndice D) foram, do mesmo modo, submetidas à análise categorial de 

conteúdo.  

Os resultados estão distribuídos em quatro capítulos. No primeiro, expusemos os 

referentes empíricos do habitus que foram explorados, devido à pertinência aos objetivos 

propostos. Inicialmente, tecemos considerações sobre esse conceito e sobre a metodologia 

empregada na aplicação dele. Estabelecemos sua relação com o conceito de campo e fizemos 

uma primeira abordagem relativa ao campo da Saúde, onde vamos situar nossa população.  

No segundo, tratamos da inserção das enfermeiras no campo da Saúde e 

particularmente na ESF. Procuramos mostrar como essas aí se inserem numa posição não-

hegemônica, ao contrário da posição assumida pelos médicos, em consequência dos capitais 

acumulados ao longo de suas trajetórias individual e social. 

O terceiro capítulo é dedicado à exposição dos resultados da apreensão do conteúdo 

representacional e de sua estruturação, apresentando-se o único elemento que compõe o 
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núcleo central da representação social de menopausa e, ao mesmo tempo, sua relação com os 

elementos considerados periféricos. Na sequência, apresentamos a análise dos conteúdos 

discursivos produzidos na terceira etapa da TALP e ressaltamos a “polifasia cognitiva” e 

complexidade presentes à organização do conteúdo representacional em foco. 

No quarto, expusemos a análise dos dados empíricos relativos à assistência e práticas 

educativas direcionadas à usuária no climatério, procurando demonstrar a influência da 

representação social na produção e reprodução dessas práticas. Enunciamos também a tese 

que passamos a defender: as enfermeiras participantes deste estudo conduzem suas práticas de 

assistência e educação para a saúde, voltadas às usuárias no climatério, orientadas por um 

sentido desse objeto; portanto, no que tange à sua configuração simbólica resultante da fusão 

de saberes tecnocientíficos, oriundos do modelo biomédico, predominante em sua formação, 

de valores hegemônicos que desvalorizam o envelhecimento e supervalorizam a juventude, de 

concepções pedagógicas derivadas de modelos considerados hoje autoritários e ultrapassados 

e de referentes culturais dos subgrupos a que pertencem, responsáveis pelas variações 

semânticas presentes ao conteúdo representacional. 

Entendemos que este estudo, desenvolvido nesta perspectiva teórico-metodológica, 

contribui para fortalecer as leituras críticas a respeito do climatério, porquanto se realiza 

valorizando a interação dos aspectos biológicos, cognitivos e socioculturais que lhe são 

inerentes. 
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CAPÍTULO I  
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1 O TORNAR-SE ENFERMEIRA 

   

Ser enfermeira é compartilhar uma identidade social, uma forma de ser inerente ao 

grupo que define também uma forma de ser percebido socialmente. Partimos, aqui, do 

pressuposto de que o ser enfermeira é o produto da construção de uma cultura sócio-

profissional comum, a qual se distingue, em vários aspectos, das demais culturas (ou sistemas 

culturais) coexistentes no campo da Saúde. Essa será aqui apreendida com o auxílio do 

conceito de habitus, mas tão somente nos aspectos considerados mais relevantes para esta 

pesquisa. Isto porque, considerando-se a estrutura complexa e multifacetada de uma 

representação social e, segundo propõe Domingos Sobrinho (2000; 2003), é preciso não 

apenas conhecer as condições psicossociais e culturais de construção de uma representação, 

mas também, a depender do recorte da pesquisa, as imposições do poder simbólico que aí se 

fazem presentes e asseguram a reprodução das legitimidades sociais. Dito isto, o objetivo 

deste capítulo é apresentar os elementos constitutivos do ser enfermeira na cidade de João 

Pessoa, no âmbito da ESF, que estão na base da construção representacional em foco. 

 

1.1 SOBRE O CONCEITO DE HABITUS 

O habitus é o conceito mais antigo e igualmente conhecido de Bourdieu (2004b, p. 

98). Para ele, tal conceito é entendido da seguinte forma: 

 

[...] sistema de disposições para a prática, é um fundamento objetivo de 

condutas regulares, logo, da regularidade das condutas, e, se é possível 

prever as práticas [...] é porque o habitus faz com que os agentes que o 

possuem comportem-se de uma determinada maneira em determinadas 

circunstâncias. 

 

Segundo o referido autor, tais disposições são adquiridas pela interiorização das 

estruturas sociais, a qual se dá de maneira tal que, uma vez efetivada, torna-se natural, 

ignorando-se, por conseguinte, o processo histórico de sua constituição. As disposições 

incorporadas são responsáveis, em parte, pelo modo como o agente social se conduz em um 

determinado contexto. O habitus, portanto, deve ser compreendido como matriz produtora das 

práticas que conduzem, no nosso caso, as enfermeiras, no campo da Saúde e no subcampo das 

práticas de enfermagem na cidade de João Pessoa. 
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Montagner (2006, p. 517) declara ter o habitus um papel central na teoria da práxis 

bourdieusiana, porquanto “[...] marca o lugar do agente social ou sujeito histórico. Além 

disso, esse conceito se inova ao possibilitar a mediação teórica entre o indivíduo e a sociedade 

ou estruturas e sujeitos históricos.” 

Bourdieu (1983a) explicita essa mediação, ao discorrer sobre a diferenciação entre os 

três tipos de conhecimento que permeiam o mundo social: o fenomenológico, o objetivista e o 

praxiológico. Para o autor, o conhecimento fenomenológico implica uma relação de 

familiaridade com o meio familiar, apreensão do mundo social considerado como mundo 

natural e evidente. Sobre este, por definição, não se pensa, mas se exclui a questão de suas 

próprias condições de possibilidade. No objetivista, a exemplo da hermenêutica estruturalista, 

as práticas e representações destas são estruturadas a partir de relações objetivas, mas ao 

preço de uma ruptura com o conhecimento fenomenológico e, por conseguinte, com os 

pressupostos tacitamente assumidos que conferem ao mundo social seu caráter de evidência e 

de natural.  Já o conhecimento praxiológico é explicado nos seguintes termos: 

 

[...] tem como objeto não somente o sistema das relações objetivas que o 

modo de conhecimento objetivista constrói, mas também as relações 

dialéticas entre essas estruturas e as disposições estruturadas, nas quais elas 

se atualizam e que tendem a reproduzi-las, isto é, o duplo processo de 

interiorização da exterioridade e de exteriorização da interioridade [...] 

(BOURDIEU, 1983a, p. 47, grifos do autor). 

 

Bourdieu (1983a) critica a corrente fenomenológica pelo fato de esta negar a 

"objetividade", isto é, a base material da produção dos fenômenos. Por um lado, o objetivismo 

estruturalista eclipsa os sujeitos; por outro, o subjetivismo fenomenológico desvaloriza as 

estruturas. Os conceitos de habitus e de campo contribuem para a superação dessa dicotomia, 

pois, segundo o autor, possibilita as relações dialéticas entre as estruturas e o papel dos 

agentes na atualização e na reprodução destas. 

É oportuno assinalar que, nesta pesquisa, empregamos expressões como “tornar-se 

enfermeira” e “ser enfermeira”, por compreendermos que estas se aproximam do 

conhecimento praxiológico e servem para indicar o movimento que envolve as construções 

identitárias, numa perspectiva estruturalista dinâmica para a identidade não ser vista como 

uma coisa, uma substância, mas uma relação social construída sob certos condicionantes 

históricos e sociais, mesmo em constante movimento. 

O habitus passa uma idéia que se aproxima da noção de hábito, mas se distingue desta 

por ser, fundamentalmente, a historicidade que diferencia o hábito do habitus. Enquanto o 
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hábito é tido por algo espontâneo, repetitivo, mecânico e automático, podendo ser considerado 

um costume que se adquiriu pela repetição de certos atos, o habitus “[...] é aquilo que se 

adquiriu, mas se encarnou no corpo de forma durável sob a forma de disposições 

permanentes.” É, portanto, “[...] um produto dos condicionamentos que tende a reproduzir a 

lógica objetiva dos condicionamentos, mas introduzindo neles uma transformação.” 

(BOURDIEU, 1983a, p.105). 

Bourdieu (2004b, p. 131) valoriza a dimensão do aprendizado passado, pois o habitus, 

sendo “[...] o princípio gerador de respostas mais ou menos adaptadas às exigências de um 

campo, é produto de toda a história individual, bem como, através das experiências 

formadoras da primeira infância, de toda a história coletiva da família e da classe.” É, assim, 

cultura encarnada, incorporada, de modo durável, como disposições permanentes: 

 

[...] basta que os agentes se deixem levar por sua “natureza”, isto é, pelo que 

a história fez deles, para estarem como que “naturalmente” ajustados ao 

mundo histórico com o qual defrontam, para fazerem o que é preciso, para 

realizarem o futuro potencialmente inscrito nesse mundo em que eles estão 

como peixes dentro d`água. (BOURDIEU, 2004b, p. 130). 

 

O habitus, por seu caráter multidimensional, engloba as dimensões básicas: eidos, 

ethos e hexis, relacionadas com os planos cognoscitivo, axiológico e prático, respectivamente. 

Para Bourdieu (1983b), o eidos corresponde aos esquemas lógicos ou às estruturas cognitivas; 

o ethos, a um conjunto objetivamente sistemático de disposições com uma dimensão ética, de 

princípios práticos e a hexis, a princípios de escolha que são incorporados e se tornam 

posturas, disposições do corpo. A hexis refere-se às práticas sociais internalizadas: o registro 

de posturas e gestos (o modo de se locomover dos agentes sociais). O autor ressalta que as 

três dimensões não podem ser segmentadas, por se tratar de aspectos indissociáveis. 

Visando a identificar os elementos constitutivos do habitus das enfermeiras 

participantes da pesquisa, percorremos um caminho metodológico que nos ajudasse a 

compreender as origens familiares e sociais, a trajetória escolar e profissional e acumulação 

dos capitais necessários ao ingresso delas no campo da Saúde e na ESF. 
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1.2 ASPECTOS METODOLÓGICOS DO ESTUDO DO HABITUS 

 

O estudo do habitus orientou-se por uma abordagem quanti-qualitativa. A apreensão 

dos dados empíricos se deu mediante a aplicação de um questionário a cento e quarenta e sete 

enfermeiras e da realização de uma entrevista semi-estruturada com dez dessas. 

Antes elaboração do questionário, realizamos cinco entrevistas exploratórias, tendo em 

vista colher subsídios para sua construção, e aplicamos dez questionários com a finalidade de 

testar a pertinência das questões, em face do objetivo proposto. Chegamos, então, a estruturá-

lo em três eixos. 

O primeiro eixo envolveu dados gerais sobre o grupo e dados referentes às origens das 

suas famílias, como escolaridade e ocupação dos pais. Assinale-se que os dados relacionados 

com os pais tiveram como objetivo saber qual a influência do capital cultural e econômico das 

famílias sobre o processo de formação das enfermeiras. 

O segundo eixo voltou-se para os aspectos da trajetória escolar e profissional. 

Procuramos recolher dados que orientassem a trajetória percorrida por elas e nos informassem 

sobre a condição profissional de cada uma, na ESF de João Pessoa. Dentre os dados da 

trajetória escolar, destacam-se: o respectivo Estado da federação em que concluiu o Ensino 

Fundamental, tipo de escola que cursou o Ensino Médio, abandono de estudos antes do 

ingresso na Universidade, tipo de ensino médio concluído, realização de curso pré-vestibular, 

idade que começou a trabalhar e o tipo de atividade remunerada exercida antes da 

Enfermagem. Quanto à trajetória profissional, obtivemos os seguintes dados: tipo de ingresso 

no mercado de trabalho, conclusão de outro curso (Graduação ou Pós-Graduação), área do 

curso de especialização concluído e realização atual em outro curso. 

O terceiro eixo abrangeu perguntas sobre as fontes de informação sobre o climatério, 

prática profissional na ESF e práticas educativas desenvolvidas no âmbito da ESF, tudo isso 

relacionado com um de seus objetos de prática, neste caso, o climatério. Quanto às fontes de 

informação, pesquisamos: disciplina na Graduação que abordasse esse tema, tipo de leitura, 

participação em eventos e atividades práticas que desenvolveu como estudante com usuárias 

nessa fase. Sobre a prática profissional, na ESF, relacionada com o climatério, averiguamos: 

conduta que adota ao assistir a usuária que não apresenta queixas relacionadas com a fase e a 

que apresenta queixas, tipo de atendimento considerado imprescindível à atenção para com a 

saúde da usuária no climatério e possíveis atitudes para com as usuárias no climatério. A 

respeito das práticas educativas, indagamos: práticas educativas adotadas quando atende uma 
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usuária no climatério, o modo de realizar as práticas educativas adotadas e situações utilizadas 

para realização das práticas educativas. 

O questionário foi constituído a partir de questões objetivas e descritivas. Os dados 

objetivos foram organizados em banco de dados do Microsoft EXCEL e, em seguida, foram 

submetidos a tratamento estatístico por meio do programa SPSS, utilizando-se de frequência e 

percentual e o teste de correlação de Spearman (r). Este coeficiente, segundo Munro (2005) é 

uma medida de associação entre duas variáveis e é usada quando essas são medidas em escala 

ordinal. Os valores do coeficiente de correlação variam de +1 até -1. Uma correlação igual a 

zero representa completa ausência de relacionamento entre as variáveis. A correlação é 

positiva, quando há um aumento concomitante entre duas variáveis; por outro lado, é negativa 

quando as variáveis se relacionam inversamente. A interpretação dos valores de (r) seguiu as 

recomendações da referida autora, no que se refere à análise das correlações, assim 

especificadas: muito baixa (0,00 a 0,25), baixa (0,26 a 0,49), moderada (0,50 a 0,69), alta 

(0,70 a 0,89) e muito alta (0,90 a 1,00). 

Para a análise quantitativa foi utilizado também o p-valor. Este coeficiente 

corresponde à probabilidade de teste de haver ou não correlação entre duas variáveis. 

Considerando-se um nível de significância de 5%, tem-se a seguinte hipótese: se o p-valor for 

superior a 0,05, negar-se-á a correlação significativa entre as variáveis; se for menor ou igual 

a 0,05, afirmar-se-á que as duas medidas são correlacionadas (MUNRO, 2005).  

O estudo de correlação envolveu o entrecruzamento do critério da amostra ― tempo 

de exercício profissional na ESF ― e as seguintes variáveis: tipo de atendimento considerado 

imprescindível (atendimento médico) e tipo de atendimento considerado imprescindível 

(atendimento de enfermagem). Considerando as recomendações propostas por Munro (2005), 

as correlações identificadas neste estudo apresentam intensidade baixa e muito baixa. 

Contudo, do ponto de vista estatístico considera-se relevante visto que possibilita uma melhor 

compreensão da intensidade das referidas correlações com as variáveis investigadas. Estas 

serão descritas no capítulo quatro. Os dados obtidos a partir do questionário foram expostos 

por meio de representações gráficas
5
, para uma melhor visualização dos resultados. 

Para a análise das questões descritivas, utilizamos a análise de conteúdo proposta por 

Bardin (2008). Esta autora a define como um conjunto de técnicas para análise das 

comunicações com vistas à obtenção de indicadores tanto quantitativos como qualitativos, que 

permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e recepção 

                                                           
5
 Esclarecemos que as tabelas 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 não apresentam total pelo fato de as questões 

pertinentes a elas serem de múltipla escolha. 
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(variáveis inferidas) das mensagens, mediante procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens. 

Para operacionalizar a referida técnica, seguimos os procedimentos propostos por 

Bardin (2008), contidos nas fases de pré-análise, descrição analítica e inferência e 

interpretação. Na fase de pré-análise buscamos operacionalizar e sistematizar as ideias 

iniciais, mediante a elaboração dos indicadores, a preparação do material e a definição das 

categorias da análise. Na de descrição analítica, realizamos operações de codificação e 

categorização, em função das regras previamente formuladas, na pré-análise. Na terceira ― 

inferência (dedução lógica dos saberes implícitos nos conteúdos) e interpretação ― aplicamos 

o que foi definido na fase anterior, não excluindo as informações fornecidas pelas 

enfermeiras, buscando as características de sua prática, a partir de suas descrições. De acordo 

com a autora, a análise do conteúdo representa um excelente instrumento de indução para se 

investigarem as causas (variáveis inferidas) a partir dos efeitos (variáveis de inferência ou 

indicadores; referências no texto). 

No tocante à entrevista, planejamos sua realização como etapa posterior ao tratamento 

e análise dos dados do questionário. Utilizamos a entrevista semi-estruturada visando a 

aprofundar a análise de aspectos não-elucidados durante a TALP, a aplicação do questionário 

e para explorar opiniões e possíveis atitudes no desenvolvimento das práticas assistenciais e 

educativas. Gaskell (2002) aponta a entrevista como uma técnica que exerce um importante 

papel na combinação com outros métodos, porquanto permite o entrevistado fornecer valiosa 

informação contextual para esta nos ajudar a explicar achados específicos e para desenvolver 

e compreender as relações entre os indivíduos e sua situação. Para ele, essa deve ter como 

objetivo o de oferecer “[...] uma compreensão detalhada das crenças, atitudes, valores e 

motivações, em relação aos comportamentos das pessoas em contextos sociais específicos.” 

(GASKELL, 2002, p. 65). 

No que tange à atuação do participante na entrevista, Gaskell (2002) afirma que toda 

pesquisa com entrevistas “[...] é um processo social, uma interação ou um empreendimento 

cooperativo, em que as palavras são o meio social de troca.” Segundo ele, tanto o pesquisador 

como o pesquisado produzem conhecimento, nesse processo, porquanto a entrevista, sendo 

uma interação, é também “[...] uma troca de ideias e de significados, em que várias realidades 

e percepções são exploradas e desenvolvidas.” (GASKELL, 2002, p. 73). 

Determinamos a seleção das entrevistadas, considerando os seguintes critérios: estar 

em atividade nas unidades básicas de saúde durante a coleta de dados, aceitar participar do 

estudo e ter disponibilidade para participar da entrevista. 
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Tais critérios de seleção encontram respaldo em Bourdieu (2008), o qual se refere à 

seleção de entrevistados. Ele recomenda que, no caso da entrevista, a seleção dos 

entrevistados fique a cargo do pesquisador. Este pode assumir a liberdade de escolhê-los entre 

pessoas com quem possui proximidade social e familiaridade, condições essenciais para evitar 

a violência simbólica na comunicação com o entrevistado, porquanto a proximidade com o 

pesquisador dá garantias contra a ameaça da exposição de sua subjetividade e vivências nos 

determinismos objetivos revelados pela análise. 

Dez profissionais foram entrevistadas. A quantidade de entrevistas foi definida pelo 

critério da saturação, ressaltado por Gaskell (2002). Este autor recomenda que este número 

seja controlado observando-se alguns aspectos; entre eles, o fato de que o número de versões 

da realidade é limitado, apesar de as experiências serem singulares para os indivíduos. Isto 

porque essas versões resultam de processos sociais e não apenas de mentes individuais, ou 

seja, as representações originadas de pessoas, em um dado contexto social, são 

compartilhadas. O supracitado autor acrescenta também que o pesquisador, ao perceber que 

não surgirão elementos novos tendo em vista a repetição dos temas, sente-se seguro na 

compreensão do fenômeno. Nisso ocorre o que ele chama de saturação de sentido. Outra 

recomendação refere-se ao tamanho do corpus que, para ser analisado, deve seguir um limite 

de vinte entrevistas, visto que a realização de uma quantidade maior implica um esforço muito 

grande para analisar um corpus de textos. 

Na entrevista, colhemos das dez enfermeiras, mediante um roteiro (Anexo D), a 

narrativa e reflexão sobre o seu processo de formação, isto é, a informação sobre a forma 

como se tornaram enfermeiras, sobre a sua atuação na ESF e sobre a realização de práticas 

educativas direcionadas à usuária na fase do climatério. 

Selecionadas as participantes, as entrevistas eram realizadas individualmente, após um 

prévio contato telefônico e no seu próprio ambiente de trabalho. Antes de iniciá-las, 

procurávamos conversar com as enfermeiras sobre assuntos de seu interesse, surgidos 

naturalmente naquela ocasião. Procurávamos, também, testar o gravador e posicioná-lo de 

modo que não se tornasse tão visível ao olhar da entrevistada, a fim de evitar 

constrangimentos desnecessários. Em seguida, dávamos início à gravação do diálogo com a 

introdução do tema proposto e com a utilização do roteiro. Durante esse procedimento, 

procuramos estabelecer uma relação de escuta ativa e metódica, como assinala Bourdieu 

(2008), com uma postura que, mesmo de aparência contraditória, procura associar os 

seguintes aspectos: completa disponibilidade relativa ao entrevistado, submissão à 

peculiaridade de sua história, podendo esta conduzir, mediante certo mimetismo, à adoção de 
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sua linguagem, à participação nos seus pensamentos e sentimentos, com a forte construção 

metódica do conhecimento das condições concretas, comum a toda uma categoria. 

Ressaltamos que, durante os depoimentos, a nossa conduta foi a de manter uma 

relação de abertura que permitisse às enfermeiras expressar, da melhor forma possível naquele 

contexto, a sua vivência nos temas propostos. Apesar desse esforço, tínhamos consciência dos 

limites dessa prática, que segundo Bourdieu (2008, p. 695), continua sendo uma relação social 

que exerce efeitos sobre os resultados obtidos. 

 

Tentar saber o que se faz quando se inicia uma relação de entrevista é em 

primeiro lugar tentar conhecer os efeitos que se podem produzir sem o saber 

por esta espécie de intrusão sempre um pouco arbitrária que está no 

princípio da troca [...] é tentar esclarecer o sentido que o pesquisado se faz 

da situação, da pesquisa em geral, da relação particular na qual ela se 

estabelece, dos fins que ela busca [...]. 

 

Para amenizar e controlar os efeitos da relação verticalizada que o pesquisador impõe, 

destaca Bourdieu, deve-se buscar uma postura reflexiva ante o entrevistado. 

 

Só a reflexividade, que é sinônimo de método, mas uma reflexividade 

reflexa, baseada num “trabalho”, num “olho” sociológico, permite perceber e 

controlar no campo, na própria condução da entrevista, os efeitos da 

estrutura social na qual ela se realiza. (2008, p. 694, grifos do autor). 

 

De acordo com Gaskell (2002), a ideia não é a de fazer um conjunto de perguntas 

padronizadas ou esperar que o entrevistado traduza os próprios pensamentos em categorias 

específicas de resposta. As questões são quase um convite ao entrevistado para falar, 

espontaneamente, com as próprias palavras e com tempo para refletir. Desse modo, a 

entrevista permite-o explorar, com detalhe, a sua visão de mundo, passando este a reconstruir 

a sua história social. 

Ao término da entrevista, nos despedíamos cortesmente e salientávamos para cada 

participante a importância daquele encontro. O material empírico resultante das entrevistas foi 

analisado de acordo com a técnica de análise de conteúdo, conforme Bauer (2002), Bardin 

(2008) e Franco (2007). Será apresentado tanto neste capítulo como nos capítulos 

subsequentes. 

A seguir, descreveremos os critérios de inclusão da amostra, já mencionados 

anteriormente. Essa explicitação se deve à importância deles para o estudo do habitus, 

compreendido como um sistema de disposições, resultante da inserção dos agentes num 

determinado espaço social. 
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A Tabela 1 aponta o período de 30 a 44 anos como o mais predominante, mostrando 

que 47,6% (70) das enfermeiras residem em João Pessoa há mais tempo, e o período inferior a 

15 anos, com apenas 8,8% (13) das enfermeiras. 

Tabela 1 - Distribuição das participantes, em relação ao tempo de residência em João Pessoa. 

Tempo de residência em João Pessoa  F % 

Menos de 15 anos 

De 15 a 29 anos 

De 30 a 44 anos 

De 45 anos acima 

 13 8,8 

 32 21,8 

 70 47,6 

 32 21,8 

Total 147 100,0 

Fonte ― Dados obtidos por meio de questionário aplicado entre enfermeiras de USFs de João Pessoa (2009). 

Sobre o critério tempo de residência em João Pessoa, definimos o mínimo de três anos, 

por acreditarmos ser um tempo suficiente para que as participantes estivessem devidamente 

inseridas na realidade urbana de João Pessoa e submetidas às influências culturais da cidade. 

Da mesma forma, quanto à inserção no subcampo da Enfermagem em João Pessoa e, 

particularmente, na ESF, consideramos o período de três anos como tempo razoável para 

incorporação dos traços distintivos do ser enfermeira e adesão ao sentido predominante no 

grupo, quanto à representação de si. Presumimos ser esse período mínimo suficiente para se 

poder verificar como esse grupo significa e ressignifica seu espaço e suas práticas, bem como 

constitui um discurso sobre si mesmo e o sobre o mundo ao redor e como consolida seus 

traços distintivos predominantes, como destacam as Tabelas 2 e 3, a seguir. 

Tabela 2 - Distribuição das participantes segundo o tempo de exercício profissional na 

Enfermagem. 

Tempo de exercício na Enfermagem F % 

Menos de 5 anos 

De 5 a 14 anos 

De 15 a 24 anos 

De 25 anos acima 

 6 4,1 

 43 29,2 

 66 44,9 

 32 21,8 

Total 147 100,0 

Fonte ― Dados obtidos por meio de questionário aplicado entre enfermeiras de USFs de João Pessoa (2009). 

De acordo com a Tabela 2, o período de exercício profissional na Enfermagem de 

maior percentual foi o de 15 a 24 anos com 44,9% (66) das enfermeiras e o menor tempo, 

abaixo de cinco anos, com 4,1% (6) das enfermeiras. 
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Tabela 3 ― Distribuição das participantes segundo o tempo de exercício profissional na ESF. 

Tempo de exercício na ESF F % 

Menos de 5 anos 

De 5 a 7 anos 

De 8 a 10 anos 

Mais de 10 anos 

 17 11,6 

 88 59,9 

 39 26,5 

 3   2,0 

Total 147              100,0 
Fonte ― Dados obtidos por meio de questionário aplicado entre enfermeiras de USFs de João Pessoa (2009). 

Quanto ao tempo de exercício profissional na ESF, 59,9% (88) das enfermeiras o 

exerce entre 5 e 7 anos. Esses dados mostram que os critérios de seleção atendem aos 

requisitos exigidos para o estudo do habitus do grupo. 

 

1.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CAMPO DA SAÚDE 

 

A constituição de uma cultura comum, ou seja, de um habitus para a enfermeira, 

implica admitir que, num determinado momento, indivíduos com trajetórias pessoais e sociais 

diferenciadas encontram-se num determinado locus do mundo social, no caso, o subcampo da 

ESF, e constroem para si uma forma própria de ser e de ser percebido. Sendo o habitus uma 

relação social e não uma coisa, o lugar ocupado pelos agentes numa determinada estrutura de 

relações vai depender de suas propriedades intrínsecas, de suas características particulares. 

Conforme Domingos Sobrinho (2000, p. 120), toda condição social é demarcada por suas 

“[...] propriedades intrínsecas, particulares e, ao mesmo tempo, pelas propriedades relacionais 

que cada uma deve à sua posição dentro do sistema das diferentes condições sociais que é 

também sistema de diferença.” 

O tornar-se enfermeira, nesta óptica, exige necessariamente fazer referência ao campo 

social da Saúde, locus da construção e das disputas pela afirmação desse ser social, a 

enfermeira. Por esta razão, antes de apresentarmos os resultados obtidos por meio do 

questionário e da entrevista, referentes aos elementos caracterizadores do habitus em questão, 

vamos abordar o espaço social em que este se concretiza e ganha visibilidade. 

 

1.3.1 Sobre o conceito de campo social. 

 

O conceito de campo social, segundo Domingos Sobrinho (2002), é um dos aspectos 

inovadores da sociologia de Bourdieu (2007b), devido à analogia que este autor faz entre a 

economia e os mercados de bens simbólicos. Para ele, não são exclusivas do campo 



39 
 

econômico as estratégias desenvolvidas nele pelos agentes, mas também comuns aos demais 

espaços sociais.  Um campo social é, portanto, um mercado de bens simbólicos, mas um 

campo de forças e de lutas “[...] no interior do qual os agentes se enfrentam, com meios e fins 

diferenciados conforme sua posição na estrutura do campo de forças, contribuindo assim para 

a conservação ou a transformação de sua estrutura.” (BOURDIEU (2007b, p. 50). 

Bourdieu (2004a, p. 20) afirma que um campo social é um “[...] universo no qual estão 

inseridos os agentes e as instituições que produzem, reproduzem ou difundem a arte, a 

literatura ou a ciência.” É um mundo social como os outros; obedece, porém, a leis sociais 

mais ou menos exclusivas. Dito de outra forma: é um espaço relativamente autônomo, um 

microcosmo dotado de leis próprias. 

Uma das manifestações mais evidentes da autonomia de um campo é sua capacidade 

de produzir refração, sob determinada forma, às pressões ou às demandas externas: 

 

O grau de autonomia de um campo tem por indicador principal seu poder de 

refração, de retradução. Inversamente, a heteronomia de um campo 

manifesta-se, essencialmente, pelo fato de que os problemas exteriores, em 

especial os problemas políticos, aí se exprimem diretamente (BOURDIEU, 

2004a, p. 22). 

 

O funcionamento de um campo, defende Bourdieu (1983c, p. 89), depende de “[...] 

objetos de disputas e pessoas prontas para disputar o jogo, dotadas de habitus que impliquem 

no conhecimento e no reconhecimento das leis imanentes do jogo, dos objetos de disputas.” 

Nesse entendimento, o campo passa a ser considerado um locus onde disputas concorrenciais 

são travadas entre aqueles que o compõem. Agentes e instituições empregam “[...] forças 

diferentes e segundo as regras constitutivas deste espaço de jogo, para se apropriar dos lucros 

específicos que estão em jogo neste jogo.” (BOURDIEU, 1983b, p. 106). 

No caso específico deste trabalho, o conceito de campo contribui para alguns 

propósitos, tais como: compreender como se manifestam as relações entre o subcampo da 

Enfermagem e o campo geral da Saúde na cidade de João Pessoa, particularmente, no âmbito 

da ESF; e compreender qual o lugar aí ocupado pela enfermeira e a repercussão dessa 

condição social sobre o ser do grupo e suas práticas. 
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1.3.2 O campo da Saúde e as práticas de enfermagem. 

 

Discorrer sobre o campo da Saúde visa tão somente a situar o espaço social das 

práticas de enfermagem como subsistema desse campo, a partir da explicitação de algumas de 

suas particularidades, visto que faremos maior aprofundamento mais adiante. 

O campo da Saúde, sob a óptica da praxiologia de Bourdieu (1976), deve ser 

entendido como um espaço em que são construídos saberes e desenvolvidas práticas acerca 

dos objetos que justificam a sua existência, mas, ao mesmo tempo, como um espaço de lutas 

pelo controle dos enjeux que fazem mover esse campo. Nesse contexto, para que um campo 

funcione, é necessário que nele existam tanto os enjeux como pessoas preparadas para jogar o 

jogo, dotadas de habitus que permite o conhecimento e reconhecimento das leis permanentes 

do jogo e dos enjeux  (BOURDIEU, 1976).
6
 

Os agentes que se encontram inseridos num campo específico possuem em comum um 

conjunto de interesses essenciais, isto é, “[...] tudo o que está ligado à existência mesma do 

campo. Isto leva à construção de uma cumplicidade objetiva que permanece subjacente a 

todos os conflitos e antagonismos existentes.” (DOMINGOS SOBRINHO, 2002, p. 51). Essa 

conivência, ressaltamos, não se expressa formalmente, mas de forma tácita e consentida por 

todos os agentes. Assim, apesar de as relações entre os agentes integrantes do campo da Saúde 

serem permeadas de cooperação, nelas coexistem o conflito e as disputas pela autoridade para 

falar e agir em nome do campo. 

Exemplo desses conflitos e disputas pelo monopólio do poder são as relações que se 

estabelecem entre duas categorias profissionais fundamentais no campo da Saúde: o médico e 

o enfermeiro. Historicamente, o médico tem exercido o poder da autoridade legítima para 

falar e agir em nome do campo. D´Oliveira (2000) atribui esse monopólio ao acúmulo de 

conhecimentos científicos e saberes técnicos desse agente, o que lhe tem propiciado igual 

poder econômico, cultural e social. O médico é a categoria profissional da Saúde que mais 

ocupa altos cargos de direção nessa área, além de ter maior representação nos espaços 

legislativos e de decisão sobre as políticas de saúde para o país. 

Segundo Silva et al. (2006), em estudo sobre a relação entre enfermeiros e médicos, 

estes últimos, por ocuparem posição de destaque e prestígio social, usufruem certa supremacia 

em relação aos demais agentes da Saúde, inclusive em relação aos enfermeiros. Esses autores 

                                                           
6
 Um enjeux é um valor que se atribui a uma ação. Ganhar a estima dos outros ao conseguir realizar uma ação 

difícil é um enjeux. Num conflito, há sempre des enjeux mais ou menos ocultos (de poder) por trás dos objetivos 

declarados (BERNOUX, 1985). 
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apontam a hegemonia da Medicina sobre a Enfermagem como o principal fator de conflito 

entre estas duas categorias de profissionais, acarretando obstáculos à excelência na produção 

dos serviços em saúde e à qualidade da assistência prestada aos usuários. 

Os autores acrescentam que os enfermeiros, mesmo usufruindo certa 

representatividade e possuindo formação de nível superior, não têm autonomia para discutir, 

questionar e deliberar, junto ao médico, sobre o andamento dos serviços prestados ao 

paciente. Em outros termos: não possuem poder de decisão sobre seu próprio trabalho. Dessa 

forma, os enfermeiros sentem-se desestimulados ao ver sua atuação limitada às prescrições 

médicas ― o que desvirtua o objeto-fim da Enfermagem: o cuidado do paciente. As lutas pela 

ocupação de espaços e posições, autonomia profissional e aquisição de poder permeiam, 

igualmente, esse campo. 

Conforme vimos discutindo, o médico usufrui um poder instituído socialmente, que o 

distingue das demais categorias de agentes e o coloca em posição privilegiada, na 

hierarquização do campo e nas relações com a sociedade em geral. Diante do exposto, 

passamos a indagar: Quais as particularidades do ser enfermeira, na cidade de João Pessoa? 

Qual a posição que esta categoria ocupa no campo da Saúde, tal como este se estrutura nesta 

cidade? Qual a repercussão dessa posição para as práticas na ESF? 

Passemos, a seguir, à identificação dos mais evidentes elementos constitutivos da 

construção do habitus da enfermeira em João Pessoa, alertando que faremos movimentos de 

idas e vindas sobre a relação campo social e habitus, sempre que a apresentação dos 

resultados o exigir. 

 

1.4. ORIGENS FAMILIARES 

 

A inserção das enfermeiras no campo da Saúde e, mais particularmente, no subcampo 

das práticas de enfermagem, tal como esses fenômenos se manifestam em João Pessoa, levará 

sempre a marca da singularidade da constituição social desses agentes. O ser enfermeira, a 

construção de um habitus (este concebido como cultura que sedimenta o grupo), constituiu-se, 

num determinado momento (embora não cesse de reconstruir-se), pela fusão de indivíduos de 

diferentes origens sociais, mas traziam consigo também traços e potencialidades comuns. Isto 

é o que procuraremos demonstrar nas páginas seguintes, começando por buscar as origens 

familiares e sociais das participantes. 
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1.4.1 Escolaridade e ocupação dos pais. 

 

Na Tabela 4, podemos verificar que a escolaridade dos pais apresenta maiores 

percentuais no Ensino Fundamental I incompleto 20,4% (30) e a das mães, por sua vez, 

apresenta, no Ensino Médio, um índice com um quantitativo pouco maior 25,8% (38). Dessa 

forma, em termos de percentual, as mães possuem maior nível de escolaridade do que os pais; 

no entanto, se avaliarmos a escolaridade de nível superior, veremos que os pais apresentam 

percentuais mais elevados 19,7% (29) do que os das mães 15,0% (22). É importante destacar 

que 5,3% (8) dos pais e 4,7% (7) das mães apresentaram nenhuma escolaridade. 

Tabela 4 - Distribuição das participantes segundo o grau de escolaridade dos pais. 

Escolaridade 
Pai Mãe 

F % F % 

Nenhuma escolaridade  8 5,4  7 4,8 

Ensino Fundamental I incompleto 30 20,5 27 18,4 

Ensino Fundamental I completo 21 14,3 16 10,9 

Ensino Fundamental II incompleto  5 3,4  2 1,3 

Ensino Fundamental II completo 11 7,5 12 8,2 

Ensino Médio incompleto  3 2,0  4 2,7 

Ensino Médio completo 23 15,6 38 25,8 

Ensino Superior incompleto  5 3,4  3 2,0 

Ensino Superior completo 29 19,7 22 15,0 

Não informado 12 8,2 16 10,9 

Total 147 100,0 147 100,0 
Fonte ― Dados obtidos por meio de questionário aplicado entre enfermeiras de USFs de João Pessoa (2009). 

Ainda de acordo com a Tabela 4, estabelecendo uma comparação entre a escolaridade 

em Ensino Médio completo dos pais e a das mães, percebemos que há diferença em favor 

destas, 10,2% (15). Comparando, entre os dois gêneros, o nível de escolaridade em Ensino 

Superior completo, identificamos uma diferença em prol dos pais, que não é expressiva, 4,8% 

(7). Com isso, queremos dizer que a escolaridade das mães é um pouco mais expressiva, uma 

vez que 40,8% (60) delas conseguiram completar o Ensino Médio e o Curso Superior e os 

pais 35,4% (52). Mesmo com esses resultados, podemos dizer que os demais percentuais, 

somados, apontam uma escolaridade que não ultrapassa o nível médio: pais, 53,1% (78) e 

mães, 46,2% (68). 

No que concerne à ocupação dos pais das enfermeiras (Tabela 5), empregamos a 

Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego
7
 (BRASIL, 

2009). 

                                                           
7
 A Classificação Brasileira de Ocupações ― CBO  ― é o documento normalizador do reconhecimento da 

nomeação e da codificação dos títulos e conteúdos das ocupações do mercado de trabalho brasileiro. É ao mesmo 

tempo uma classificação enumerativa e uma classificação descritiva. Esta classificação aponta dez grandes grupos 
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Tabela 5 - Distribuição das participantes de acordo com a ocupação dos pais. 

Categoria 
Pai Mãe 

F % F % 

     

Forças Armadas, policiais e bombeiros 

militares                                                 
9 6,1% 0 0,0% 

Profissionais das ciências e das artes                       18 12,2% 10 6,8% 

Técnicos de nível médio   4 2,7% 5 3,4% 

Trabalhadores de serviços administrativos 26 17,7% 16 10,9% 

Trabalhadores dos serviços, vendedores do 

comércio em lojas e mercados             
46 31,4% 93 63,3% 

Trabalhadores agropecuários, florestais, da 

caça e pesca                                             
13 8,8% 0 0,0% 

     

Aposentados 

Falecidos 

Não Informado 

14 

16 

1 

9,5% 

10,9% 

0,7% 

14 

5 

4 

9,5% 

3,4% 

2,7% 

Total 147 100,0 147 100,0 
Fonte ― Dados obtidos por meio de questionário aplicado entre enfermeiras de USFs de João Pessoa (2009). 

Dentre as ocupações exercidas pelos pais das enfermeiras, destacou-se o grupo dos 

trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados, com 31,4% (46). 

Neste grupo, a principal ocupação foi a de comerciante, com 15,6% (23), seguida de 

mecânico e motorista, com 2,7% (4), cada. As demais ocupações obtiveram percentuais 

menores: comerciário, ferroviário, bilheteiro e pedreiro, cada uma com 1,4% (2); gerente de 

transporte, marchante, garçom, caminhoneiro, serviços gerais, agente penitenciário, cada uma 

com 0,7% (1). 

O segundo maior grupo foi o dos trabalhadores de serviços administrativos, com 

17,7% (26). Neste, encontram-se agrupados: funcionários públicos com o maior percentual, 

11,6% (17), seguidos de bancários e agentes fiscais com 2,7% (4), cada; e assessor jurídico, 

0,7% (1). 

Quanto à ocupação das mães, a Tabela 5 aponta um maior percentual para o grupo dos 

trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados, com 63,3% (93), 

seguido do grupo dos trabalhadores de serviços administrativos, com 10,9% (16). As 

ocupações incluídas no primeiro grupo foram as seguintes: dona de casa, 42,8% (63), 

professora, 11,6% (17), comerciante, 4,8% (7), costureira, 3,4% (5) e cabeleireira, 0,7% (1). 

                                                                                                                                                                                     
como o nível mais agregado da classificação, por nível de competência e similaridade nas atividades executadas. 

São eles: GG0 ― Forças Armadas, policiais e bombeiros militares; GG 1― Membros superiores do poder público, 

dirigentes de organizações de interesse público e de empresas e gerentes não definido; GG2 ― Profissionais das 

ciências e das artes; GG3 ― Técnicos de nível médio; GG4 ― Trabalhadores de serviços administrativos; GG5 ― 

Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados; GG6 ― Trabalhadores agropecuários, 

florestais, da caça e pesca GG7 ― Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais; GG8 ― Trabalhadores 

da produção de bens e serviços industriais; GG 9 ― Trabalhadores de manutenção e reparação. (BRASIL, 2009). 
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O destaque para o segundo grupo foi funcionária pública com 9,3% (14). Quanto à escrivã e 

bancária, cada uma obteve apenas 0,7% (1). 

Ressaltamos que as categorias aposentados e falecidos não foram agrupadas na 

classificação. Nelas, constatamos que, entre os genitores das enfermeiras, os pais perfazem 

9,5% (14) de aposentados e 10,9% (16) de falecidos, e as mães, 9,5% (14) de aposentadas e 

3,4% (5) de falecidas. Acrescentamos que 3,4% (5) não foram informados pelas respondentes. 

As ocupações exercidas pelos pais e mães das enfermeiras participantes do estudo 

refletem o próprio nível de escolaridade. Constatamos que foram mais representativas entre as 

mães as ocupações inclusas no grupo dos trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio 

em lojas e mercados. No caso delas, a ocupação dona de casa, a mais expressiva, retrata a 

realidade vivenciada pelas mulheres pertencentes às classes populares, por não terem 

escolaridade elevada ou nenhuma. Em consequência, assumem atividades exclusivamente 

dentro do lar ou ocupações de baixa remuneração. Acrescente-se a isso a divisão do trabalho 

entre os gêneros, o qual tradicionalmente privilegia o masculino. 

Quanto à segunda maior ocupação das mães, o destaque foi dado para a de professora. 

Esta ocupação se inclui no conjunto das atividades de menor reconhecimento social, 

principalmente quando exercida nas primeiras fases de escolarização e em escolas públicas de 

cidades do interior. Além disso, o exercício desta profissão é permeado por um discurso 

ideológico que, ao longo do tempo, segundo Almeida (1998), estabeleceu argumentos que 

atribuía às mulheres um melhor desempenho profissional na educação, pelo fato de a docência 

estar relacionada com ideias de domesticidade e maternidade. Esse discurso ideológico, 

segundo a autora, teve o poder de fortalecer tanto os estereótipos quanto a segregação sexual. 

A isto as mulheres estiveram socialmente submetidas, ao longo do tempo, por entender-se que 

a missão feminina restringia-se a cuidar de crianças e a educar. Portanto, revelava-se o 

magistério o seu lugar por excelência. 

Já no caso dos pais, as ocupações ligadas aos grupos trabalhadores de serviços 

administrativos e profissionais das ciências e das artes foram as mais expressivas. 

Resumindo, o nível de escolarização da maioria dos pais não ultrapassa o Ensino 

Médio e as ocupações exercidas por eles se incluem entre as de menor reconhecimento social. 
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1.4.2 Naturalidade das enfermeiras. 

 

Conforme a Tabela 6, 89,1% (131) das enfermeiras são naturais do Estado da Paraíba. 

As demais têm como naturalidade capitais e cidades do interior de outros Estados da Região 

Nordeste, como Pernambuco, 4,8% (7), Rio Grande do Norte, 1,4% (2), Ceará, 1,4% (2) e 

Bahia, 0,7% (1); da Região Sudeste, como Rio de Janeiro, 0,7% (1) e da Região Sul, como 

Santa Catarina, 0,7% (1). 

Tabela 6 - Distribuição das participantes conforme a naturalidade. 

Estado F % 

Paraíba 131 89,1 

Pernambuco 7 4,6 

Rio Grande do Norte 2 1,4 

Ceará 2 1,4 

Bahia 1 0,7 

Santa Catarina 1 0,7 

Rio de Janeiro 1 0,7 

Não informado 2 1,4 

Total 147 100,0 
Fonte ― Dados obtidos por meio de questionário aplicado entre enfermeiras de USFs de João Pessoa (2009). 

Dentre as que são naturais do Estado da Paraíba, 49,6% (65) nasceram em João Pessoa 

e sempre residiram naquela cidade. Isso significa que a formação escolar e profissional foi 

toda realizada lá, também. As demais cidades desse Estado foram assim distribuídas: Sousa, 

5,3% (7), Campina Grande, 3,8% (5); Patos e Alagoa Grande, cada uma com 3,0% (4); 

Guarabira e Pombal, cada uma com 2,3% (3); Aguiar, Areia, Cabedelo, Catolé do Rocha, 

Pirpirituba, Sapé e Uiraúna, cada uma com 1,5% (2). Cada uma das demais cidades obteve 

apenas 0,8% (1): Araruna, Bayeux, Bom Jesus, Caaporã, Cajazeiras, Coremas, Cuité, 

Diamante, Esperança, Itabaiana, Itaporanga, Itatuba, Monteiro, Natuba, Paulista, Pedra 

Lavrada, Piancó, Picuí, Pilãozinhos, Princesa Isabel, Remígio, Salgado de São Felix, São 

Mamede, São José de Piranhas, Santa Luzia e Santa Rita. 

O Estado de Pernambuco abrangeu a capital Recife com 3,0% (4) e as cidades: 

Surubim, Garanhuns e São Bento do Uma, cada uma com 0,8% (1). O Rio Grande do Norte 

abrangeu as cidades: São João do Sabugi e Nova Cruz, cada um com 0,8% (1). O Ceará 

envolveu a capital Fortaleza com 0,8 (1) e a cidade de Barbalha com 0,8% (1). Bahia teve 

Salvador com 0,8% (1). Rio de Janeiro marcou a capital com 0,8% (1). O Estado de Santa 

Catarina incluiu a cidade de Lages com 0,8% (1).  

Considerando-se as 49,6% (65) enfermeiras, naturais e residentes em João Pessoa, 

esses dados indicam que 50,3% (66) tiveram de emigrar do interior do Estado da Paraíba, a 
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fim de completar o processo de escolarização e inserir-se no mercado de trabalho. Todas, no 

entanto, residem em João Pessoa há, no mínimo, três anos. 

  

1.5. TRAJETÓRIA ESCOLAR DAS ENFERMEIRAS 

 

É na trajetória social que os agentes se encontram, constroem afinidades, agem e 

reagem ante as forças do campo. Uma trajetória não é uma biografia comum, uma descrição 

ou mera sucessão de eventos: “[...] a trajetória descreve a série de posições sucessivamente 

ocupadas, [...] tendo ficando claro que é apenas na estrutura de um campo, isto é, repetindo, 

relacionalmente, que se define o sentido dessas posições sucessivas.” (BOURDIEU, 2007b, 

p.71). 

Como diz Bonnewitz (2003, p. 78), o habitus é o produto da posição e da trajetória 

social dos indivíduos. Assim recomenda: “[...] é preciso estudar não só a posição dos agentes, 

mas também a trajetória que os levou a ocupar essa posição.” Isto porque, o habitus se 

reestrutura de acordo com a trajetória social percorrida pelo agente, ou seja, pela experiência 

vivida e interiorizada da ascensão, da estagnação ou do declínio social. 

O referido autor assegura que, dentre todas as ações pedagógicas que sofremos, as 

mais decisivas são as mais precoces, ou seja, aquelas que vivenciamos durante a infância e 

tiveram como resultado inculcar-nos um habitus primário. Este é constituído das disposições 

mais precocemente adquiridas, por isso mais duradouras. Daí o importante papel do grupo 

familiar na socialização primária, pois a família ocupa uma posição no espaço social e 

contribui fortemente para a aquisição das disposições que reproduzem, espontaneamente, 

mediante pensamentos, palavras e ações, as relações sociais existentes no momento da 

aprendizagem. Logo, esse processo de interiorização das propriedades ligadas à posição no 

espaço social faz o habitus ser considerado um mecanismo de interiorização da exterioridade. 

Para o autor, quanto mais a primeira educação é inscrita num agente, este tende a 

perceber cada vez mais as experiências novas em função do seu habitus primário, de tal modo 

que as disposições já adquiridas tendem a condicionar a aquisição de novas posições
8
. Isto 

implica dizer que nossas práticas e representações nem são totalmente determinadas, já que os 

agentes fazem escolhas nem totalmente livres, por serem orientadas pelo habitus. 

                                                           
8
 Embora sejam produto de condicionamentos anteriores, as estruturas do habitus continuam ajustando-se (ou 

modificando-se) em razão das necessidades relacionadas com as novas situações: “[...] habitus é uma estrutura 

interna sempre em via de reestruturação. É o produto de nossa experiência passada e presente, o que mostra que 

o habitus não é totalmente congelado.” (BONNEWITZ (2003, p. 79). 
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Incorporadas, as experiências escolares, mesmo parcialmente, influenciarão os habitus 

secundários e estarão no princípio da percepção e da apreciação das demais experiências do 

indivíduo, inclusive a capacitação e o desempenho profissional. Durante o processo de 

profissionalização, os habitus primários e secundários tanto podem ser mantidos como 

transformados. 

Com apoio na praxiologia bourdieusiana, passaremos a analisar a trajetória escolar das 

enfermeiras, com vistas a verificar o processo de aquisição de capital cultural, sob sua forma 

escolar. 

O conceito de capital cultural refere-se “[...] ao conjunto das qualificações intelectuais 

produzidas pelo sistema escolar ou transmitidas pela família.” (BONNEWITZ, 2003, p. 53). 

No caso do nosso estudo, destacaremos a aquisição de capital cultural institucionalizado
9
, 

sancionado pelas instituições de ensino, no que se refere aos certificados escolares, quer dizer, 

aos diplomas que foram adquiridos pelas enfermeiras ao longo de sua trajetória escolar e 

contribuíram para consolidar a sua formação profissional e garantir o ingresso no mercado de 

trabalho. 

De acordo com Bourdieu (2007c), na trajetória de um grupo, a análise do nível cultural 

dos pais, o lugar de residência durante a adolescência e no período correspondente ao estudo 

superior, na fase adulta, além de características do passado escolar, como o tipo de ensino 

médio e o tipo de escola (pública ou privada), permite “[...] explicar quase inteiramente os 

diferentes graus de êxito obtidos pelos diferentes subgrupos definidos pela combinação desses 

critérios; isso sem apelar, absolutamente, para as desigualdades inatas”. (BOURDIEU, 2007c, 

p. 43).  A análise multivariada, que considera essas diferentes variáveis e outras, permite fazer 

um cálculo muito preciso das esperanças de vida escolar. 

Analisaremos, a seguir, os dados que compuseram o bloco de questões fechadas do 

questionário, as quais eram relativas à trajetória escolar das enfermeiras, a partir de aspectos 

que caracterizam o processo de aquisição de capital cultural, na forma de capital escolar, 

como por exemplo, local de conclusão do Ensino Fundamental, tipo de escola em que cursou 

o Ensino Médio, tipo de ensino médio, possível abandono aos estudos nessa fase, realização 

de curso pré-vestibular e primeira opção pela área do Curso Superior. 

                                                           
9
 O capital cultural pode existir sob três formas: no estado incorporado, ou seja, sob a forma de disposições 

duráveis do organismo; no estado objetivado, sob a forma de bens culturais ― quadros, livros, dicionários, 

instrumentos, máquinas, que constituem indícios ou a realização de teorias ou de críticas dessas teorias, de 

problemáticas, etc.; e, enfim, no estado institucionalizado, forma de objetivação que é preciso colocar à parte 

porque, como se observa em relação ao certificado escolar, ela confere ao capital cultural ― de que é, 

supostamente, a garantia ― propriedades inteiramente originais (BOURDIEU, 2007d, p.74). 
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Conforme a Tabela 7, a maioria das enfermeiras 89,1% (131), concluiu o Ensino 

Fundamental no Estado da Paraíba. 

Tabela 7 - Distribuição das participantes segundo o Estado da federação em que concluíram o 

Ensino Fundamental. 

Estado da federação F % 

PB 131 89,1 

PE 3 2,0 

RN 2 1,4 

CE 2 1,4 

BA 1 0,7 

PR 1 0,7 

Não informado 7 4,7 

Total 147 100,0 
Fonte ― Dados obtidos por meio de questionário aplicado entre enfermeiras de USFs de João Pessoa (2009). 

Se compararmos os resultados dessa Tabela com os da Tabela 6, que apresenta a 

distribuição das enfermeiras segundo o Estado e município de nascimento, poderemos supor 

que 89,1% (131) concluíram o Ensino Fundamental em suas cidades de origem. 

Na tabela 8, verificamos que 38,1% (56) cursaram todo o Ensino Médio em escola 

pública e 39,4% (58) em escola privada. 

Tabela 8 - Distribuição das participantes segundo o tipo de escola em que cursaram o Ensino 

Médio. 

Tipo de escola F % 

Todo em escola pública 56 38,1 

Todo em escola particular 58 39,6 

Maior parte em escola pública   9   6,1 

Maior parte em escola particular 10   6,8 

Parte em escola pública e parte em escola 

particular 
11   7,4 

Não informado  3   2,0 

Total 147 100,0 

Fonte ― Dados obtidos por meio de questionário aplicado entre enfermeiras de USFs de João Pessoa (2009). 

Os dados mostram que os pais, mesmo distribuídos entre os que investiram na escola 

pública (38,1%) ou na particular (39,6%) acreditavam na educação dos filhos. Na óptica da 

praxiologia, a nossa população, mesmo oriunda de realidades diferentes e desfavoráveis 

econômica e socialmente, sempre fez parte de grupos familiares cujos pais acreditavam no 

poder “redentor” da Educação. Dessa forma, pôde ter um destino bem melhor que os milhões 

de brasileiros, para os quais o ingresso, pelo menos, ao Ensino Médio ainda é inatingível. 

Segundo a teoria, a posição de um agente ou instituição num determinado campo e em 

determinada conjuntura, depende da acumulação dos capitais e estratégias necessárias para se 

inserir nos enjeux que fazem mover o campo. Ao acreditarem no poder “redentor” da 

Educação e se esforçarem, apesar das limitações, tanto para inculcar nos seus filhos a 

valorização dos bens educacionais, quanto para converter os diferentes capitais de que 
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dispunham em capital simbólico, na forma de capital educacional, essas famílias, ao contrário 

de muitas outras que, por razões diversas não o fizeram, criaram a possibilidade de uma 

melhor inserção econômica, social e cultural para suas descendentes, aqui investigadas. 

A Tabela 9 mostra que a maioria, 92,5% (136), das enfermeiras não abandonou os 

estudos durante todo o período de escolarização. 

Tabela 9 ― Distribuição das participantes segundo abandono de estudos antes do ingresso na 

Universidade. 

Abandonou os estudos antes de ingressar na Universidade F % 

Não 

Sim 

Não informado 

 136 92,5 

 10 6,8 

 1 0,7 

Total 147 100,0 

Motivo do abandono 

Dificuldades de aprendizagem 1 10,0 

Problemas de saúde 1 10,0 

Dificuldades financeiras 1 10,0 

Dificuldades com transporte 1 10,0 

Mudança de endereço 2 20,0 

Casamento 1 10,0 

Sentimento de despreparo para o 

ingresso na Universidade 
1 10,0 

Outro 2 20,0 

Total 10 100,0 
Fonte ― Dados obtidos por meio de questionário aplicado entre enfermeiras de USFs de João Pessoa (2009). 

Como já sublinhamos, a atitude da família e as condições objetivas criadas permitiram 

as filhas chegar à Universidade. Bourdieu (2007c, p. 48) argumenta: “[...] o desejo razoável 

de ascensão através da escola não pode existir enquanto as chances objetivas de êxito forem 

ínfimas.” Diz ainda o autor que as condições objetivas que definem as atitudes dos pais e 

dominam as escolhas importantes da carreira escolar regem igualmente, a atitude das crianças 

tanto com relação a tais escolhas como com relação à escola. 

Assim, as enfermeiras investigadas conseguiram realizar o projeto familiar de 

prosseguir nos estudos, cuja meta era a formação superior. Os recursos financeiros investidos 

ou, na linguagem bourdieusiana, o capital econômico construído pelas famílias foi 

reconvertido em capital cultural mediante a passagem delas pelas diferentes instâncias 

escolares. 

Os dados da Tabela 9 não só corroboram as afirmações feitas anteriormente, como nos 

permitem ampliá-las. Observando os motivos apontados pelos 6,8% (10) das respondentes, 

inferimos que 92,5% das enfermeiras não apresentaram “dificuldades financeiras”, 

“dificuldades com transporte” nem “sentimento de despreparo para o ingresso na 

Universidade”. Poderíamos ainda supor que não tenham apresentado também “dificuldades de 
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aprendizagem”, se isto significasse questões de ordem cultural (não neurológicas, 

fisiológicas), no sentido explorado por Bourdieu (2007c). 

Dentre as modalidades de ensino médio, 87,1% (128) das enfermeiras realizaram o 

ensino regular e apenas 7,5% (11), o profissionalizante, conforme vem demonstrado na 

Tabela 10. 

Tabela 10 ― Distribuição das participantes segundo o tipo de ensino médio que concluíram. 

Tipo de ensino médio F % 

Ensino regular 128 87,1 

Técnico profissionalizante 11 7,5 

Supletivo 1 0,7 

Outro 3 2,0 

Não informado 4 2,7 

Total 147 100,0 
Fonte ― Dados obtidos por meio de questionário aplicado entre enfermeiras de USFs de João Pessoa (2009). 

Esse resultado expresso na Tabela 10 aponta uma tendência de ensino que direciona 

o estudante para a conquista do diploma de nível superior. Essa tendência em optar pelo 

ensino regular pode ser resultado da política educacional nas décadas de 1960 e 1970, em 

nosso país, quando se registrou, segundo Castelo Branco (2005), o fracasso do ensino 

profissionalizante, implantado pelo regime militar, provocando, com isso, maior demanda de 

acesso à Universidade como via de ascensão social. Segundo a autora, o Ensino Médio, que 

nessa mesma época passou por uma crise de identidade, perdido no dilema entre as suas 

funções formativa geral, propedêutica e profissionalizante, volta a se expandir, a partir da 

década de 1980, em virtude da universalização do Ensino Fundamental. 

Conforme nos referimos na introdução do estudo, a faixa etária mais prevalente foi a 

dos quarenta aos quarenta e nove anos 40,8% (60).  Encontramos, também, faixas etárias 

anteriores 29,3% (43) e acima 29,9% (44) desta. Se considerarmos as enfermeiras na faixa 

etária superior aos quarenta anos e aquelas na faixa etária inferior, reconheceremos que, no 

primeiro caso, elas integram a maioria que cursou o Nível Médio nas décadas de 1960 e 1970; 

portanto, vivenciaram esta situação de fracasso do Ensino Profissionalizante; veremos, 

também, que as do segundo caso cursaram o Ensino Médio a partir da década de 1980 e 

encontraram-no em verdadeira expansão. Em ambas as situações, a opção pelo Ensino Médio 

do tipo regular prevaleceu entre as respondentes, em virtude daquilo que as motivou: 

ingressar em uma universidade. 

No que tange ao ingresso em curso pré-vestibular, 56,5% (83) das enfermeiras 

afirmaram tê-lo frequentado.  A busca do curso pré-vestibular evidencia outra estratégia, 

tendo em vista a meta traçada, o cálculo das possibilidades. Daí o investimento, a 

transformação de capital econômico em capital simbólico, devido à crença de que frequentar 
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cursos preparatórios aumenta as chances de aprovação no vestibular. Por outro lado, 42,8% 

(63) não os frequentaram, o que nos leva a supor diante da imposição simbólica do valor dos 

cursos preparatórios no país, que isso se deveu basicamente a razões econômicas. 

A respeito dos cursos preparatórios para o vestibular, Castelo Branco (2005, p. 237) 

afirma que a sua expansão se deveu a dois fatores: a decadência do Ensino Médio brasileiro e 

o aumento da demanda de uma vaga na Universidade. A autora destaca que esta situação 

decorreu da “[...] decadência que vai tomando conta do Ensino Médio brasileiro, em linha 

contrária à expectativa da matéria,
10

 e da maior complexidade que adquirem os processos 

seletivos ante a maior demanda de uma vaga na Universidade.” Em outras palavras: a autora 

acrescenta que, se por um lado ocorre uma melhoria no Ensino Médio e o vestibular avalia a 

qualidade do ensino neste nível, os cursinhos perdem o seu valor, por outro, se o Ensino 

Médio é defasado e as escolas não estão preparadas para oferecer um ensino de qualidade, 

aumenta a expansão dos cursos preparatórios com a finalidade de complementar os conteúdos 

complexos exigidos no vestibular, os quais não estão ao alcance das escolas, especialmente, 

ao das públicas. 

Como já sublinhamos, a atitude da família e a superação dos limites impostos pela 

posição social permitiram a realização do sonho de chegar à Universidade. Bourdieu (2007c) 

explica que o anseio de ascensão por meio da escola não pode existir enquanto as 

possibilidades concretas de êxito forem mínimas. Se é correta essa hipótese de Bourdieu 

(2007c) acerca da correspondência entre o desejo de ascensão social e as reais possibilidades 

de êxito, o que revela a ação do eidos, isto é, a dimensão cognitiva do habitus, a  

operacionalização do cálculo que permite a existência dessa correspondência implica o 

desenvolvimento de estratégias variadas, como veremos a seguir. 

Na Tabela 11, mais da metade, 57,1% (84), das enfermeiras realizou o curso de 

Enfermagem em instituição pública e 42,2% (62) o fez em instituição particular. 

Tabela 11 - Distribuição das participantes segundo o tipo de instituição em que foi concluído o 

curso de Enfermagem. 

Tipo de instituição F % 

Pública 84 57,1 

Particular 62 42,2 

Não informou 1 0,7 

Total 147 100,0 
Fonte: Dados obtidos por meio de questionário com enfermeiras de USFs de João Pessoa (2009). 

Se considerarmos, por um lado, a realidade das escolas públicas e, por outro, as 

condições de existência das famílias das enfermeiras pesquisadas, veremos esses dados 

                                                           
10

 Castelo Branco (2005) refere-se a uma reportagem com subtítulo “Cursinhos voltam ao que eram”, veiculada 

no Jornal O Norte (João Pessoa, 14 de janeiro de 1975). 
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mostrar que mais da metade desse grupo conseguiu ingressar na Universidade pública, 

demonstrando com isso que, de algum modo, suas famílias empregaram estratégias de 

sobrevivência que redundaram no investimento de um maior capital com a educação superior 

de suas filhas, seja oferecendo a chance de elas se prepararem em escolas de nível médio, 

particulares, 39,4% (58), seja investindo em cursos preparatórios para o vestibular, 56,5% 

(83). 

Bourdieu (2007c) afirma que assim como a condição social distingue os jovens de 

classes elevadas, os jovens de classes mais desfavorecidas que conseguem alcançar o curso 

superior parecem pertencer a famílias que se distinguem da média de sua categoria. Essa 

diferença, segundo o autor, pode ser relacionada com o nível cultural da família e com o seu 

tamanho. Além disso, considera que as chances objetivas de jovens da classe trabalhadora 

chegar ao ensino superior são bastante reduzidas, comparadas com as dos oriundos da camada 

superior. 

Considerando que as famílias de origem desse grupo de enfermeiras possuírem uma 

escolaridade que não ultrapassa o nível médio, pais, 53,1% (78) e mães, 46,2% (68), (ver 

Tabela 4), supomos que tais famílias se destacaram dentre outras com as mesmas condições, 

por terem feito um esforço maior para suas filhas poderem cursar o ensino superior em busca 

de garantir o acesso ao mercado de trabalho. 

Ao serem indagadas quanto à primeira opção de curso para ingresso na Universidade, 

52,4% (77) responderam que não escolheram Enfermagem. Dentre essas, a opção por 

Medicina se destacou com 39,0% (30), seguida de Odontologia com 19,5% (15), Fisioterapia 

com 2,5% (2), Nutrição com 2,5% (2) e Educação Física com 1,3% (1). As demais opções 

estiveram entre os cursos de outras áreas, assim distribuídos: Ciências da Natureza: Biologia, 

1,3% (1); Ciências Humanas: Serviço Social, 2,5% (2); Ciências Sociais Aplicadas: Ciências 

Contábeis, Economia e Administração, cada um com 1,3% (1); Ciências Tecnológicas: 

Arquitetura e Desenho Industrial, cada um com 1,3% (1). 24,7 (19) não informaram. 

A primeira opção das participantes envolvidas no estudo indica a preferência por 

cursos detentores de maior reconhecimento social que o de Enfermagem, procurados, em 

geral, por indivíduos de camadas socioeconômicas elevadas. 

Os depoimentos a seguir mostram a influência dos familiares e da imposição simbólica 

na escolha da carreira profissional: 

 
Eu sempre gostei de Saúde, sempre dizia que ia fazer Saúde; [...]. Só que a 

gente foi criada, no passado, com aquela cultura de que Saúde é Medicina, é 

ser médico. [...]. Então, o primeiro vestibular que eu fiz foi para Medicina. 
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Todo o mundo: “Não, tem que ser médica, tem que ser médica”. Aí, não 

consegui entrar para Medicina e fiquei naquela vontade de fazer ou 

Enfermagem ou Fisioterapia. Digo: Não, vou fazer Enfermagem porque eu 

acho que está mais direcionado para o que eu estou querendo. Entrei no 

curso e me apaixonei pelo curso, me identifiquei, gostei de cuidar do doente 

e sou apaixonada até hoje. Então, foi assim que eu me tornei enfermeira. 

(Enfermeira
11

 83). 
 

[...] o meu pai queria que eu fizesse Medicina. E, como ele era “o cabeça” da 

família e minha mãe, de certa forma, era muito submissa a ele, eu fiz 

vestibular para Medicina a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a 

quarta vez. E, na quarta vez, pouco antes do vestibular, meus pais se 

separaram [...]. E, com essa separação, minha mãe olhou para mim e disse: 

“Agora você vai fazer vestibular para o que você quiser.” Aí, como eu já 

estava inscrita para Medicina, fiz vestibular e, no ano seguinte, eu fiz 

vestibular para Enfermagem. Eu sempre quis a área da Saúde, mas não essa 

“forçação de barra” com a Medicina. [...]. Então, eu fiz vestibular para 

Enfermagem e passei em segundo lugar para a Federal e, aí, o curso todinho 

na Federal sem perder disciplina. (Enfermeira 146). 
 

Observamos, nesses depoimentos, a insistência das famílias para que suas filhas 

cursassem Medicina. No entendimento delas, esse curso, pelo seu reconhecimento social, viria 

a favorecer o acesso de suas filhas a uma posição social e econômica privilegiada. 

Entre as que responderam não ter sido a Enfermagem a sua primeira opção no 

vestibular, 52,4% (77), a escolha por este curso foi fruto de uma redefinição de estratégia, 

pois precisaram rever suas escolhas e possibilidades objetivas de êxito. Ressaltamos que os 

pais tomaram a determinação da meta a ser atingida: o máximo de distinção social e sucesso 

profissional. Aliás, como impõe certa legitimidade cultural ancorada na história da formação 

das elites brasileiras.  

Esse é um aspecto que exploraremos um pouco mais na conclusão desta seção; 

merece, no entanto, uma primeira alusão. Chama-nos a atenção a pressão da família, 

particularmente a dos pais sobre a importância de as filhas não desistirem da Medicina, 

mesmo que a realidade seja contra esse desejo e até as próprias filhas não acreditarem nessa 

possibilidade. Isso traduz a pressão do “Mito do meu filho doutor”, como muito bem explicou 

Castelo Branco (2005), no livro que leva este título. Para ela, o que está na base da escolha de 

profissões que causam impactos ou proporcionam destaque social e econômico é a busca 

individual de melhor posição social, aquisição de bens de consumo e admiração pelos seus 

pares; portanto, a busca de ascensão social. 

                                                           
11

 Os depoimentos das participantes, oriundos das justificativas dadas à palavra considerada a mais importante e 

das entrevistas estão referenciados pela palavra enfermeira; (Enfermeira 01) corresponde ao depoimento um, e 

assim por diante. 
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Todavia, outro elemento explicativo que essas famílias cultuam diz respeito à 

incorporação de um valor simbólico atribuído à educação, a qual as aproxima da classe média 

assalariada, estudada por Domingos Sobrinho (1994; 2000; 2003), embora, do ponto de vista 

econômico e social, nossa população não se enquadre nesses grupos.
12

 Nesse sentido, a 

educação passa a ser “[...] tudo o que podemos deixar para os nossos filhos.” (DOMINGOS 

SOBRINHO, 2000, p. 125). O referido autor comenta ainda o habitus desses grupos: 

 
O sentido do jogo, da corrida para ocupar as melhores posições no mercado 

e se distanciar dos demais trabalhadores assalariados; o esforço para manter, 

no mínimo, os mesmos traços de distinção social dos pais, levam os agentes 

a buscarem as melhores opções de escola, os melhores “ambientes”, os 

cursos potencialmente mais rentáveis [...] (2000, p. 125-126).  
   

Ora, essa determinação dos pais expressa a incorporação de uma crença de que o 

máximo de acumulação de capital escolar é possível, embora implique longos investimentos, 

muita persistência e determinação: deve-se fazer um, dois, três, quatro vestibulares, pouco 

importa. Segundo Bourdieu (2007d), essa acumulação exige uma incorporação que implica 

um trabalho de assimilação que precisa de tempo para ser investida, assim como o 

bronzeamento não pode ser realizado por procuração, porquanto se trata de um trabalho de 

aquisição do sujeito sobre si mesmo. 

Tal determinação distancia essas famílias de poder econômico dos “grupos populares” 

(de baixo poder aquisitivo e posição social mais inferiorizada). Sobre estes, Domingos 

Sobrinho (1994, p. 181) comenta: 

  
Quando os obstáculos concretos são realmente fortes, as esperanças 

subjetivas quanto ao futuro desaparecem ou tendem a se transformar em 

fantasias sem nenhuma relação com a realidade. A atividade pessoal do 

indivíduo face ao sofrimento e ao prazer depende, em grande parte, desse 

contexto (tradução livre). 
  

Vejamos, agora, as justificativas das participantes da investigação que escolheram a 

Enfermagem como primeira opção: 

 
Na verdade, eu comecei a trabalhar num hospital como auxiliar de 

enfermagem e, aí, eu tive todo um interesse pela prática da enfermagem. E, 

naquela época, quase que eu entrava na Enfermagem sem cursar nada. 

Terminei meu segundo grau, fiz vestibular, foi meu primeiro vestibular e 

meu interesse toda a vida foi pela Enfermagem. Aí que começou. É uma 

                                                           
12

 Classe média assalariada, segundo Domingos Sobrinho (2000, p. 123) refere-se “[...] ao conjunto de 

trabalhadores assalariados não-manuais, detentores de uma formação educacional elevada (de nível secundário 

ou universitário). São trabalhadores especializados, exercendo profissões novas ou renovadas, nascidos da 

ampliação dos serviços públicos ou paraestatais, da aceleração das inovações tecnológicas ou ainda da expansão 

do sistema educativo.”  
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profissão que eu gosto, me sinto realizada, me sinto bem dentro do que eu 

faço. (Enfermeira 32). 
  
É uma pergunta interessante, que eu acho que de vocação. Desde criança, de 

pensar, querer ser enfermeira já, da família. Uma intuição, uma vocação 

forte. Quando as pessoas dizem: “Ah, mas você devia fazer Medicina!” Não. 

Eu gosto de ser enfermeira, eu gosto de cuidar. Gosto de ensinar que a 

pessoa se cuide, se valorize, tenha auto-estima, que entenda o processo 

saúde-doença. Assim que eu me tornei enfermeira. (Enfermeira 67). 
 

Nesses depoimentos, as enfermeiras dizem que a escolha da Enfermagem decorre de 

uma tendência natural, uma disposição: “Desde criança, de pensar, querer ser enfermeira já, 

da família”; “[...] meu interesse toda a vida foi pela Enfermagem.” Na compreensão das 

entrevistadas, a certeza de que a escolha do curso é resultado de uma inclinação, de algo inato, 

contribuiu para que elas resistissem à pressão feita pelas famílias para desistirem do curso. 

A análise da escolha do curso, condição de entrada para o campo da Saúde, leva-nos a 

dialogar com Bourdieu (2007d) a respeito de sua tese sobre “a necessidade tornada virtude” 

ou a “escolha do necessário” que se desdobra na crítica às teorias do capital humano ou à 

crença comum que considera o sucesso ou o fracasso como efeito das aptidões, vocação, dom. 

 
[...] deixando de colocar as estratégias de investimento escolar no conjunto 

das estratégias educativas e no sistema de estratégias de reprodução, 

sujeitam-se a deixar escapar, por um paradoxo necessário, o mais oculto e 

determinante socialmente dos investimentos educativos, a saber, a 

transmissão doméstica do capital cultural. Suas interrogações sobre a 

relação entre “aptidão” (ability) para os estudos e o investimento nos estudos 

provam que eles ignoram que a “aptidão” ou o “dom” são também produtos 

de um investimento em tempo e em capital cultural (BOURDIEU, 2007d, p. 

73,
13

grifos do autor). 
  

Os trechos dos discursos apresentados justificam a escolha da Enfermagem como 

“natural”, “vocacional”; portanto, as estratégias desenvolvidas ao longo da trajetória 

educacional não têm visibilidade para as participantes, porque fazem parte dos esquemas do 

habitus familiar, da incorporação das estruturas sociais. Bourdieu (2007e, p. 434) afirma que 

os esquemas do habitus, como formas de classificação originárias, “[...] devem sua eficácia 

própria ao fato de funcionarem aquém da consciência e do discurso; portanto, fora das 

tomadas do exame e do controle voluntário.” (BOURDIEU, 2007e, p. 434). 

                                                           
13

 Os economistas têm o mérito aparente de colocar explicitamente a questão da relação entre as taxas de lucro 

asseguradas pelo investimento educativo e pelo investimento econômico (e de sua evolução). Entretanto, além de 

sua medida do rendimento do investimento escolar só levar em conta os investimentos e os benefícios 

monetários ou diretamente conversíveis em dinheiro, como as despesas decorrentes dos estudos e o equivalente 

em dinheiro do tempo dedicado ao estudo, eles também não podem dar conta da parte relativa que os diferentes 

agentes ou as diferentes classes concedem ao investimento econômico e ao investimento cultural por não 

considerarem, sistematicamente, a estrutura das chances diferenciais de lucro que lhes são destinadas pelos 

diferentes mercados, em função do volume e da estrutura de seu patrimônio. (BOURDIEU, 2007d, p. 73). 
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Esta citação reflete o pensamento de Bourdieu (2007e), porquanto, a respeito disso, ele 

critica as correntes idealistas de toda ordem (antropologia cultural, etnociência, 

interacionismo, etnometodologia, dentre outras), as quais se consideram o “aspecto ativo” da 

construção do conhecimento sobre o mundo social; não tomam como princípio estruturante os 

sistemas de esquemas incorporados pelos agentes. 

 
[...] o princípio dessa atividade estruturante não é, de acordo com a pretensão 

do idealismo estruturalista e antigenético, um sistema de formas e categorias 

universais, mas um sistema de esquemas incorporados que, constituídos no 

decorrer da história coletiva, são adquiridos no decorrer da história 

individual e funcionam no estado prático e para a prática (e não para fins de 

puro conhecimento). (BOURDIEU, 2007e, p. 435). 
 

Os esquemas do habitus, como controle prático das distribuições, o qual permite o 

indivíduo de certo status sentir ou pressentir o que tem possibilidade de advir ou não e, 

indiscutivelmente, de lhe convir ou não, orientam, assim, o gosto, transformando-o numa 

espécie de orientação social “[...] para posições sociais ajustadas a suas propriedades, para as 

práticas ou bens que convêm aos ocupantes dessa posição, que lhes ´ficam bem.´” 

(BOURDIEU, 2007e, p. 434). 

Os depoimentos seguintes evidenciam melhor o lado “oculto” e pouco visível do 

“dom”: 
 
Foi minha primeira opção no vestibular. A minha intenção era fazer um 

curso rápido que me oferecesse condições de entrar mais rápido no mercado 

de trabalho porque eu precisava trabalhar para ajudar no sustento da família. 

Então, tinha que fazer um curso que me desse condições de chegar a 

trabalhar, logo, para ajudar no sustento da família, mas que também fosse 

um curso que atendesse às minhas expectativas, porque eu gostava muito de 

ajudar as pessoas, trabalhar com o ser humano, com as pessoas, me envolver 

nessa área humana. Então, para mim, o adequado foi Enfermagem, que foi 

meu primeiro vestibular. Passei. Graças a Deus, me dei muito bem e me 

sinto muito feliz com o que eu faço. (Enfermeira 98). 
 

Na verdade, não foi planejada. Como desde criança algumas pessoas dizem: 

“Ah, eu queria fazer área de saúde”. Eu sempre quis fazer uma área 

diferente, eu queria fazer Arquitetura, era totalmente diferente. Aí, no 

segundo ano do segundo grau, comecei a mudar de ideia: comecei a ver que 

eu gostava de Biologia, que eu gostava de Química e me dava bem nessas 

disciplinas. Aí, comecei a pesquisar alguns cursos da área da Saúde. De 

início, eu pensei em fazer Educação Física, depois Nutrição e, aí, terminei 

pendendo para o lado da Enfermagem. Sempre gostei de cuidar, sempre 

gostei muito de criança, desde novinha. Então, tive sempre aquela coisa de 

cuidar, cuidar dos filhos do povo, o povo ia para as festas e era eu que ia 

cuidar. E sempre tive essa coisa assim. Aí, terminei. Eu tinha uma prima que 

era enfermeira e eu sempre conversava muito com ela; e foi uma pessoa que 

me ajudou demais assim, no curso, né? Entrei para Enfermagem e no 

primeiro ano resolvi fazer um estágio voluntário, para decidir. Era uma coisa 

muito incerta, eu entrei muito nova para a Universidade. Eu tinha dezesseis 
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anos quando eu passei no vestibular e tinha um monte de dúvidas na cabeça. 

[...] mas, aí, gostei e fiquei. Terminei o curso, fui trabalhar em hospital, 

trabalhei sete anos na UTI. Adoro hospital. (Enfermeira 125). 
  

Podemos deduzir que, ao contrário do grupo de enfermeiras, para as quais a 

Enfermagem não “estava nos planos”, surgindo fundamentalmente como estratégia de 

acumulação de capital cultural, esse outro grupo, para o qual a Enfermagem aparece como 

opção natural, não foge à tese da “necessidade transformada em virtude”,
14

 mesmo que 

assuma, no plano individual, formas diferenciadas: “Na verdade, eu comecei a trabalhar num 

hospital.” “[...] eu acho que de vocação. Desde criança, de pensar, querer ser enfermeira, já de 

família.” Do ponto de vista desta pesquisa, alertamos: não estamos interessada nas formas 

individuais deste fenômeno, mas na sua manifestação macro e tendencial. 

Tornar-se enfermeira, para as participantes, foi resultado de uma longa caminhada que 

se inicia com o esforço e determinação das famílias, no que diz respeito ao futuro dos filhos, e 

produto de um árduo trabalho sobre si mesmo para acumular o máximo de capital cultural. 

Mais uma evidência nos é apresentada pelos dados seguintes. No que concerne à idade 

em que as enfermeiras começaram a trabalhar, a Tabela 12 mostra que 39,4% (58) delas 

começaram a trabalhar entre os 18 e os 22 anos e 38,1% (56) entre os 23 e os 27 anos. 

Considerando essas duas faixas etárias, temos um total de 77,5% (114) que precisaram 

trabalhar durante o período de escolarização. Destaque-se que 8,8% (13) começaram a 

trabalhar antes dos 18 anos. 

Tabela 12 - Distribuição das participantes segundo a idade em que começaram a trabalhar. 

Idade em que começaram a trabalhar F % 

Menos de 18 ano 

De 18 a 22 anos 

De 23 a 27 anos 

Mais de 27 anos 

Não informado 

 13 8,8 

 58 39,5 

 56 38,1 

 17 11,6 

 3 2,0 

Total 147 100,0 
Fonte ― Dados obtidos por meio de questionário aplicado entre enfermeiras de USFs de João Pessoa (2009). 

Por serem oriundas de famílias sem grandes condições socioeconômicas, como vimos, 

as enfermeiras, na sua maioria foram obrigadas a se inserir no mundo do trabalho antes 

mesmo de começar a estudar Enfermagem. Essa realidade parece prolongar-se durante a 

                                                           
14

 A proposição fundamental que define o habitus como necessidade que se torna virtude nunca é experimentada 

com tanta evidência quanto no caso das classes populares, uma vez que, para elas, a necessidade abrange 

perfeitamente tudo o que se entende, habitualmente, por esta palavra, ou seja, a privação inelutável dos bens 

necessários. A necessidade impõe um gosto de necessidade que implica uma forma de adaptação à necessidade 

e, por conseguinte, de aceitação do necessário, de resignação ao inevitável, disposição profunda que não é, de 

forma alguma, incompatível com uma intenção revolucionária, mesmo que ela lhe confira sempre uma 

modalidade que não é a das revoltas intelectuais ou de artistas. A classe social não é definida somente por uma 

posição nas relações de produção, mas pelo habitus de classe que, “normalmente” (ou seja, com uma forte 

probabilidade estatística), está associado a essa posição. (BOURDIEU, 2007e, 350). 
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realização do curso. Das entrevistadas que informaram ter começado a trabalhar com mais de 

27 anos, 11,6% (17), quando já estavam na Universidade, surgiram os seguintes depoimentos: 

  

Foi muito corrido porque eu já trabalhava na Secretaria da Saúde, mas, 

extremamente prazeroso porque também amadurece, a gente não fica só 

naquela vida acadêmica. Já vê, de certa forma, as colegas no trabalho e isso 

me estimulou muito a querer ser enfermeira. Então, foi muito bom, foi muita 

luta, foi muito estudo, foi muita dedicação porque não é fácil fazer um curso 

da área da Saúde trabalhando, né? Muitas noites perdidas de sono, muitos 

fins de semana, muito São João perdido, mas muito bom. (Enfermeira 67). 
 
E aí, com isso, veio a necessidade de trabalhar também. Meu Deus! Já passei 

um curso todinho sem trabalhar; trabalhei só em colégio, aquela coisa 

insegura, aquela insegurança de colégios particulares. E, assim, eu sempre 

almejava [...] um trabalho fixo, seguro, sem tanta preocupação. E aí foi 

quando veio [...] terminei o curso de Enfermagem e entrei logo na 

licenciatura [...] (Enfermeira 66). 

 

Essas enfermeiras demonstram, através de seus relatos, as dificuldades decorrentes da 

necessidade de trabalhar durante o processo de formação. Devido à condição socioeconômica 

de suas famílias, trabalhar torna-se uma estratégia para assegurar a sobrevivência, como 

veremos nos dados seguintes. 

Na Tabela 13, 56,5% (83) das enfermeiras afirmaram ter exercido atividade 

remunerada antes da Enfermagem. As atividades identificadas foram agrupadas em quatro 

grupos, de acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho e 

Emprego (BRASIL, 2009), conforme veremos, a seguir. 

Tabela 13 - Distribuição das participantes segundo o tipo de atividade remunerada exercida 

antes da Enfermagem. 

Exerceu atividade remunerada antes da Enfermagem? F % 

Não 

Sim 

Não informado 

63 42,8 

83 56,5 

1 0,7 

Total 147 100,0 

Grupos de atividades remuneradas exercidas antes da Enfermagem F % 

Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados 

Técnicos de nível médio 

Trabalhadores de serviços administrativos 

Profissionais das ciências e das artes 

Não Informado 

61 

9 

7 

2 

4 

73,6% 

10,8% 

8,4% 

2,4% 

4,8% 

Total 83 100,0 

Fonte ― Dados obtidos por meio de questionário aplicado entre enfermeiras de USFs de João Pessoa (2009). 
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Nesta, as atividades identificadas foram agrupadas em quatro grupos. O primeiro, o 

dos trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados, com 73,6% 

(61). Neste estão as seguintes atividades: professora, com 36,1% (30), secretária de escritório 

com 7,2% (6), comerciante e estagiária com 4,8% (4), cada; vendedora com 3,6% (3), 

digitadora e bolsista com 2,4% (2) cada. Quanto às demais atividades, cada uma apresentou 

apenas 1,2% (1). Foram elas: diretora técnica de hospital, desenhista, operária de fábrica, 

paginadora em jornal, balconista, monitora, auxiliar de serviço, cerimonialista, recepcionista e 

atendente de odontologia. 

O segundo grupo, o dos técnicos de nível médio, com 10,8% (9), contou com as 

seguintes atividades: auxiliar de enfermagem com 4,8% (4), técnica de enfermagem com 

2,4% (2), técnica de nível médio, técnica em contabilidade e técnica de laboratório com 1,2% 

(1), cada. O terceiro grupo, o dos Trabalhadores de serviços administrativos, contou com 

8,4% (7) e teve como principal atividade agente administrativo, com 4,8% (4). Quanto às 

demais atividades, cada uma contou com 1,2% (1). Foram elas: funcionária pública federal, 

funcionária pública estadual e bancária. O quarto grupo, o dos Profissionais das ciências e das 

artes, com 2,4% (2): psicóloga com 1,2% (1), e assistente social com 1,2% (1). O equivalente 

a 4,8% (4) não informou. 

Nos dados apresentados na Tabela 13, constatamos que as atividades remuneradas de 

professora e agente administrativo se assemelham às ocupações mais desempenhadas pelos 

pais, as quais se incluem nos grupos trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em 

lojas e mercados e trabalhadores de serviços administrativos, respectivamente. 

No caso da atividade de professora, 11,6% (17) das mães das enfermeiras exerceram-

na, conforme mostrou a Tabela 5. Na época que desenvolveram essa ocupação, ser professora 

significou uma conquista de espaço no mundo público, antes reservado aos homens, embora 

essa ocupação representasse uma extensão de suas funções de mãe e dona de casa. 

Os dados da Tabela 13 indicam, ainda, que, confrontando-se as ocupações exercidas 

antes da Enfermagem com a dos pais, essa formação representou uma ascensão na trajetória 

do grupo, demonstrando a efetividade do capital cultural, aqui visto na sua forma 

institucionalizada, isto é, de diplomas, porquanto esta representa, de acordo com Bourdieu 

(2007d, p. 78) um “[...] dos modos de neutralizar certas propriedades devido ao fato de que, 

estando incorporado, ele tem os mesmos limites de seu suporte.” O diploma confere ao seu 

portador, continua o autor, um valor convencional, constante e juridicamente garantido, no 

que diz respeito à cultura: 
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[...] a alquimia social produz uma forma de capital cultural que tem uma 

autonomia relativa em relação ao seu portador e, até mesmo em relação ao 

capital cultural que ele possui, efetivamente, em um dado momento 

histórico. Ela institui o capital cultural pela magia coletiva, da mesma forma 

que, segundo Merleau-Ponty, os vivos instituem seus mortos através dos 

ritos do luto. (BOURDIEU, 2007d, p. 78). 

 

Desse modo, o diploma do curso de Enfermagem representa não só a ascensão social 

por meio dessa “magia coletiva”, mas também a inserção da nossa população em um novo 

espaço do mundo social. Neste, tais enfermeiras serão obrigadas a jogar sob novas regras, ao 

mesmo tempo em que serão avaliadas, classificadas e reclassificadas em função dos capitais 

acumulados ao longo da vida e em função de sua habilidade e estratégia para jogar o jogo 

“certo” ― o que analisaremos no próximo capítulo. 
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2 A INSERÇÃO DAS ENFERMEIRAS NO CAMPO DA SAÚDE E NA ESF 

   

Ao longo das trajetórias individual e social, o grupo pesquisado preparou-se para 

alcançar a melhor posição no espaço das posições sociais. Condicionado, no entanto, pelos 

limites social e cultural, ele habilitou-se para entrar no campo da Saúde, numa posição não 

hegemônica, como o fazem os médicos, mas subordinado a estes, de menor valor distintivo, 

resultante das limitações do seu “direito de entrada”, tradução livre para a expressão “droit 

d´entrée”, utilizada por Bourdieu (2001). Na continuidade deste capítulo, vamos demonstrar 

como se processou a inserção das enfermeiras no campo da Saúde e nos seus enjeux (o que se 

pode ganhar ou perder numa competição). 

 

2.1 AS FORMAS DE INSERÇÃO. 

 

Ao se engajarem no mercado de trabalho, as enfermeiras não estão apenas criando um 

vínculo burocrático-contratual com alguma empresa ou instituição pública, mas ingressando 

num espaço social regido por determinadas leis, por certo tipo de disputa material e simbólica 

e por pessoas prontas a disputar o jogo. No entanto, a devida inserção no campo está 

relacionada com o atendimento do “droit d´entrée”, que, para Bourdieu, significa ser detentor 

da competência e capital específico incorporado: “[...] não é apenas o domínio dos 

conhecimentos; [...] é o fato de ter incorporado, transformado em sentido prático do jogo, 

transformado em reflexos.” (BOURDIEU, 2001, p. 102). 

Vejamos como se deu esse processo junto às enfermeiras pesquisadas: 

No que tange ao ingresso no mercado de trabalho, a Tabela 14 mostra que 51,1% (75) 

das enfermeiras ingressaram mediante concurso público e 29,9% (44), por indicação. 

Tabela 14 - Distribuição das participantes segundo o tipo de ingresso no mercado de trabalho. 

Tipo de ingresso no mercado de trabalho F % 

Concurso público 75 51,1 

Indicação 44 29,9 

Processo seletivo 8 5,4 

Nomeação 4 2,7 

Contrato em empresa privada 4 2,7 

Apresentação de currículo 3 2,0 

Contrato temporário em serviço público 2 1,4 

Serviço prestado 2 1,4 

Não informado 5 3,4 

Total 147 100 

Fonte ― Dados obtidos por meio de questionário aplicado entre enfermeiras de USFs de João Pessoa (2009). 
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Pouco mais da metade, 51,1% (75), se submeteu, assim, a concurso público, como 

forma de ingresso no mercado de trabalho específico de sua área de Enfermagem seguido da 

indicação, com 29,9% (44). 

O concurso público é uma condição de ingresso, com a qual os indivíduos precisam 

demonstrar até onde dominam certos aspectos das competências formais ligadas aos enjeux do 

campo: provar o conhecimento específico da área, objeto do concurso; apresentar títulos 

conquistados; submeter-se ao julgamento dos pares, mediante entrevistas; dentre outras 

exigências. 

A forma da “indicação” não expõe o indivíduo a essa provação, embora não represente 

parâmetro seguro para dizer que ele, para além das competências e habilidades técnicas, não 

tenha, desde já, que depender de suas experiências particulares, incorporado o sentido do 

jogo. Vejamos o que dizem os depoimentos: 

 

Ainda fiz concurso para professora substituta, para Centro Cirúrgico, mas 

não consegui. Eram duas vagas. Fiquei em terceiro lugar; perdi pela 

titulação, trabalhos publicados, aquela coisa toda. Aí comecei a enxergar. 

[...] E aí, com isso, veio a necessidade de trabalhar também, né? [...]. É tanto 

que, assim, que me vi... quando fui chamada para os enfermeiros da 

Prefeitura para assumir o PSF, para aumentar o número de unidades para 

fazer a cobertura da grande João Pessoa... Eu me vi, assim, sem saber nada 

de Saúde Pública, mas sem achar que tinha a mínima capacidade para isso. 

[...] (Enfermeira 66). 

 

E terminei a graduação e, ao mesmo tempo, também, aproveitar os fins de 

semana para ser voluntária nos hospitais, para ir aprendendo mais o que a 

Graduação não facilitava, não ajudava [...]. Então, buscava fora me 

aprimorar na parte prática, mas muito bom.  [...]. Aí, depois de três anos que 

eu terminei a Graduação, fui fazer especialização lá no NESC, na 

Universidade. Fiz a seleção, passei, fui fazer especialização porque, também, 

já trabalhava na área de Saúde Pública, apesar de trabalhar em hospital. E 

terminei aqui, no PSF. Estou aqui. (Enfermeira 67). 

 

Quando eu entrei, meu primeiro emprego foi dentro de uma UTI pediátrica. 

Depois disso, minha formação toda hospitalar, [...], então, sempre nessa área 

hospitalar. A Atenção Básica foi ficando para trás. Era só o que tinha visto 

na época de Faculdade. [...]. Mas me identifiquei com o Programa. A 

princípio, os treinamentos foram indo devagar. Aí, eu fui autodidata [...] quer 

dizer, fui estudar tudo aquilo que eu não tinha segurança nem conhecimento, 

até que os treinamentos foram aparecendo e hoje eu me identifico com o 

Programa. (Enfermeira 83).  

 

De acordo com os depoimentos, as enfermeiras, ao ingressarem na vida real do campo, 

percebem que não basta o conhecimento livresco, nem ter a cabeça repleta de informações ou 
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fórmulas, como ressalta Bourdieu (2001, p. 103), “sem saber sua aplicabilidade” ou, nos casos 

acima ilustrados, descobrem o “despreparo” para enfrentar os novos desafios. As exigências 

de um campo, continua o autor, são não apenas relativas ao saber, mas “[...] uma relação com 

o saber que faça esquecer o fato de o mesmo ter sido aprendido.” (BOURDIEU, 2001). A 

exigência central é que o saber seja percebido como algo natural. Observemos os 

depoimentos: 

 
[...] perdi pela titulação, trabalhos publicados, aquela coisa toda. Aí, comecei 

a enxergar [...] (Enfermeira 66). 
 
[...] aproveitar os fins de semana para ser voluntária nos hospitais, para ir 

aprendendo mais o que a Graduação não facilitava, não ajudava (Enfermeira 

67). 
  
[...] aí eu fui autodidata, consegui manuais de obstetrícia para poder fazer 

pré-natal, estudar o que é tuberculose; quer dizer, fui estudar tudo aquilo que 

eu não tinha segurança nem conhecimento (Enfermeira 83). 
  

Os campos são lugares de relações de forças que implicam “[...] tendências imanentes 

e probabilidades objetivas.” (BOURDIEU, 2004a, p. 27). O que se passa em seu interior não é 

fruto do acaso. Nele, as possibilidades e impossibilidades nem sempre são iguais, em dados 

momentos. Entre as vantagens sociais daqueles que “nasceram” num campo, está 

precisamente “[...] o fato de ter, por uma espécie de ciência infusa, o domínio das leis 

imanentes do campo, leis não escritas que são inscritas na realidade em estado de tendências e 

de ter o que se chama em rugby, mas também na Bolsa, o sentido do jogo." (BOURDIEU, 

2004a, p. 27, grifos do autor). 

Discorrendo sobre o habitus científico, Bourdieu (2004a, p. 28) diz ser isto uma 

compreensão da história do jogo, no sentido de futuro do jogo. Essa arte de antecipar 

tendências está estreitamente ligada, no caso dos cientistas, “[...] a uma origem social e 

escolar elevada que permite apossar-se dos bons temas em boa hora, bons lugares de 

publicação.” Continuando esta reflexão, o cientista compara tais fatos às artimanhas de um 

bom jogador do campo, que, antevendo, o destino da bola, coloca-se no seu ponto 

estratégico.
15

  

Os depoimentos há pouco referidos exemplificam o processo de incorporação das 

regras do jogo no campo da Saúde e, particularmente, no subcampo da Enfermagem (que 

reproduz, com adequações, a dinâmica do campo maior). As enfermeiras percebem seus 

limites e desenvolvem cada uma à sua maneira, as estratégias para superá-los e, dessa forma, 

                                                           
15

 Um exemplo podemos comentar: Quem duvida disso quando Ronaldo Fenômeno, Romário ou Ronaldinho 

estão fazendo as suas melhores partidas? 
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inserirem-se cada vez mais nesse novo mundo. O espaço das posições no campo, segundo 

Bourdieu (2004a), quando é percebido por um habitus adaptado, competente, dotado do 

sentido do jogo, funciona, então, como espaço de possibilidades. 

O Gráfico1, a seguir, mostra que, além de cursos de Graduação foram identificados 

outros cursos de Pós-Graduação. 

 

 

Gráfico 1  ― Distribuição das participantes segundo a conclusão de outro curso (Graduação ou Pós- 

Graduação). 
Fonte ― Dados obtidos por meio de questionário aplicado entre enfermeiras de USFs de João Pessoa (2009). 

Os dados expressos no Gráfico 1 destacam que a Pós-Graduação lato sensu, isto é, a 

Especialização, obteve um quântico de 85,7% (126), o que demonstra o interesse das 

enfermeiras inseridas no estudo em ampliar os seus conhecimentos, a partir da Graduação. 

A Tabela a seguir apresenta as áreas dos cursos de especialização realizados por 

85,7% (126) das enfermeiras e mostrados no Gráfico 1. Lembramos que algumas enfermeiras 

especificaram mais de uma área. 

Tabela 15 - Distribuição das participantes segundo a área do Curso de Especialização. 

Área do curso de especialização F % 

Saúde da Família 60 47,6 

Saúde Pública 25 19,8 

Saúde Coletiva 18 14,3 

Médico-Cirúrgica 09 7,1 

Administração do Serviço de Saúde e Enfermagem 8 6,3 

Educação para Profissionais da Área de Enfermagem 6 4,8 

Outras áreas 24 19,0 

Não informado 34 27,0 
Fonte ― Dados obtidos por meio de questionário aplicado entre enfermeiras de USFs de João Pessoa (2009). 
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Conforme vimos na Tabela 15, as áreas mais procuradas são aquelas relacionadas com 

a atividade profissional, como: Saúde da Família, 47,6% (60); Saúde Pública, 19,8% (25) e 

Saúde Coletiva, 14,3% (18). O índice de 27,0% (34) das enfermeiras não especificou a área 

do curso de especialização concluído. Na categoria “outras áreas”, 19,0% (24), estão 

incluídas: Enfermagem do Trabalho e Enfermagem na Saúde do Adulto e da Criança com 

2,4% (3), cada uma; Educação, Enfermagem Materno-Infantil, Enfermagem Ginecológica e 

Obstétrica e Enfermagem em Centro Cirúrgico com 1,6% (2), cada uma. As áreas Vigilância 

Sanitária, Profissionalização de Auxiliares de Enfermagem (PROFAE), Auditoria, 

Enfermagem Psiquiátrica, Enfermagem Pediátrica, Enfermagem em Saúde Mental, Formação 

Pedagógica, Metodologia do Ensino Superior, Epidemiologia, Gestão de SUS, Emergência e 

ambulatório, obtiveram cada uma 0,8% (1). 

Os cursos lato sensu mais procurados centraram-se em áreas relacionadas com a 

atuação na Atenção Básica, como Saúde da Família, Saúde Pública e Saúde Coletiva. De 

acordo com Gil (2005), desde a década de 1990, com a criação do PSF, tem sido unânime o 

reconhecimento acerca da importância de criar um novo modo de fazer saúde e, ao mesmo 

tempo, a constatação de que o perfil dos profissionais formados não se encontra bastante 

adequado a habilitá-los para uma atuação na perspectiva da atenção integral à saúde, nas 

práticas que contemplem ações de promoção, proteção, prevenção, atenção precoce, cura e 

reabilitação. 

Tendo em vista esta realidade, o Ministério da Saúde criou, inicialmente, no ano de 

1998, os Pólos de Capacitação, Formação e Educação Permanente em Saúde da Família, com 

o objetivo de fortalecer a articulação ensino-serviço, sobretudo em torno das necessidades de 

capacitação dos profissionais da Saúde já inseridos nas equipes (GIL, 2005). Entretanto, como 

os cursos introdutórios eram insuficientes diante da amplitude da atuação esperada, 

principalmente dos profissionais de nível superior, o Ministério da Saúde criou, em 2000, os 

cursos de especialização e residência multiprofissional em Saúde da Família. Esses cursos 

tiveram a finalidade de dar suporte teórico e prático aos profissionais já inseridos nas equipes 

e oferecer, em especial, aos recém-egressos dos cursos de Medicina e Enfermagem, uma 

formação mais voltada às necessidades do PSF. Outro objetivo para a criação desses cursos 

foi o de estimular, no interior das universidades e das escolas estaduais de saúde pública, a 

inserção de conteúdos pertinentes à Saúde da Família nos programas de pós-graduação lato 

sensu (GIL, 2005). 

A tabela 16 mostra que a maioria, 85,7% (126), das enfermeiras informou não estar 

realizando outro curso, atualmente, e, apenas, 7,5% (11) se encontra cursando Especialização. 
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Tabela 16 - Distribuição das participantes segundo a realização atual em outro curso. 

Tipo de curso F % 

Graduação 2 1,4 

Especialização 11 7,5 

Mestrado 1 0,7 

Nenhum 123 83,6 

Outro 5 3,4 

Não informado 5 3,4 

Total 147 100,0 
Fonte ― Dados obtidos por meio de questionário aplicado entre enfermeiras de USFs de João Pessoa (2009). 

Se considerarmos os dados do Gráfico 1, na qual 85,7% (126) das enfermeiras 

possuem Especialização e os dados da Tabela 16, na qual 7,5% (11) se encontram realizando 

esse curso, atualmente, percebemos ser maior o investimento delas nos cursos lato sensu. 

Com isso, percebemos que o movimento inicial pela adequação às exigências do campo, no 

tocante ao capital cultural institucionalizado, perdeu força na conclusão do lato sensu. A 

realização de cursos stricto sensu representa, para essa população, uma aspiração ainda não 

alcançada. 

A realização de cursos, como o Mestrado e o Doutorado, por exemplo, representa um 

sonho que não foi realizado, conforme revelam os depoimentos destas enfermeiras: 

 

Quando eu entrei, assim, comecei a ver que as dificuldades eram outras. [...]. 

Vi que eu precisava de um mestrado. A coisa ia se passando e dizendo que 

eu precisava estudar mais. [...]. Hoje eu vejo uma dificuldade muito grande, 

até porque a própria Prefeitura não abre para você fazer um mestrado. Seria, 

assim, a gente ficar em ritmo de plantão. Perda salarial de uns 1.600,00 reais, 

por aí. [...]. Se eu tivesse uma situação financeira melhor, com certeza, eu 

voltaria a isso, mas sabendo que mesmo tudo para mim foi ganho de prática, 

de experiência que a gente teve. Eu acho que eu seria uma professora mais... 

com uma visão mais ampliada, com mais bagagem, daquela que eu queria 

ser quando... Mas a vida dá, assim, essas opções para gente. [...]. Mas aí é o 

que eu digo: hoje, os filhos da gente precisando, um precisando fazer um 

curso em Neurologia, Fisioterapia. Hoje não me sinto com a liberdade de 

perder esses mil e poucos para poder enfrentar esse tipo de sonho que eu 

tinha antes. (Enfermeira 66). 

  

Sempre gostei de estudar na área de pesquisa. Logo de cara eu aceitei, de 

imediato, fazer, responder seu questionário, fazer a entrevista, porque eu sei 

a importância da pesquisa; me interessei desde a época da faculdade em 

fazer pesquisa. Fiz vários trabalhos, uns quinze trabalhos mais ou menos, na 

época da faculdade, mas não tive a oportunidade de publicar. Gosto de 

mestrado e doutorado, quero isso; mas, no momento, não tenho tempo de me 

dedicar a isso por conta da carga de trabalho. (Enfermeira 140). 

  

Nesses depoimentos, podemos perceber que ficou impedida a possibilidade das 

enfermeiras para realizar cursos de pós-graduação ao nível do stricto sensu, devido à 

necessidade de continuar trabalhando para complementar a renda familiar, uma vez que não 
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há uma flexibilidade da instituição à realização de cursos desse nível, sem isto redundar em 

perda salarial para elas. Desse modo, tal necessidade resulta em sério empecilho para a busca 

de uma qualificação profissional mais ampla. 

Antes de passarmos à análise do ingresso dos participantes na ESF, faremos algumas 

considerações sobre as relações da Enfermagem com o campo da Saúde, entendido este como 

espaço mais abrangente do macrocosmo social. 

 

2.2 O SUBCAMPO DA ENFERMAGEM. 

 

Na óptica da praxiologia bourdieusiana, a Enfermagem constitui um subcampo do 

campo da Saúde e, como tal, apresenta características semelhantes a este último. Thiry-

Cherques (2006) afirma que subcampos (ou subsistemas) são regiões menores de um campo,  

os quais conservam a mesma dinâmica deste. Dessa forma, assim como nos demais campos e 

subcampos, os grupos detentores de maior volume de capital e melhor posição na estrutura 

deles, tendem a manter-lhes também o controle político. Thiry-Cherques (2006, p. 40), 

seguindo os passos de Bourdieu, ressalta que as classes ou frações de classes dominantes “[...] 

são aquelas que impõem a sua espécie de capital como princípio de hierarquização do campo. 

Não se trata, no entanto, de uma luta meramente política [...] mas de uma luta, a maioria das 

vezes inconsciente, pelo poder.” 

Nesse contexto, é importante lembrar que, historicamente, o médico tem sido a figura 

central do campo da Saúde e sua autoridade e poder perpassam todos os demais espaços e 

subcampos com ele relacionados. Como já foi dito no subitem do capítulo I, para D´Oliveira 

(2000), o saber médico tem esse monopólio, ancorado no acúmulo de conhecimentos 

científicos que sustentam o seu saber técnico e lhe confere grande legitimidade e poder 

econômico-cultural na modernidade. No que tange ao poder social, Pires (1998) afirma que o 

médico tem ocupado, majoritariamente, os altos cargos de direção das instituições, sendo a 

categoria, dentre os agentes do campo da Saúde, que mais tem representação nos espaços 

legislativos e nos espaços de decisão das políticas de saúde no país. Além disso, não existe 

restrição legal à atuação dos médicos em qualquer ramo das atividades de saúde, o que não 

ocorre com as demais profissões. 

Nessa mesma linha, Montagner (2008, p. 1590), remontando à obra Homo 

Academicus, de Bourdieu, afirma ser a Medicina uma prática, uma arte social sustentada pela 

ciência, no caso, a Biologia, que “[...] utiliza um poder social legitimamente investido, uma 
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legitimação mais ligada à tradição que a ciência em si.” Essa legitimidade, atrelada às 

posições estratégicas e poderosas dentro do campo acadêmico, estabelece uma oposição a 

outras faculdades e disciplinas. Em consequência, o trabalho do médico consolidou-se 

simbolicamente como superior ao desenvolvido pelos demais agentes do campo da Saúde. 

Nessa construção, o sistema de ensino cumpre uma função ímpar, conforme diz Bourdieu 

(2005, p. 296): 

 

Na verdade, dentre as soluções historicamente conhecidas quanto ao 

problema da transmissão do poder e dos privilégios, sem dúvida a mais 

dissimulada e por isto mesmo a mais adequada a sociedades tendentes a 

recusar as formas mais patentes da transmissão hereditária do poder e dos 

privilégios, é aquela veiculada pelo sistema de ensino ao contribuir para a 

reprodução da estrutura das relações de classe dissimulando, sob as 

aparências da neutralidade, o cumprimento desta função. 

 

Destarte, médicos e enfermeiros são produtos de condições sociais específicas e, ao 

mesmo tempo, produtos da reprodução de poder e privilégios “dissimulados” pelo sistema de 

ensino. 

O estudo de Silva et al. (2006) mostrou que os enfermeiros se constituem uma 

categoria subordinada a dos médicos. O trabalho desenvolvido pelos enfermeiros é 

classificado como “trabalho manual” de assistência ao paciente, enquanto o do médico é 

considerado essencialmente o “intelectual” e centralizador da administração de todas as 

terapêuticas. 

No âmbito da profissão de Enfermagem, as três categorias – enfermeiro, técnico em 

enfermagem e auxiliar em enfermagem – diferem entre si, porquanto a formação básica em 

ensino superior, médio ou fundamental respectivamente, associada aos diferentes graus de 

complexidade dos conteúdos curriculares e a proporcionalidade de distribuição da carga 

horária entre teóricas e práticas, entre outros fatores, garantem uma distribuição desigual de 

capital entre os agentes da equipe de enfermagem. Dessa forma, a organização interna da 

Enfermagem se dá mediante a divisão parcelar do trabalho, na qual o enfermeiro é 

responsável por gerenciar o trabalho assistencial, ficando as tarefas parcelares delegadas ao 

técnico de enfermagem e ao auxiliar de enfermagem (GOMES; BACKES; VAZ, 2005). 

Segundo a Lei 7.498/86 
16

 que regulamenta o exercício da profissão no país, compete 

ao enfermeiro exercer todas as atividades de enfermagem, tanto as privativas quanto aquelas 

                                                           
16

 As competências e habilidades das três categorias ― enfermeiro, técnico em enfermagem e auxiliar em 

enfermagem ― foram legalmente instituídas, na Enfermagem brasileira, pela Lei Nº 7. 498, de 25 de junho de 

1986 (RIBEIRO, COSTA; LOPES, 2000). 
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relativas à sua integração à equipe de saúde; ao técnico de enfermagem incumbe exercer 

atividades de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de 

enfermagem em grau auxiliar e participação no planejamento da assistência de enfermagem. 

Ao auxiliar de enfermagem cabe exercer atividades de nível médio, de natureza repetitiva.
17

 

Gomes, Backes e Vaz (2005) assinalam que essa estrutura da profissão impossibilita, 

por exemplo, que técnicos e auxiliares de enfermagem ocupem cargos diretivos. Afirmam, 

também, que o Código de Ética da Enfermagem impede sua atuação sem a supervisão do 

enfermeiro. Sendo assim, é relativamente comum que técnicos e auxiliares de enfermagem 

busquem concluir o curso de Graduação em Enfermagem e, a partir daí, adotar estratégias de 

lutas por uma posição simbolicamente reconhecida. 

Na Enfermagem, a posição ocupada pelos enfermeiros vai depender da aquisição de 

capital e de sua acumulação, no interior desse subsistema ― o que se dá, segundo as autoras, 

de forma distinta entre enfermeiros docentes e assistenciais. 

Os enfermeiros docentes preocupam-se em acumular capital cultural mediante 

diferentes formas como a orientação de trabalhos científicos ao nível da Graduação e Pós-

Graduação e de iniciação científica, o desenvolvimento de projetos de pesquisa e de extensão, 

a publicação de artigos em periódicos especializados da área, entre outros.   Os que possuem 

Doutorado e Pós-Doutorado investem na cultura de outras formas, como a participação em 

bancas examinadoras, comitês, comissões científicas, grupos de pesquisa, associações 

científicas nacionais e internacionais, cargos administrativos, atividades de magistério ao 

nível da Pós-Graduação, autoria de livros, publicação em artigos de periódicos nacionais e 

internacionais, entre outros. Desse modo, o prestígio e o reconhecimento desses profissionais 

contribuem para propiciar novas oportunidades no campo, tais como o financiamento de 

projetos, intercâmbio com instituições estrangeiras, entre outras vantagens (GOMES; 

BACKES; VAZ, 2005). 

Vale salientar que os enfermeiros assistenciais buscam sua posição no campo, 

mediante a acumulação de capital cultural na forma de cursos de especialização, 

complementados por constante atualização, discussões em grupos, elaboração de rotinas que 

lhes conferirão as condições necessárias a um bom desempenho profissional e fortalecimento 

                                                           
17

 Explicamos que atividades de natureza simples e repetitiva se referem àquelas que necessitam de menor 

acúmulo de capital científico para o seu desempenho sendo, por isso, de fácil assimilação e factíveis de repetição 

pelo fato de serem realizadas cotidianamente. Como exemplo dessas atividades, podemos citar os cuidados de 

higiene realizados, diariamente, ao paciente. Já as de natureza complexa exigem um maior acúmulo de capital 

científico para a sua realização, tanto em termos de complexidade como de diversidade, devido às peculiaridades 

que lhes são inerentes, como o fato de não serem repetitivas e de causarem maior implicação na saúde do 

paciente, como, a introdução de sondas nasogástrica e sonda nasoentérica, entre outros. 
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de sua autonomia e autoridade científica (o domínio tecnológico, o saber educar e o saber 

administrar). 

Dessa forma, embora o saber teórico e prático em Enfermagem seja indissociável, as 

relações e estratégias para a conquista da autoridade científica, nesse subcampo, diferem entre 

enfermeiros docentes e enfermeiros assistenciais. Assim, quanto maior for o capital científico 

acumulado pelos enfermeiros, maiores serão as chances de alcançarem reconhecimento dos 

pares concorrentes. 

Dentre os enfermeiros que fizeram sua escolha pela área assistencial, há aqueles que 

atuam na rede hospitalar e aqueles que atuam em serviços de Atenção Básica de saúde, a 

exemplo da ESF. Esses dois setores são divergentes, principalmente no que tange aos seus 

objetivos, estrutura e funcionamento. O primeiro setor, o hospitalar, tem o objetivo voltado 

para a recuperação e cura das doenças. Em sua estrutura, se encontram diversos setores 

especializados, considerados de alta complexidade; entre eles, as Unidades de Terapia 

Intensiva (UTIs), que funcionam com tecnologia de ponta ― o que exige dos profissionais um 

saber técnico mais especializado se isto for comparado ao saber exigido dos profissionais que 

atuam nos demais setores da Saúde. Já na Atenção Básica de Saúde, especificamente na ESF, 

o objetivo está voltado para a prevenção. Neste caso, os serviços prestados aos usuários não 

requerem quase nenhuma tecnologia. 

Se por um lado o tipo de assistência de enfermagem nos serviços especializados é 

considerado pelo Sistema de Saúde como o mais complexo por exigir do enfermeiro um 

maior conhecimento do ponto de vista técnico, por outro, nos serviços de atenção básica, é 

também complexo, por exigir desse profissional um maior conhecimento do ponto de vista 

teórico oriundo das Ciências Sociais. Oliveira (2001) endossa tal ideia. Para ela, a assistência 

de enfermagem em Saúde Coletiva envolve aspectos como a interpretação e intervenção nos 

problemas de saúde da população, com base no entendimento da relação que se estabelece 

entre esta e a estrutura social, o que torna, a rigor, o seu processo de trabalho mais complexo e 

difícil, devido à necessidade de utilização de instrumental das ciências sociais.  

Gomes, Backes e Vaz (2005) assinalam que, se observarmos a trajetória da profissão 

de Enfermagem, poderemos perceber que o seu corpo de conhecimento foi construído sobre 

bases clínicas, seu ensino foi centrado no saber clínico (em grande parte das escolas, isto 

ainda ocorre). Em consequência, esse é o espaço que mais desperta interesse e confere maior 

distinção profissional. Por esta razão, o mercado de trabalho para os profissionais de 

Enfermagem é predominantemente hospitalar e, assim sendo, a competência técnica para 

cuidar de clientes em condições patológicas ou de reabilitação exige-lhes maior volume de 
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capital científico, embora o cuidado prestado na promoção da saúde seja menos valorizado 

simbolicamente. Esclarecem estas autoras que a autoridade científica conferida é diretamente 

proporcional ao grau de especialidade da área, à complexidade dos equipamentos e material 

utilizado e à minúcia e ao detalhamento dos cuidados prestados aos clientes. 

A estruturação da profissão repercute no campo (ou subcampo) e vai estar na base 

das lutas por autoridade e poder. Um campo social (no caso, formado por uma disciplina) não 

deve ser confundido apenas com suas instituições, códigos de ética, associações, porta-vozes 

físicos. O foco da atenção deve incidir sobre as relações sociais entre os agentes, pois são 

estas que estão na base das lutas para conservar ou transformar um determinado estado das 

relações de força. A respeito disso, Bourdieu explicita: 

 

É a estrutura das relações objetivas entre os agentes que determina o que 

eles podem e não podem fazer. Ou, mais precisamente, é a posição que eles 

ocupam nessa estrutura que determina ou orienta, pelo menos 

negativamente, suas tomadas de posição. (2004a, p. 23, grifos do autor). 

 

Não é demais insistir neste aspecto da teoria por ser isto extremamente útil para a 

compreensão e interpretação dos depoimentos destacados no subitem sobre formas de 

inserção na ESF. Trata-se da questão da posição dos agentes, do espaço físico e do espaço 

social. Considerando-os como corpos (e indivíduos biológicos), diz Bourdieu (2008), num de 

seus livros da fase mais madura, “A miséria do Mundo” que os seres humanos estão, do 

mesmo modo que as coisas, situados em um lugar que pode ser definido como o ponto do 

espaço físico onde o agente se encontra, isto quer dizer, seja como localização, seja, sob um 

ponto de vista relacional, “[...] como posição, como graduação em uma ordem. O lugar 

ocupado pode ser definido como a extensão, a superfície e o volume que um indivíduo ou 

uma coisa ocupa no espaço físico, [...]” (BOURDIEU, 2008, p. 160, grifos do autor). 

Os agentes sociais que são assim constituídos pela relação com um espaço social e em 

relação a este, isto é, os campos, e igualmente as coisas, à medida que são apropriadas pelos 

agentes, constituídas como propriedades, estão situados num lugar do espaço social 

comentado por Bourdieu (2008, p. 160): 

  

[...] que se pode caracterizar por sua posição relativa pela relação com os 

outros lugares (acima, abaixo, entre, etc.) e pela distância que o separa deles. 

Como o espaço físico é definido pela exterioridade mútua das partes, o 

espaço social é definido pela exclusão mútua (ou a distinção) das posições 

que o constituem, isto é, como estrutura de justaposição de posições sociais. 
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Neste sentido, a tese central do autor baseia-se neste princípio: Não há espaço em uma 

sociedade hierarquizada que não seja hierarquizado e não exprima, por consequência, as 

hierarquias e distâncias sociais; todavia, isso ocorre da maneira mais ou menos deformada e, 

sobretudo, dissimulada, devido ao “efeito de naturalização” que leva a se dizer “isso é assim 

mesmo”, no falar cotidiano. No caso deste estudo, as estratégias de ascensão, de busca de um 

melhor posicionamento, de disputas distintivas, de luta pelo que pode assegurar formas de 

poder e as ações que envolvem as categorias profissionais componentes do subcampo da 

Enfermagem devem ser vistas a partir das posições dos agentes em cada conjuntura do campo. 

A inserção no campo da Saúde e, mais particularmente, no subcampo da Enfermagem, 

como vimos demonstrando, dá-se de forma subordinada à categoria médica e às formas 

hegemônicas aí presentes. Isso, na óptica teórica aqui adotada, ocorre em consequência do 

volume de capital aportado pelas enfermeiras pesquisadas e pelos condicionantes sociais que 

ainda as impedem (mesmo que essas profissionais desejem) de assumir melhores posições. 

Constatamos que a maioria não tem conseguido acumular capital cultural na forma de título 

escolar para além da Especialização. 

Sobre a conjuntura atual desse subcampo, é oportuno o que diz Zagonel (1996). 

Historicamente, as normas médicas e masculinas influenciaram a prática profissional e o 

desenvolvimento educacional da Enfermagem. Essa realidade histórica que retrata o 

enfermeiro dentro da dominação médica vem expor a preocupação em reorganizar a 

Enfermagem, para que ela fique livre desse poder. Afirma a autora que, na atualidade, essa 

profissão luta por firmar-se como Ciência, tentando desfazer-se de uma prática ligada ao 

fazer, para tornar-se intelectual e científica. Nesse sentido, para melhorar a sua condição, esta 

deve voltar-se para a sua razão de ser, que é o homem portador de doenças ou distúrbios, com 

a finalidade de restabelecer a saúde ou de administrar a enfermidade e morrer com dignidade. 

A respeito disso, Reis e Andrade (2008, p. 62), afirmam que a Enfermagem, desde sua 

origem, compreendia somente o atendimento curativo e se desenvolvia, prioritariamente, no 

sistema hospitalar. No entanto, na atualidade, essa profissão procura firmar-se “[...] 

encontrando seu campo de atuação pautado na cientificidade da assistência de enfermagem no 

cuidado com o ser humano, assim entendido em seu mais amplo conceito.” Acrescentam as 

autoras que, nas últimas décadas, as transformações ocorridas na Enfermagem refletem os 

avanços científicos na área da Saúde e as mudanças políticas e paradigmáticas ocorridas no 

campo da Saúde, como a implantação do SUS, cujos princípios doutrinários de equidade, 

universalidade e integralidade da assistência são implícitos na prática da Enfermagem e são 

reflexos dessas mudanças paradigmáticas. 
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Nesse rumo, amplia-se a Pós-Graduação e a relação dos agentes e instituições com as 

agências de fomento à pesquisa. Segundo Baptista e Barreira (2006), a Enfermagem já conta 

com mil e quatrocentos doutores, vinte e oito programas de Pós-Graduação (sendo doze com 

doutorado) e quase trezentos grupos de pesquisa no diretório do CNPq, no sentido de melhor 

atender à demanda reprimida, em relação ao acesso às bolsas e outras formas de fomento. 

Assinalam ainda as autoras que o reconhecimento da Enfermagem como área de 

conhecimento consolidada, com a abertura de novas perspectivas para o desenvolvimento da 

área, se deve à recente criação de um comitê específico para a Enfermagem na estrutura do 

CNPq ― o Comitê Assessor de Enfermagem ―, antiga aspiração da comunidade científica de 

Enfermagem, cuja reivindicação foi ampliada inclusive pela Associação Brasileira de 

Enfermagem ― ABEn. 

Nesta nova realidade da Enfermagem, as lutas distintivas e os enjeux (tudo aquilo que 

faz mover o campo) tendem a assumir novas formas. Como exemplo disso, Gomes, Backes e 

Vaz (2005) afirmam que o capital científico (poderíamos dizer o “droit d´entré” e, mais 

precisamente, o volume de capital necessário para bem se posicionar na Enfermagem) dá 

fortes sinais de mudança em relação ao momento de ingresso da nossa população nesse 

subcampo. Esse capital hoje começa a ser acumulado a partir das primeiras conquistas 

acadêmicas. Atualmente, os estudantes de graduação em Enfermagem buscam ascender nessa 

profissão, participando de atividades de pesquisa, projetos de pesquisa e extensão, 

apresentação de trabalhos em eventos científicos, publicação de artigos em periódicos 

especializados, e concorrendo a bolsas de iniciação científica, entre outras estratégias. Em 

consequência, os estudantes passam a se interessar mais cedo pelos cursos de Pós-Graduação. 

Esse movimento das tendências imanentes do campo, como já destacamos, passa a ser 

percebido pelos agentes detentores do habitus “adaptado, competente, dotado do sentido do 

jogo”. Um exemplo disto é o entendimento, a seguir, explicitado por esta enfermeira: Quando 

eu entrei, assim, comecei a ver que as dificuldades eram outras [...] vi que eu precisava de um 

mestrado. A coisa ia se passando e dizendo que eu precisava estudar mais [...] (Enfermeira 66, 

grifo nosso). 

Bem ressalva Domingos Sobrinho (2000, p. 121): “Se o habitus é a mediação, o 

sentido que se instaura entre a mobilização de recursos e a ação do sujeito, essa ação supõe 

uma operação preliminar de decifração dos eventos em que o sujeito toma parte.” 

Passemos à seção sobre as práticas das enfermeiras na ESF. 
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2.3 A ESF CONSIDERADA COMO ESPAÇO DE PRÁTICA DE ENFERMEIRAS. 

 

O ingresso na ESF representa, em geral, uma excelente oportunidade para a 

profissional e, para algumas um sonho realizado: 

  

Trabalhar na ESF era um grande sonho. [...] quando começou a ESF, mais 

ou menos em 1998, aí, eu tive todo o interesse de trabalhar junto à equipe 

(Enfermeira 32). 

 

Maravilhoso. Nunca pensei que fosse me identificar tanto. [...] me 

identifiquei com o Programa. (Enfermeira 83). 

 
Eu acho assim, esse lado da Enfermagem, nunca gostei de curativo, odiava 

estar no hospital: é o quarto de x ou y, ou número 2, número 3, não gosto. É 

dona Maria mesmo, seu João. Isso é muito bom! Adoro! Adoro isso aqui. 

[...]. Eu acho que eu sempre soube que existia um programa desses e que um 

dia eu podia entrar. Porque é um sonho você poder trabalhar dessa forma, 

adentrar na casa das famílias. A gente ver que a doença da alma ela é muito 

maior do que essas doenças que o SUS paga os remédios que estão aqui no 

meu armário. [...]. Eu me sinto, assim, uma construtora do SUS mesmo. Que 

eu acredito, é uma escolha de ambos os lados. Acho que é um casamento que 

deu certo: eu e o SUS. (Enfermeira 44). 

 

Outros depoimentos sugerem que a identificação com o trabalho da ESF foi facilitada, 

devido à experiência na atividade docente, a qual possibilitou realizar um trabalho educativo 

com os usuários, ou devido à experiência adquirida ao longo do tempo e à busca por 

autonomia e maior reconhecimento profissional: 

 

É gratificante porque eu estou em contato com a população, com a 

comunidade, o tempo todo. E, principalmente, porque leva à educação e eu 

gosto muito desse lado educativo, uma vez que minha primeira profissão, 

antes mesmo de ser enfermeira assistencial, foi a de professora. E na ESF eu 

voltei a me envolver com esse lado educativo do trabalho. [...] e no Saúde da 

Família, a gente amplia essa expectativa, trabalha sobre a prevenção, que é 

muito importante. Eu acredito que a prevenção de doenças é a base da saúde 

para fazer um bom desenvolvimento, para evitar as mazelas maiores. Eu 

acho que a educação é tudo. Eu gosto muito disso (Enfermeira 98). 

 

Fica, assim, evidente a identificação das enfermeiras com a ESF, tendo ou não 

experiência de trabalho em outra instituição do campo da Saúde. Esses depoimentos nos 

permitem levantar algumas hipóteses. Antes, porém, precisaremos fazer uma rápida incursão 

sobre a ESF, para melhor entender ou problematizar essa constatação. 
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2.3.1. As origens da Estratégia Saúde da Família. 
 

Os saberes e as práticas dos profissionais da Saúde fundamentam-se numa formação 

voltada para o modelo biomédico, centrado na doença e no hospital, cuja base teórica 

sustenta-se no chamado modelo flexneriano,
18

 que tem sido responsável por conduzir os 

programas educacionais no campo da Saúde, há quase um século, a uma visão reducionista da 

saúde e do adoecer. Esse modelo, pelo fato de adotar uma visão de saúde-doença unicausal, 

biologicista, não inclui as dimensões social, psicológica e econômica da saúde. Leva os 

profissionais a assumirem uma atitude positivista, tanto no ensino teórico como no prático. 

Com essa formação, eles veem no hospital o local privilegiado para o estudo das doenças e 

para o exercício de sua prática profissional, já que estes se transformaram na principal 

instituição de transmissão do conhecimento médico durante todo o século XX (PAGLIOSA; 

Da ROS, 2008, p. 496).  Os autores destacam que o modelo flexneriano trouxe profundas 

implicações, no mundo todo, para a formação dos profissionais da Saúde, cuja postura 

positivista aponta o conhecimento científico como único e seguro, com a observação e 

experimentação, isto é, com o método científico assumido como a forma legítima de produzir 

conhecimento, exprimindo o processo de racionalização que atinge o Ocidente, até à 

atualidade. 

A influência desse modelo sobre a conduta dos profissionais da Saúde trouxe inúmeras 

consequências na forma como eles veem e atuam sobre o processo saúde-doença. Entre elas, 

destacam-se a medicalização e a relação entre profissional e usuário. Nesse modelo, como o 

foco é centrado na doença, o usuário passa a ser objeto da ciência e não sujeito que traz 

repercussões na forma de atender as suas necessidades de saúde. 

De acordo com Pagliosa e Da Ros (2008), no campo da Saúde, essa prática 

hegemônica tem sido criticada com veemência desde a década de 1960, em todo o mundo, 

pelo que se denominou crise da Medicina. Tais críticas evidenciaram o descompromisso com 

a realidade e com as necessidades da população. Estas constatações provocaram intensa 

movimentação nos meios acadêmicos, instituições internacionais de saúde, governos, 

fundações internacionais, instituições representativas de classe e na sociedade em geral. Os 

autores acrescentam que a partir da década de 1980, surgiram vários processos de reforma do 

                                                           
18 Modelo de educação médica que resistiu quase cem anos e ainda se encontra em vigência na maior parte das 

escolas médicas do mundo, baseado no Relatório Flexner, cujo autor, Abraham Flexner, é considerado o grande 

responsável pela mais importante reforma das escolas médicas de todos os tempos nos Estados Unidos da 

América (EUA), com profundas implicações para a formação médica e para a Medicina mundial (PAGLIOSA; 

Da ROS, 2008). 
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setor da Saúde em diferentes países, inclusive no Brasil. Essas reformas se desenvolveram por 

meio de diferentes modelos e estratégias, desde medidas administrativas até mudanças 

constitucionais. No Brasil, tais reformas tiveram início na década de 1980, quando o país 

passou a aderir oficialmente a uma visão mais abrangente acerca de saúde. A partir das Leis 

nº 8.080 e nº 8.142, Leis Orgânicas da Saúde criadas em 1990, foi possível a implantação 

efetiva e legal do Sistema Único de Saúde (SUS). Essas leis destacam os princípios 

organizativos e operacionais do Sistema de Saúde do país, tais como a construção de um 

modelo de atenção fundamentado na epidemiologia e no controle social, e um sistema 

descentralizado e regionalizado com base municipal. 

Tais iniciativas, apesar do seu valor em termos de embasamento filosófico, princípios 

e diretrizes, não foram suficientes para modificar as bases que fundamentam o modelo 

biomédico de assistência, ainda predominante no país. Sousa (2008) explica que essas bases 

não sofreram alterações porque preservam, em essência, elementos parciais dos problemas 

complexos que se enfrentam, atualmente, na construção de um novo modelo. Dentre esses 

problemas, destacam-se os fatores e as dinâmicas sociais, econômicas, políticas e culturais 

que determinam a hegemonia do modelo sanitário, centrado nos hospitais, nas 

subespecialidades, nas ações de programas verticais e nas práticas médicas baseadas na 

doença e nos aparatos medicamentosos. 

O SUS é resultado de um longo processo de debates e de lutas por melhores condições 

de saúde no país. Surge como um novo paradigma na atenção à saúde, cujos princípios e 

diretrizes rompem com o paradigma clínico tradicional (SCHERER; MARINO; RAMOS, 

2005).  No entanto, esse sistema cria a necessidade de imprimir uma nova forma de produzir e 

distribuir as ações e serviços de saúde, ou seja, de configurar e definir um novo modelo de 

atenção em saúde. Portanto, diante da necessidade do estabelecimento de mecanismos capazes 

de conformar e definir tal modelo de atenção foram esboçadas, em 1994, pelo Ministério da 

Saúde propostas de mudanças, com base nos princípios do SUS; entre elas, o Programa Saúde 

da Família (PSF), com vistas a assegurar a continuidade dessa conquista social. Esse 

programa, em 1998, passou a ser chamado Estratégia Saúde da Família (ESF). 

O funcionamento da ESF se dá em USF, com uma equipe composta por, no mínimo, 

um médico generalista, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes 

comunitários de saúde (ACS). No entanto, outros agentes podem ser incorporados à equipe de 

Saúde da Família: um odontólogo e um atendente de consultório dentário ou um técnico de 

higiene bucal. Esses agentes formam equipes que são responsáveis pelo acompanhamento de 

um número definido de famílias localizadas em uma determinada área geográfica. Tais 



78 
 

equipes atuam na promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e 

agravos mais frequentes e na manutenção da saúde dessa comunidade. 

Essas ações são definidas pela gestão federal e complementadas com diretrizes e 

normas da gestão local, inclusive atribuições que são desempenhadas, em comum, por todos 

os membros da equipe. 

No que tange à participação dos enfermeiros no âmbito da Atenção Básica de saúde, 

este desempenha tanto as atribuições comuns com todos os membros da equipe da ESF, como 

atribuições específicas definidas pela gestão federal, que podem, também, ser ampliadas pela 

gestão municipal, de acordo com as especificidades locais.
19

 

O relevante papel que o enfermeiro exerce na ESF envolve ações que vão desde o 

planejamento das ações até a prática assistencial, mediante a consulta de enfermagem ― o 

que torna sua atuação diferente daquela que ocorre em serviços estruturados no modelo 

tradicional, como o hospital. Sendo assim, as suas competências abrangem ações dirigidas a 

indivíduos, grupos, famílias e comunidade. Todos envolvem cuidado individual e coletivo, 

atividades de coordenação, supervisão e educação em saúde, entre outros, dentro e fora dos 

espaços da ESF. 

Quanto à prática assistencial, os enfermeiros da ESF, para que atendam ao princípio da 

integralidade, como determina o Ministério da Saúde, necessitam construir o seu saber sobre a 

prática da assistência de enfermagem em saúde coletiva. Em outros termos: devem ir em 

direção às práticas que influem nos determinantes sociais do processo saúde-doença e 

encontrar estratégias que possam intervir na realidade social dos indivíduos, grupos, famílias 

e comunidade. Além disso, devem extrapolar o fazer em saúde pública tradicional, centrado 

no controle da expansão das doenças imunopreveníveis e degenerativas e na medicina 

assistencialista individual para abranger o referencial da saúde coletiva: incorporar às práticas 

de saúde a intervenção nas determinações sociais e ambientais que podem induzir ao 

surgimento de doenças (KALINOWSKI, 2004). 

                                                           
19  São elas: I ― Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, 

diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias na USF e, quando 

indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc), em 

todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade. II ― 

Conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal ou do Distrito Federal, 

observadas as disposições legais da profissão, realizar consulta de enfermagem, solicitar exames 

complementares e prescrever medicações. III ― Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações 

desenvolvidas pelos ACS. IV ― Supervisionar, coordenar e realizar atividades de educação permanente dos 

ACS e da equipe de enfermagem. V ― Contribuir e participar das atividades de educação permanente do 

Auxiliar de Enfermagem, ACD e THD. VI ― Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o 

adequado funcionamento da USF. (BRASIL, 2006, p. 44). 
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Portanto, a ESF tem como finalidade a de reorientar o modelo assistencial vigente a 

partir da Atenção Básica de Saúde. Para tanto, deve contribuir para a consolidação do SUS, 

tendo em sua base os princípios desse sistema: a universalidade, a integralidade e a equidade. 

A universalidade, entendida como o acesso da população a qualquer serviço de saúde; a 

equidade, como o acesso em igualdade de condições aos diferentes níveis de complexidade do 

sistema; e a integralidade refere-se às ações integrais ou não fragmentadas. 

 

2.3.2 A Estratégia Saúde da Família de João Pessoa (PB). 

 

A expansão da cobertura da ESF no Brasil teve início na década de 1990, quando o 

país contava apenas com 328 equipes em funcionamento. Esse início se deu com a 

implantação do programa em 12 estados da federação; entre estes, a Paraíba. Atualmente, 

5.131 municípios brasileiros contam com 27.454 equipes da ESF, dando oportunidade a 

87.916.762 milhões de pessoas de serem cuidadas o mais próximo possível dos seus lugares 

de moradia (SOUSA, 2008). No entanto, esta autora adverte que tal cobertura ainda expressa 

a desigualdade na distribuição das equipes da ESF, no conjunto dos municípios brasileiros. 

No município de João Pessoa, a estrutura da ESF foi implantada no ano 2000, 

inicialmente, com a instalação de sete equipes. Conta, atualmente, com 180 equipes. A 

ampliação desse número teve por objetivo o de expandir a cobertura territorial e populacional 

das ações básicas de saúde (JOÃO PESSOA, 2006). 

A cobertura populacional da ESF cresceu de 72,7%, em 2005, para 81% (563.609) das 

pessoas cadastradas, ou ainda: 144.634 famílias, da população total de João Pessoa (693.082 

habitantes), em 2008. Essa cobertura superou a meta de 80%, preconizada pelo Ministério da 

Saúde, e representou a segunda maior, no ano de 2007, em comparação com as capitais 

brasileiras, sendo a primeira observada em Aracaju com 96,6%. Deveu-se a fatores, como o 

processo de territorialização e remapeamento das áreas de abrangência das equipes de Saúde 

da Família, implantação e implementação do apoio matricial (JOÃO PESSOA, 2008a). 

As Unidades se encontram situadas em cinco distritos sanitários de saúde que 

recortam toda a extensão do território do referido município e compreendem o primeiro nível 

de organização da rede de serviços de saúde, denominado Atenção Básica.  

A Figura 1, a seguir, mostra a localização dos cinco distritos sanitários e as respectivas 

USFs, de acordo com as regiões geográficas do município de João Pessoa. 
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Figura 1 ― Representação geográfica da localização das USFs de João Pessoa (2009).  
Fonte ― Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de João Pessoa (2009).  

Atualmente, os distritos sanitários de João Pessoa contam com 128 USF, comportando 

180 equipes de Saúde da Família. Esse número tende a ser crescente, tendo em vista a 

necessidade de ampliação do número de unidades para atender à elevada demanda decorrente 

do aumento populacional nesse município. 

Os distritos sanitários do município de João Pessoa, em geral, apresentam adequada 

cobertura de equipes de Saúde da Família com relação à população de cada um. O DS III 

comporta 53 equipes e é responsável pelo acompanhamento do maior número de famílias em 

sua área de abrangência: 175.798 pessoas ou 45.192 famílias. Já o Distrito Sanitário V, com 

18 equipes, acompanha o menor número de pessoas em sua área de abrangência: 48.103 

pessoas ou 12.800 famílias. É oportuno destacar que a ESF do município de João Pessoa deu 

início, no ano de 2007, a dois importantes movimentos ― o apoio matricial e o acolhimento 

― com a finalidade de implementar a rede de cuidados em saúde.  Esses movimentos têm 

como objetivo o de compartilhar informações entre a equipe matricial
20

 e a equipe da Saúde 

da Família à busca pela identificação de problemas que dificultam o cuidado para com o 

usuário, estabelecimento de vínculo, escuta qualificada e soluções criativas para as 

necessidades apontadas na relação entre os trabalhadores, usuários e gestores (JOÃO 

                                                           
20

 A equipe matricial é composta por profissionais do nível central da Secretaria Municipal da Saúde e das 

equipes técnicas dos distritos sanitários. 
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PESSOA, 2008a). O apoio matricial e o acolhimento têm contribuído para transformar os 

espaços de saúde e as relações de trabalho estabelecidas nesses espaços. 

Com relação ao apoio matricial, este tem o objetivo de acompanhar, apoiar e qualificar 

técnica e operacionalmente, de forma conjunta, as equipes da Atenção Básica, a rede 

especializada e hospitais, a partir dos indicadores e metas pactuadas. No entanto, a adesão da 

ESF à proposta do apoio matricial tem sido gradativa, ou seja, à medida que foi se percebendo 

a sua viabilidade, o número de apoiadores matriciais foi crescendo, passando de um apoiador 

de vinte equipes para um apoiador de cinco equipes de Saúde da Família, no ano de 2007, 

perfazendo, atualmente, um total de 103 profissionais (JOÃO PESSOA, 2008a).  

Vale assinalar que à implementação do apoio matricial precedeu a constituição de um 

grupo de apoiadores em cada distrito sanitário, que foi produzindo-se como equipe, ao longo 

desse processo. A partir desse grupo de apoiadores é que foram sendo construídas as ideias e 

as ferramentas para se iniciar o trabalho de apoio, à medida que esse grupo foi aproximando-

se das USFs e buscando entender sua realidade, identificar problemas e dificuldades por elas 

enfrentados. (JOÃO PESSOA, 2008a). Ressalte-se que o apoio matricial pressupõe um 

trabalho coletivo em permanente processo de avaliação e reconstrução, uma vez que visa 

entender e analisar as situações, ter novas ideias, encontrar novos caminhos e colocá-los em 

prática, submetendo-os novamente à análise. 

O acolhimento vem sendo implementado, no município de João Pessoa, não somente 

nos serviços da rede básica, como a ESF, mas também nos serviços especializados e em 

alguns hospitais, como uma estratégia que visa à desconstrução do modelo assistencial 

baseado no foco clínico e na doença. No caso da ESF, os profissionais das equipes procuram 

adotar uma nova atitude na sua relação com o usuário. Tal atitude tem envolvido a busca do 

estabelecimento de vínculo com o usuário, a escuta qualificada, a identificação das suas 

necessidades de saúde e a responsabilização, em busca da solução dos problemas 

identificados (A EXPERIÊNCIA..., 2008). A partir do acolhimento, espera-se a ampliação do 

acesso dos usuários às unidades de saúde desse município desde a identificação e atendimento 

prioritário das situações de risco e cobertura aos grupos considerados preferenciais, como 

crianças, gestantes, portadores de hipertensão arterial e de diabetes, entre outros.
21

 

Aliada a todas as propostas de mudança na oferta dos serviços de saúde, a ambiência 

física das unidades da ESF de João Pessoa tem passado, também, por transformações 

                                                           
21 Além do apoio matricial e do acolhimento, outras estratégias têm sido desenvolvidas no âmbito da ESF do 

município de João Pessoa, entre elas, destacam-se a Educação Permanente, a construção de linhas de cuidado e a 

elaboração de protocolos de saúde. 
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significativas, a partir da construção de novas unidades, proposta pelo Plano Municipal 

(JOÃO PESSOA, 2006) para a Atenção Básica: quartoze USFs em 2006 e sete em 2007, de 

maneira que funcionam de forma integrada, cada uma comportando quatro equipes. 

A construção de novas unidades tem propiciado melhores condições para o 

desenvolvimento das ações de saúde e maior satisfação dos usuários, porquanto as unidades 

antigas funcionavam (algumas ainda funcionam) em condições precárias de instalações, em 

imóveis inadequados à realização das inúmeras atividades profissionais, como o exame 

citológico, vacinação, atendimento odontológico, espaço para a realização de práticas 

educativas, entre outros. 

A partir da construção de unidades novas, os profissionais podem desempenhar melhor 

as ações de saúde, tendo em vista que as instalações possuem um design moderno numa 

ampla estrutura física, oferecendo-lhes ambientes confortáveis e espaço para o 

desenvolvimento de atividades educativas (JOÃO PESSOA, 2008b). (Ver Figura 2). 

 

Figura 2 ― Unidade de Saúde da Família. 
Fonte ― Secretaria de Comunicação (SECOM) da Secretaria Municipal da Saúde de João Pessoa, 2009. 

Esses novos espaços oferecem melhores instalações físicas e serviços, como: posto de 

coleta de exames laboratoriais, com funcionamento diário, e sala de observação, além do 

atendimento diferenciado à população, como terapia comunitária e acolhimento. 

A ESF, como se pode constatar, suscita nas enfermeiras, a identificação com uma 

concepção e prática da Enfermagem favorável ao exercício profissional. Os enfermeiros da 
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ESF de João Pessoa, conforme mostra o estudo de Araújo (2005), têm transformado sua 

concepção das próprias práticas ao encarar a proposta do PSF como modelo de proposição de 

um poder partilhado. Desse modo, veem no PSF, não apenas um espaço de recriação do 

trabalho em saúde, mas, sobretudo o que a referida autora comenta: 

 

[...] um espaço e uma forma de estabelecerem o seu “lugar” profissional até 

então difuso pela atomização das inserções e das atribuições. Esse 

sentimento de “localização” (como símbolo de pertencimento) não o situa 

apenas no espaço de trabalho, mas é este que o “inscreve” enquanto pessoa 

pertencente, de fato, àquele “território” profissional e não a outro e tendo 

como desdobramento o reconhecimento social. (ARAÚJO, 2005, p. 43). 

 

Na verdade, provocar essa reação e transformação das práticas de saúde é um objetivo 

dos movimentos e das políticas que deram origem ao SUS e, particularmente, à ESF. Como 

ainda acrescenta a autora supracitada, essa afirmação identitária dos enfermeiros tem sido 

construída, ao longo do tempo, como resultado da resistência à tendência histórica do 

direcionamento feito pelo médico, das atividades a serem cumpridas pelo enfermeiro no 

processo de trabalho. O enfermeiro tem, desse modo, avançado no controle das atividades que 

são previstas pela Lei do Exercício Profissional e pelo Ministério da Saúde, apesar das 

reações surgidas de outros profissionais, como o médico, por exemplo. As atribuições que 

esse profissional vem assumindo na ESF desses municípios envolvem atividades de 

planejamento, organização, execução e avaliação das ações, consulta de enfermagem, exame 

físico, diagnóstico de enfermagem, prescrição de medicamentos, entre outras. 

As conclusões apontadas pelo estudo de Araújo (2005, p. 43) indicam que os 

enfermeiros da ESF nos vários municípios da Paraíba têm conquistado maior valorização 

profissional, facilitada pela adoção da mútua responsabilidade, contribuindo para minimizar 

as dificuldades normalmente presentes aos relacionamentos entre profissionais, sobretudo 

“[...] pela já conhecida resistência do médico para aceitar o enfermeiro como um profissional 

de nível superior em igualdade de condições para tomar decisões na equipe.”  

Essa autora aponta também os aspectos positivos que têm contribuído para conformar 

a identidade do enfermeiro nesse âmbito, resultantes da nova configuração de trabalho, tais 

como: a perspectiva multiprofissional, que propõe a definição das ações de forma 

horizontalizada; a criação de um espaço de maior respeitabilidade propiciado pela 

participação e colaboração de cada membro da equipe na elaboração de estratégias de ação, 

estimulada, também, pela realização conjunta do planejamento das ações de saúde; o 

rompimento pelo menos, em parte, das resistências predominantes nas antigas formas de 
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organização do trabalho em saúde, ao se buscar superar a fragmentação existente no processo 

de trabalho das categorias envolvidas nesse programa. 

Os seguintes depoimentos permitem destacar os esquemas do ethos da enfermeira, 

como dimensão do habitus da categoria: 

 

É gratificante porque eu estou em contato com a população, com a 

comunidade, o tempo todo; e, principalmente, porque leva à educação e eu 

gosto muito desse lado educativo, uma vez que minha primeira profissão, 

antes mesmo de ser enfermeira assistencial, foi a de professora. E na ESF eu 

voltei a me envolver com esse lado educativo do trabalho. [...] e no Saúde da 

Família, a gente amplia essa expectativa, trabalha sobre a prevenção, que é 

muito importante. Eu acredito que a prevenção de doenças é a base da saúde 

para fazer um bom desenvolvimento, para evitar as mazelas maiores. Eu 

acho que a educação é tudo. Eu gosto muito disso. (Enfermeira 98). 
 
Eu acho assim, esse lado da Enfermagem: nunca gostei de curativo, odiava 

estar no hospital: é o quarto de X ou y, ou número 2, número 3, não gosto. É 

dona Maria mesmo, seu João, isso é muito bom! Adoro! Adoro isso aqui. 

[...]. Eu acho que eu sempre soube que existia um programa desses e que um 

dia eu podia entrar. Porque é um sonho você poder trabalhar dessa forma, 

adentrar na casa das famílias. A gente ver que a doença da alma ela é muito 

maior do que essas doenças que o SUS paga os remédios que estão aqui no 

meu armário. [...]. Eu me sinto, assim, uma construtora do SUS mesmo. Que 

eu acredito, é uma escolha de ambos os lados. Acho que é um casamento que 

deu certo: eu e o SUS. (Enfermeira 44). 
 
[...] meu primeiro emprego foi no Saúde da Família. [...] me identifiquei 

muito com o Saúde da Família. [...] foi na época que eu peguei a 

implantação de uma unidade de PSF e foi numa zona rural. [...] eu pude 

conhecer melhor a rede básica de Saúde Pública. [...] eu gosto do que eu faço 

e eu gosto de ver no rosto das pessoas o resultado do meu trabalho; eu tento 

fazer não só ir trabalhar para cumprir tabela, para cumprir mesmo, porque 

alguém exige isso, para cumprir isso, para cumprir horário. Eu tento sair de 

casa de uma forma: “O que é que eu posso fazer de diferente hoje?” [...]. É 

isso: eu tento fazer algo diferente para a comunidade [...] (Enfermeira 140). 
 
[...] é uma área como eu disse. A Saúde da Família está dentro da Saúde 

Pública e eu me identifico bastante. Gosto e me sinto bem, principalmente 

em ajudar as pessoas carentes. Eu acho que a minha pérola é essa aí: as 

pessoas carentes mesmo. Acho que eu não me identificaria numa 

comunidade que fosse mais elitizada não, sabe? Eu nasci para tratar mais do 

carente mesmo, para poder cuidar. Eu me identifico mais do que com 

pessoas mais elitizadas. Desde que eu entrei, eu trabalho para essa 

comunidade [...]. Eu gosto; acho que eu nasci para isso mesmo. (Enfermeira 

20). 

 

Conforme a teoria, o termo ethos foi empregado em oposição à ética para designar 

“[...] um conjunto objetivamente sistemático de disposições com uma dimensão ética, de 

princípios práticos.” (BOURDIEU, 1983b, p. 104). O ethos difere da ética porque esta 

constitui um sistema intencionalmente coerente de princípios explícitos, enquanto o ethos 
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compõe um sistema de esquemas práticos. Nesse entendimento, o ethos refere-se a um 

conjunto de valores em estado prático que rege a moral dos agentes sociais em sua 

cotidianidade.  

Como se percebe, as enfermeiras, seja no processo formativo acadêmico, seja na 

adesão teórica aos princípios dos SUS e da ESF, seja no contato com outras fontes, 

transformam em princípios práticos e naturalizados, portanto, não necessariamente 

conscientes, os valores aprendidos e incorporados. Já dissemos que a inserção num 

determinado campo social não depende apenas do domínio dos conhecimentos teóricos e 

práticos que nele circulam, mas, fundamentalmente de os “[...] ter incorporado, transformado 

em sentido prático do jogo, transformado em reflexos [...]” (BOURDIEU, 2001, 102). 

Referindo-se à relação ethos e hexis, afirma Bourdieu (1983b, p. 104): “[...] todos os 

princípios de escolha são incorporados, tornando-se posturas, disposições do corpo: os valores 

são gestos, maneiras de ficar de pé, de andar, de falar”. Prossegue ainda: “[...] a força do ethos 

é que se trata de uma moral que se tornou hexis, gesto, postura.” 

O que dizem as enfermeiras, como dizem e de onde dizem permite-nos, a partir da 

óptica teórica adotada, inferir a estreita relação ethos e hexis presente à realidade do grupo, 

porquanto descrição e emoção são muito evidentes nesses discursos: 

 

É dona Maria mesmo, seu João, isso é muito bom! Adoro! Adoro isso aqui. 

(Enfermeira 44). 

  

[...] eu gosto do que eu faço e eu gosto de ver no rosto das pessoas o 

resultado do meu trabalho; eu tento fazer não só ir trabalhar para cumprir 

tabela, para cumprir mesmo, porque alguém exige isso, para cumprir isso, 

para cumprir horário. Eu tento sair de casa de uma forma: “O que é que eu 

posso fazer de diferente hoje?” (Enfermeira 140). 

 

Gosto e me sinto bem, principalmente em ajudar as pessoas carentes. Eu 

acho que a minha pérola é essa aí: as pessoas carentes mesmo. Acho que eu 

não me identificaria numa comunidade que fosse mais elitizada não, sabe? 

Eu nasci para tratar mais do carente mesmo, para poder cuidar. [...]. Eu 

gosto; acho que eu nasci para isso mesmo. (Enfermeira 20). 

 

Para concluir este capítulo, destaquemos alguns aspectos que, não obstante a 

satisfação das enfermeiras em conquistar um lugar na ESF, revelam a complexidade dos 

processos de transformação propostos por essa nova forma de oferta de serviços de saúde. 

Além disso, demonstram o peso das estruturas que asseguram a reprodução das relações de 

poder material e simbólico no campo da Saúde. 
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Na ESF do município de João Pessoa, a preocupação com uma nova forma de fazer 

saúde tem suscitado reflexões sobre as dificuldades dos trabalhadores da Saúde em romper 

com o antigo modelo médico-centrado, conforme mostra a pesquisa de Oliveira (2005). Essa 

autora sugere que, embora a filosofia da ESF desse município pressuponha o desempenho de 

ações que atendam aos princípios preconizados pelo SUS, como integralidade, equidade e 

universalidade, na prática, os serviços não atendem a esses princípios, em sua totalidade. Em 

estudo sobre equipe multidisciplinar na ESF do município de João Pessoa, constata que cada 

USF ainda trabalha de forma isolada e as ações dos profissionais continuam centradas no 

médico e na doença, contrariando, por conseguinte, a proposta da ESF. Destaca as 

dificuldades relacionadas com o trabalho em equipe, afirmando que somente a existência de 

uma equipe multiprofissional, como condição isolada, não é suficiente para garantir a 

integralidade das ações.  

A respeito disso, Silva e Trad (2005), ao discutirem o trabalho em equipe na ESF, 

ressaltam que, apesar do esforço da ESF em reestruturar as práticas sanitárias a partir de uma 

proposta centrada no trabalho em equipe, estas continuam enfrentando dificuldades para 

implementá-lo, em virtude do paradoxo existente entre fragmentação e integração dos 

processos de trabalho, acarretando riscos, como, por exemplo: o isolamento de profissionais 

em seus núcleos de competência e a realização de ações de forma isolada e justaposta. 

Outro aspecto apontado no estudo de Oliveira (2005) diz respeito às ações de saúde as 

quais ainda continuam centradas no médico e na doença. De fato, pensar esse programa como 

estratégia de reorientação do modelo assistencial representa não somente romper com práticas 

convencionais e hegemônicas de saúde, mas também adotar novos processos de trabalho. Tais 

processos, segundo Alves (2005) exigem dos profissionais algumas inovações como, por 

exemplo, uma concepção ampliada do processo saúde-doença e uma integral e continuada 

assistência às famílias de uma área adstrita. 

Portanto, as dificuldades enfrentadas pela ESF do município de João Pessoa e 

apontadas pelo estudo de Oliveira (2005) situam-se na própria organização da rede de 

serviços e na sua forma de funcionamento, cujo obstáculo principal pode encontrar-se no 

âmbito apontado abaixo: 

 

[...] no terreno da política da organização, fortemente influenciado pela 

presença de forças políticas hegemônicas, bem estruturadas nos aspectos 

histórico e social. Os modelos médicos e sanitários ainda se assentam em 

uma base tensional, tornando as organizações de saúde espaços de 

instabilidades e incertezas permanentes, e permitindo a construção de 

múltiplos projetos tecnoassistenciais. (JOÃO PESSOA, 2006, p.57). 
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No entendimento de Sousa (2008), o PSF, ao longo de treze anos de implantação e 

implementação, não conseguiu ampliar as condições para a superação efetiva do modelo 

biomédico hegemônico nas políticas públicas do setor saúde no Brasil. Com esse 

entendimento, as forças políticas hegemônicas que influenciam a organização desses serviços 

lutam por impor um sentido de fazer saúde, que seja considerado legítimo e subordine todas 

as ações dos agentes (indivíduos e instituições) nesse campo. 

No terceiro capítulo, observaremos, a partir de um objeto representacional específico, 

a menopausa, a maneira de essas forças atuarem no plano simbólico, particularmente. 
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3 A REPRESENTAÇÃO SOCIAL DE MENOPAUSA CONSTRUÍDA PELAS 

ENFERMEIRAS 

  

Neste capítulo, buscamos a identificação dos elementos predominantes do conteúdo 

representacional de menopausa. Antes, teceremos algumas considerações acerca da teoria das 

representações sociais na óptica de Moscovici (1978) e de seus seguidores, com destaque para 

Jodelet (2001), principal divulgadora da teoria no mundo. Abordaremos, igualmente, a teoria 

do núcleo central (considerada complementar à de Serge Moscovici) devido à pertinência 

desta ao estudo das representações sociais no modelo aqui adotado. Na sequência, 

apresentaremos a estrutura da representação social de menopausa, bem como a constituição 

do seu núcleo central, a partir da descrição, análise e interpretação do material empírico do 

estudo. 

 

3.1 A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E A TEORIA DO NÚCLEO 

CENTRAL. 

 

A teoria das representações sociais foi formulada por Serge Moscovici e apresentada 

ao público por meio da sua obra “A psicanálise, sua imagem e seu público”, inicialmente na 

década de 1960 e, em seguida, em 1976. No Brasil, só há uma tradução do seu livro publicada 

pela Zahar Editores, em 1978. O autor toma como objeto de pesquisa para sua demonstração a 

apropriação da Psicanálise feita pelo público francês, na década de 1950. Tal apropriação é 

empiricamente apreendida pelo conceito de representação social, componente central de sua 

elaboração teórica. Por esse caminho, pôde ele demonstrar como um conhecimento científico 

é apropriado pelo senso comum e transformado numa verdadeira “teoria”, mas sob novas 

bases “epistemológicas”, pois, ao se representar algo ou uma noção, não se produzem 

somente ideias e imagens, mas cria-se e transmite-se “[...] um produto progressivamente 

elaborado em inúmeros lugares, segundo regras variadas. Dentro destes limites, o fenômeno 

pode ser denominado representação social.” (MOCOVICI, 2001, p. 63). As representações 

sociais são um tipo de conhecimento integrante da vida cotidiana das pessoas, conhecimento 

elaborado socialmente, tendo em vista pensar e agir sobre a realidade. 

 

[...] são entidades quase tangíveis. Elas circulam, cruzam-se e se cristalizam 

incessantemente através de uma fala, um gesto, um encontro, em nosso 

universo cotidiano. A maioria das relações sociais estabelecidas, os objetos 

produzidos ou consumidos, as comunicações trocadas, delas estão 

impregnados. Sabemos que as representações sociais correspondem, por um 
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lado, à substância simbólica que entra na elaboração e, por outro, à prática 

que produz a dita substância, tal como a ciência ou os mitos correspondem a 

uma prática científica e mítica. (MOSCOVICI, 1978, p.41). 
 

As representações sociais surgem mediante a comunicação entre as pessoas na sua 

cotidianidade, circulando, cruzando-se e cristalizando-se de forma incessante, porquanto são 

necessárias para guiá-las na maneira de interpretar, decidir e posicionar-se ante os eventos e 

objetos do mundo social. 

Jodelet (2001, p. 22) define a representação social como 

 

[...] uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com 

um objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade 

comum a um conjunto social. Igualmente designada como saber de senso 

comum ou ainda saber ingênuo, natural, esta forma de conhecimento é 

diferenciada, entre outras, do conhecimento científico. 

 

Ressalta a supracitada autora que a representação social deve ser considerada como 

um objeto de estudo tão legítimo quanto o conhecimento científico, devido à sua importância 

na vida social e elucidação dos processos cognitivos das interações sociais. Para ela, a 

comunicação ocupa papel de destaque nos fenômenos representacionais por permitir as trocas 

e interações que concorrem para a criação de um universo consensual entre pessoas ou grupos 

determinados. Ela esclarece que a incidência da comunicação nos processos de elaboração das 

representações ocorre em três níveis. 

O primeiro nível trata da emergência das representações, cujas condições afetam os 

aspectos cognitivos de sua construção. Tais condições dizem respeito à dispersão e à 

defasagem das informações relativas ao objeto representado, as quais são desigualmente 

acessíveis de acordo com os grupos; ao enfoque sobre certos aspectos do objeto, devido aos 

interesses e ao envolvimento dos agentes; à pressão para a inferência concernente à 

necessidade de agir, de opinar ou de conseguir o reconhecimento dos outros ― elementos que 

vão distinguir o pensamento espontâneo em suas elaborações, seu raciocínio e seu estilo. 

O segundo nível refere-se aos processos de formação das representações sociais. Nele, 

se evidenciam os processos objetivação e ancoragem os quais servem para esclarecer a 

interdependência entre a atividade cognitiva e suas condições sociais de exercício, no que 

tange à organização dos conteúdos, aos significados e à utilidade que lhes são atribuídos. 

Segundo Moscovici (2003), a estrutura de uma representação social possui, a exemplo de uma 

moeda, uma dupla face. Uma representa a imagem do objeto, seja esse abstrato ou concreto, e 

outra explicita o sentido atribuído ao mesmo. O processo de objetivação é responsável pela 



91 
 

construção da face icônica, enquanto a ancoragem responde pela atribuição de sentido. O 

nível de informação que se possui a respeito do objeto a ser representado, como veremos, 

influenciará profundamente a construção representacional. 

O terceiro nível diz respeito às dimensões das representações relacionadas com a 

edificação da conduta: opinião, atitude e estereótipo. Essas dimensões encontram-se 

diretamente influenciadas pelos meios de comunicação social. Estes meios possuem 

propriedades estruturais diferentes, correspondentes à difusão, à propagação e à propaganda. 

A primeira é relacionada com a formação das opiniões; a segunda, com a das atitudes e a 

terceira com a dos estereótipos. 

No que se refere às funções das representações sociais, de acordo com Abric (2000), 

estas correspondem à cognoscitiva, identitária, orientadora e justificadora. Na função de 

saber, as representações sociais permitem compreender e explicar a realidade, isto é, facultam 

aos atores sociais a aquisição de conhecimentos e sua integração em um quadro assimilável e 

compreensível para eles próprios, integrando o seu funcionamento cognitivo e os valores com 

os quais estão de acordo, além de serem a condição necessária para a existência da 

comunicação social. Na identitária, as representações sociais definem a identidade e permitem 

a proteção da especificidade dos grupos. Essa função lhes assegura um lugar primordial nos 

processos de comparação social. Além disso, a referência às representações que definem a 

identidade de um grupo terá um papel importante no controle social exercido pela 

coletividade sobre cada um de seus membros e, em especial, nos processos de socialização. 

Na função de orientar, elas guiam os comportamentos e as práticas, uma vez que determinam 

a finalidade da situação, isto é, decidem, antecipadamente, o tipo de relação que diz respeito 

ao sujeito. Na função justificadora, as representações sociais permitem que as tomadas de 

posição e os comportamentos sejam, posteriormente, justificados. 

Guareschi (2007) assinala serem as representações sociais um conjunto de saberes e 

práticas que formam e ocupam um espaço vital e simbólico em que nos movemos, pensamos, 

falamos e agimos. Considera que, se atentarmos para o nosso agir, perceberemos este fato: é 

impossível pensar, falar e mesmo agir, sem haver por trás como pressuposto algo ligado à 

cultura, crenças e valores. A isso chamamos de representações sociais. 

Tanto as representações como as ações delas decorrentes acontecem nas relações e 

pelas relações que os atores sociais estabelecem entre si e o seu meio. Em consequência, as 

representações circulam e transformam-se principalmente por meio das relações de 

comunicação desenvolvidas entre os atores sociais (SCHIELE; BOUCHER, 2001). Portanto, 

é na própria interação com os outros que o indivíduo tem a oportunidade de expressar-se em 
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sua singularidade e, ao mesmo tempo, perceber as diferenças entre a sua realidade e a dos 

outros. 

Conforme dissemos no início deste capítulo, a abordagem da teoria do núcleo central 

é imprescindível à concretude do presente estudo. Justifica-se pela relevância na construção 

do modelo teórico adotado, uma vez que, segundo Sá (2002), é complementar à teoria das 

representações sociais. Destaca-se por sua relevante contribuição ao refinamento conceitual, 

teórico e metodológico do estudo desta teoria, na atualidade. Pelo seu caráter complementar, 

visa a contribuir, conforme Flament (2001, p. 172), para que “[...] a teoria das representações 

sociais se torne mais heurística tanto para a prática social quanto para a pesquisa.” 

Ao discorrer acerca desta teoria, Abric (2000) afirma que a hipótese do núcleo central 

por ele proposta se assenta nos termos seguintes: a organização de uma representação social 

apresenta a característica de ser organizada em torno de um núcleo central constituído de um 

ou mais elementos que exprimem o sentido predominantemente compartilhado pela 

população investigada. 

Para Abric (2000), o núcleo central é “[...] a base comum propriamente social e 

coletiva que define a homogeneidade de um grupo, através dos comportamentos 

individualizados que podem parecer contraditórios.” (ABRIC, 2000, p. 33, grifos do autor). 

Acrescenta que o seu papel é imprescindível à estabilidade e coerência da representação, por 

assegurar a sua perenidade, manutenção no tempo. Sua evolução somente se dá em situações 

excepcionais, de forma lenta. Ressalta ainda possuir o núcleo central independência relativa 

ao contexto imediato, dentro do qual o sujeito utiliza ou verbaliza suas representações. 

O núcleo central ou núcleo estruturante assume funções essenciais: geradora e 

organizadora. A primeira é considerada “[...] o elemento pelo qual se cria ou se transforma a 

significação dos outros elementos constitutivos da representação. É aquilo por meio do qual 

esses elementos ganham sentido, uma valência.” (ABRIC, 2001, p. 163). A segunda 

corresponde ao “[...] núcleo central que determina a natureza dos vínculos que unem entre si 

os elementos da representação. É, neste sentido, o elemento unificador e estabilizador da 

representação.” (ABRIC, 2001, p. 163). 

As representações sociais, de acordo com Abric (1993), apresentam duas 

características contraditórias: a primeira, a de que são, ao mesmo tempo, estáveis e móveis, 

rígidas e flexíveis; a segunda, é a de que são consensuais, mas também marcadas por fortes 

diferenças individuais. Desse modo, esse autor sugere que, em torno do núcleo central há um 

sistema periférico, o que faz uma representação social ser regida por um sistema duplo 
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(central e periférico), onde cada parte tem uma função específica e complementar, ao mesmo 

tempo. 

O sistema periférico é determinado pelo individual e pelo contexto imediato  ― o que 

permite uma conformação, ou seja, uma diferenciação de acordo com as experiências dos 

indivíduos. Desse fato resulta que o sistema periférico, por assegurar essas modulações 

individuais em referência ao núcleo central, gera representações com características 

individualizadas. A sua característica flexível protege o núcleo central contra mudanças, ao 

permitir que informações e práticas diferenciadas sejam integradas. Essa capacidade do 

sistema periférico de proteger o núcleo central contra eventuais mudanças é considerada por 

Flament (2001) como uma função de parachoque, porquanto a estabilidade da representação 

poderá ser garantida enquanto esse sistema for capaz de absorver os desacordos da realidade. 

No entanto, a heterogeneidade característica do sistema periférico não indica a existência de 

representações diferentes, mas serve como elemento importante no exame dos processos de 

transformação representacional. 

Os elementos periféricos constituem o essencial do conteúdo da representação e 

respondem por três funções primordiais: concretizar, regular e defender. A primeira depende 

diretamente do contexto, resultando, pois, da ancoragem da representação na realidade. Os 

elementos periféricos constituem a interface entre o núcleo central e a real situação em que a 

representação é posta em funcionamento. (ABRIC, 2000). Desse modo, a função deles é a de 

estabelecer, de forma concreta, a representação a fim de que esta se torne compreensível e 

possa ser prontamente comunicada. A segunda refere-se ao papel que os elementos periféricos 

possuem em adaptar a representação à constante evolução do contexto. Por meio dela, as 

informações novas ou as transformações do meio ambiente podem integrar a periferia da 

representação. Elementos susceptíveis de entrar em conflito com os fundamentos da 

representação poderão também integrá-la, seja atribuindo-lhes uma importância menor, seja 

reinterpretando-as na direção do significado estabelecido pelo núcleo central ou ainda: 

atribuindo-lhes um caráter de exceção. Em face da estabilidade do núcleo central, os 

elementos periféricos constituem o aspecto móvel e evolutivo da representação. A terceira 

refere-se ao núcleo central de uma representação, o qual, segundo Abric (2000), é resistente à 

mudança, de modo que qualquer transformação causaria sua alteração completa; por isso o 

sistema periférico funciona como sistema de defesa da representação. O fenômeno ocorre a 

partir de uma modificação em seu sistema periférico, o qual permite e tolera a ocorrência de 

contradições, como exemplos: mudança de ponderação, interpretações novas, deformações 

funcionais defensivas, integração condicional de elementos contraditórios. 
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Feitas estas considerações iniciais, passaremos à apresentação dos dados empíricos e 

ao diálogo com a teoria. 

  

3.2 A TÉCNICA DE ASSOCIAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS ― TALP. 

 

Nóbrega e Coutinho (2003) asseguram que, nas pesquisas em representações sociais, é 

recomendável utilizar uma diversidade de técnicas e instrumentos que possibilitem salientar 

aspectos quantitativos e qualitativos a respeito do objeto de investigação. Coutinho, Nóbrega 

e Catão (2003) ressaltam a relevância do uso de técnicas projetivas, por essas serem capazes 

de acessar os elementos fixados no psiquismo transformando em familiar o desconhecido, o 

inacessível em palpável, unindo e acessando elementos presentes à esfera do inconsciente à 

esfera do consciente, possibilitando investigações entre a atividade perceptiva e a 

fantasmática, permitindo melhor associação entre o real e o imaginário. 

A escolha da TALP se justifica principalmente pelo seu aspecto espontâneo e 

dimensão projetiva facilitadora do acesso aos elementos constituintes do universo semântico 

da representação. Oliveira et al (2005) defendem ser esta técnica bastante proveitosa para a 

coleta dos elementos constitutivos do conteúdo das representações; no entanto, advertem que 

ela veicula um significado associativo, não constituindo, por conseguinte, o todo do 

significado. Esse recurso é também considerado importante por Gaskell (2002, p. 80) para 

“[...] descobrir como as pessoas imaginam um assunto, isto é, qual a perspectiva que trazem, e 

para compreender a gama de outros conceitos e ideias com ele relacionadas.” Passemos, 

agora, a expor a técnica e o percurso traçado para a sua aplicação.  

Esta técnica, segundo Sá (2002), consiste em se pedir aos sujeitos que, estimulados 

por um termo indutor (geralmente o próprio rótulo verbal que designa o objeto da 

representação, apresentado por nós, nesta pesquisa: a palavra menopausa) enunciem as 

primeiras palavras (geralmente entre três e seis) que lhes vêm à mente. Quanto ao número de 

palavras a serem evocadas, optamos por seis, sem a pretensão de ultrapassar este número, 

pois, segundo as orientações de Oliveira et al. (2005), não é aconselhável exceder esse 

quantitativo, já que um número acima deste redundaria em ineficácia da aplicação: o 

respondente tende a diminuir a agilidade de suas respostas e passa a elaborar um raciocínio 

para as evocações seguintes, sacrificando a espontaneidade do processo.  

O instrumento utilizado (apêndice B) foi apresentado em folha impressa, mediante a 

qual, pedimos que a participante desenvolvesse três operações mentais: na primeira, como já 
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foi dito, associar, no máximo, seis palavras à palavra indutora menopausa; na segunda, 

hierarquizar as palavras evocadas por ordem de importância; na terceira, justificar a escolha 

da palavra considerada mais importante. Este é o formato tradicional da aplicação desta 

técnica, embora também se possa, no final, solicitar resposta a dois ou três itens de 

caracterização do respondente. Assim, acrescentamos uma questão referente ao tempo de 

residência em João Pessoa ― um dos critérios gerais da seleção da amostra
22

. 

O procedimento que adotamos para a aplicação do instrumento atende às orientações 

de Nóbrega e Coutinho (2003). Inicialmente, esclarecemos a técnica mediante um exemplo, a 

fim de tornar o procedimento familiar as participantes e esclarecer a adequação das respostas. 

Em seguida, solicitamos a cada uma que desse as respostas o mais rapidamente possível, pois 

essa medida contribuiria para aumentar o efeito de validade do instrumento. Além da adoção 

desses procedimentos, atentamos para alguns cuidados no momento da aplicação, com o 

propósito de garantir ainda mais a sua eficácia: asseguramos um ambiente tranquilo, livre de 

ruídos e do trânsito de pessoas, buscando garantir, também, o trabalho com o mínimo de 

interferência externa.  

Ainda solicitamos-lhes manter a folha do instrumento com a face impressa voltada 

para baixo enquanto se aguardava o momento de realizá-lo, a fim de o iniciarem no mesmo 

momento, por se tratar da coleta dos dados em grupo. Embora a técnica seja considerada de 

fácil aplicabilidade por ser autoexplicativa, a adoção de tais procedimentos e cuidados 

pretendeu contribuir para uma maior eficácia na coleta dos dados. À medida que iam 

concluindo o preenchimento, recolhíamos as folhas e lhes agradecíamos pela participação. 

Salientamos que as enfermeiras, durante os encontros, após a aplicação do referido 

instrumento, interessavam-se pelo tema e algumas emitiam ideias pertinentes, como, por 

exemplo: a necessidade de discutir a temática da menopausa no âmbito da ESF, mediante a 

construção de oficinas de reflexão com os profissionais da equipe de saúde, no sentido de se 

repensar a assistência que é oferecida às mulheres nessa fase e que são usuárias do SUS. 

Algumas opinaram pela possibilidade de profissionais qualificados serem convidados para 

ministrar conferências acerca do tema, a fim de ampliar-lhes a compreensão. Outras 

argumentavam sobre a necessidade de direcionar o trabalho em equipe para os interesses da 

clientela, pois acreditam ser este um elemento fundamental para se alcançar a qualidade na 

assistência à usuária no período da menopausa. Notamos que, para as enfermeiras 

                                                           
22

 Quanto à amostra, lembramos que esta técnica foi aplicada somente com enfermeiras (101), na faixa etária dos 

quarenta aos cinquenta e nove anos, atendendo as considerações propostas por Jodelet (2001) e já explicitadas na 

introdução deste trabalho. 
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participantes, aquele momento significou algo além do atendimento a um protocolo de 

pesquisa. Elas expressavam, claramente, a satisfação de estar ali falando sobre tal questão. Ao 

se despedirem, colocavam-se à nossa disposição para dar continuidade à aplicação dos demais 

instrumentos, deixando entrever o desejo de continuar a discutir um tema que, bem 

atualizado, dizia respeito à sua prática profissional no âmbito da ESF. Salientamos que 

participávamos da conversação, dirigindo a discussão, organizando as falas e posicionando-

nos como enfermeira e pesquisadora preocupada com a assistência de enfermagem às usuárias 

no âmbito da ESF, durante esta fase. 

Tais opiniões e argumentos foram por nós valorizados. Na oportunidade, propusemo-

nos, após a conclusão do trabalho, nos reunirmos com elas para refletirmos juntas nas 

sugestões apontadas e na possibilidade de planejar uma atividade de extensão (direcionada 

para a assistência às usuárias do programa) que possa ensejar a troca de experiências entre 

enfermeiros assistenciais da ESF e enfermeiros docentes ― o que foi prontamente acatado por 

todas elas. 

Após a aplicação da TALP em cada distrito, os resultados iam sendo, gradativamente, 

organizados para ser, numa fase posterior, processados pelo software EVOC (2003), conjunto 

de programas que articulados realizam a análise estatística das evocações, a identificação dos 

possíveis elementos da representação social e seu sistema interno de organização, construído 

pelo núcleo central e pelo periférico. Para tanto, adotamos os seguintes procedimentos: 

inicialmente, digitamos os dados resultantes da TALP, referentes à primeira e à segunda 

etapa, em arquivo no formato Microsoft EXCEL, no qual digitamos as palavras evocadas, na 

sequência das evocações descritas pelas respondentes e precedida de asterisco aquela 

considerada a mais importante.  

Durante a organização dos dados nesse arquivo, procuramos reduzir algumas 

expressões que surgiram nas respostas, apesar dos esclarecimentos que prestamos às 

participantes, no momento da aplicação, sobre a escrita, apenas, de palavras nos espaços 

pontilhados. Essas reduções foram realizadas por meio da supressão de artigos e preposições, 

tais como: se a participante respondeu falta de menstruação, esta expressão foi reduzida para 

falta-menstruação. Tal procedimento teve o propósito de facilitar a organização dos dados 

para o referido programa, que focaliza as dimensões estruturais da representação: os 

elementos do núcleo central e os do sistema periférico. Em outro arquivo no formato 

Microsoft WORD, registramos as justificativas da palavra considerada a mais importante, a 

fim de proceder à organização do material empírico a ser submetido à análise de conteúdo. 
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3.3 A ESTRUTURA DA REPRESENTAÇÃO SOCIAL DE MENOPAUSA. 

 

Os resultados obtidos mediante o EVOC, referentes à expressão indutora “Menopausa 

é..., serão expostos na Tabela 17 e no Quadro 1, a seguir. Tais resultados mostram que as 

enfermeiras pesquisadas evocaram um total de 606 palavras, dentre as quais, encontram-se 

231 diferentes. 

Tabela 17 - Distribuição de frequência decorrente da expressão indutora Menopausa é... 

EVOC – 2003. 

DISTRIBUTION DES FREQUENCES 

 freq. *        nb. mots               Cumul evocations et cumul Inverse 

           1 *                 144                       144                 23.8 %                      606      100.0% 

                   2*                    33                  210            34.7 %                        462       76.2 % 

                   3*                      8                 234            38.6 %                         396       65.3 % 

                 4*                   11                 278             45.9 %                       372       61.4 % 

                 5*                   12                  338            55.8 %                        328       54.1 % 

                   6*                     3            356             58.7 %                         268       44.2 % 

                   7*                      3            377             62.2 %                         250       41.3 % 

                   8*                      2             393            64.9 %                         229       37.8 % 

                   9*                      1            402             66.3%                     213        35.1% 

                 10*                      3            432             71.3%                     204        33.7% 

                 11*                      3            465             76.7%                     174           28.7% 

                 12*                      2            489             80.7%                     141           23.3% 

                 13*                      1            502             82.8%                     117        19.3% 

                14*                      1            516             85.1%                     104        17.2% 

                 15*                      2            546             90.1%                       90           14.9% 

                 26*                      1            572             94.4%                       60          9.9% 

                 34*                      1            606            100.0%                       34          5.6% 

Fonte: Dados obtidos por meio do EVOC. (2009).   

Na Tabela 17, estão apresentados os resultados do TALP em forma de frequências 

simples e acumuladas, que, de acordo com as exigências do programa EVOC (2003), devem 

ser divididas em três zonas, tendo como base a variação ou quebra de frequência simples.  O 

total das 606 palavras evocadas está distribuído da seguinte forma: na primeira zona, cujos 

limites estão compreendidos entre as frequências simples 34 e 12, encontram-se 23,3 % (141) 

das palavras evocadas ; na segunda zona, que está contida entre   as frequências simples  11 e 

6,  estão 20,95% (127) das palavras evocadas   e na terceira zona,  limitada pelas frequências  

simples  5 e 1,   aparecem 55,8% (338) das palavras evocadas.  As duas primeiras zonas 

somadas representam 44,2% (268) do total de evocações. 

A primeira zona está constituída de uma menor quantidade de palavras que têm as 

frequências mais elevadas, o que indica a existência de consenso no grupo pesquisado, ou 

seja, posicionamentos/sentidos assemelhados em relação à expressão indutora apresentada. 

Isto indica que muitas pessoas usaram as mesmas palavras após o estímulo dado.  



98 
 

A segunda zona tem como característica a presença de uma menor quantidade de 

palavras cujas frequências são, também, menores do que as da primeira zona; ocorreu, porém, 

uma aproximação de sentidos. 

A terceira zona apresenta uma maior quantidade de palavras cujas frequências são 

baixas, o que significa que os sentidos divergentes não são aglutinadores.  Convém ressaltar 

que o núcleo central da representação social do grupo pesquisado está localizado entre as duas 

primeiras zonas, pois em ambas ocorreu uma maior convergência de sentido.  

Com base nessas zonas, podemos estabelecer a frequência mínima e a frequência 

intermediária, adotando o seguinte procedimento: 

Para determinar a frequência mínima de palavras, examinamos a distribuição das 

frequências (gerada pelo EVOC) e estabelecemos como sendo três. Para determinar a 

frequência intermediária, seguimos os seguintes passos: 

a) Estabelecemos as três zonas, tendo como critério a quebra ou mudança de 

frequência (nesta pesquisa, a primeira zona termina na frequência 12); 

b) Somamos as frequências que estão de 12 abaixo (2 +1+1+2+1+1) obtendo 8; 

c) Localizamos, na quinta coluna, o número que corresponde ao corte (141), 

equivalente à frequência acumulada; 

d) Dividimos a frequência acumulada (141) pela soma das palavras da coluna 2, que 

estão na zona 1, cujo resultado remonta a 8. Desta operação: 141 /8 = 17,62 

determinamos a frequência intermediária (17,60 ou 18); 

e) Colocamos a frequência intermediária no EVOC que calcula a ordem média de 

evocação (OME), no nosso caso, 2,5 e, em seguida, estabelece os quadrantes que 

contêm o núcleo central e os elementos periféricos das representações sociais, 

conforme mostra o Quadro 1, a seguir. 
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ELEMENTO CENTRAL        

F  10 e OME < 2,5     F  10 e OME  2,5   

 F OME    F OME 

Hormônio 10 2,300   Calor 19 2,632 

     Fase 12 3,000 

     Insônia 12 3,583 

     Liberdade 10 2,900 

     Mudança 12 3,250 

     Mulher 12 2,833 

     Saúde 20 3,050 

     Vida 12 3,500 

        

        

F  < 10 e OME < 2,5     F  < 10 e OME  2,5   

 F OME    F OME 

Ausência  6 2,167   Amenorréia 9 2,667 

Cefaléia 3 2,333   Ansiedade 4 2,750 

Experiência 7 1,714   Ciclo 4 2,500 

Irritação  3 2,000   Depressão 9 2,667 

Maturidade 5 1,600   Envelhecimento  6 3,000 

Nervosismo 3 2,000   Etapa 6 4,667 

Perda 4 2,000   Fogachos 3 3,000 

Preocupação  3 2,333   Fragilidade 5 4,000 

Ressecamento 7 2,286   Idade 8 3,250 

Sintomas 3 2,000   Insegurança 5 4,000 

Transformação 4 1,500   Transição 4 2,750 

     Velhice 5 3,400 

        

Quadro 1 ― Apresentação da distribuição dos elementos referentes aos conteúdos da representação social de   

menopausa, nos quadrantes construídos a partir do EVOC. 
Fonte  ―           Dados obtidos por meio do EVOC (2009).  

De acordo com o Quadro 1, no quadrante superior esquerdo, situa-se o único elemento 

com frequência igual ou acima de 10 e ordem média de evocações abaixo da média, isto é, 

menor que 2,5, pois as evocações foram lembradas rapidamente. Com essas características 

encontramos o elemento hormônio (f 10 e m 2,30). Este se destaca como o único elemento 

constituinte do provável núcleo central da representação social de menopausa deste grupo. 

No quadrante superior direito, encontram-se os elementos com frequência superior a 

do núcleo central; porém foram evocadas mais tardiamente, com a ordem média de evocações 

igual ou maior que 2,5. Há, entretanto, uma aproximação de sentido com o núcleo central: 

calor (f 19 e m 2,63), fase (f 12 e m 3,00), insônia (f 12 e m 3,58), liberdade (f 10 e 2,90), 

mudança (f 12 e 3,25), mulher (f 12 e m 2,83), saúde (f 20 e m 3,05) e vida (f 12 e m 3,50). 

No quadrante inferior esquerdo, aparecem os elementos com frequência menor que 10 

e ordem média de evocações inferior a 2,5, constituindo a segunda periferia. Estas palavras 

foram prontamente citadas, mas com baixa frequência; por isso estão mais próximas dos 

elementos periféricos. Nessas circunstâncias estão os seguintes vocábulos: ausência (f 6 e m 
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2,16), cefaléia (f 3 e m 2,33), experiência (f 7 e m 1,71), irritação (f 3 e m 2,00), maturidade (f 

5 e m 1,60), nervosismo (f 3 e m 2,00), perda (f 4 e m 2,00), preocupação (f 3 e m 2,33), 

ressecamento (f 7 e m 2,28), sintomas (f 3 e m 2,00) e transformação (f 4 e m 1,50). 

O quadrante inferior direito apresenta elementos com frequência inferior a 10. Foram 

lembrados por último, pois estão com a média acima ou igual à ordem média das evocações: 

2,5. As palavras que apresentam tais características (menor frequência e lembradas 

tardiamente) situam-se em uma zona periférica em relação ao núcleo central. Com essa 

configuração, encontramos os seguintes vocábulos: amenorréia (f 9 e m 2,66), ansiedade (f 4 e 

m 2,75), ciclo (f 4 e m 2,50), depressão (f 9 e m 2,66), envelhecimento (f 6 e m 3,00), etapa (f 

6 e m 4,66), fogachos (f 3 e m 3,00), fragilidade (f 5 e m 4,00), idade (f 8 e m 3,25), 

insegurança (f 5 e m 4,00), transição (f 4 e m 2,75) e velhice (f 5 e m 3,40). 

Esse resultado permite identificar e fazer emergir a estrutura do conteúdo da 

representação social de menopausa; no entanto, valorizamos as ponderações de Sá (2000) 

sobre os objetivos gerais da pesquisa, a partir da teoria do núcleo central. Este autor ressalta 

ser necessário pesquisar não somente o conteúdo da representação, mas principalmente a sua 

organização interna que se assenta sobre uma hierarquia entre seus elementos predominantes, 

determinada pelo núcleo central. Assim sendo, cumpre examinar a organização interna da 

representação estudada, a partir da identificação do seu núcleo central. 

 

3.4 O NÚCLEO CENTRAL DA REPRESENTAÇÃO SOCIAL DE MENOPAUSA 

 

A fim de compreendermos o sentido predominante expresso pelo núcleo central, 

apoiamo-nos no referencial teórico que orienta o estudo, nas justificativas apresentadas pelas 

enfermeiras pesquisadas acerca das evocações consideradas as mais importantes e na 

literatura acerca da menopausa. Ao buscarmos as representações sociais das enfermeiras sobre 

menopausa, aproximamo-nos de um conjunto de significados elaborados por essas 

profissionais o qual retrata concepções por meio das quais esse fenômeno é tratado no âmbito 

da ESF. 

Mediante o EVOC, coloca-se em evidência, no núcleo central, a cognição hormônio, a 

partir da demonstração de suas propriedades quantitativas. Destaca-se como o elemento mais 

frequente e o mais importante da representação estudada; no entanto, a saliência desse 

elemento, em termos quantitativos, não lhe confere, isoladamente, a centralidade da 

representação. Isto porque, na opinião de Abric (2000), a centralidade de um elemento, 
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embora deva ser atribuída a critérios quantitativos e qualitativos, se define mais pela 

dimensão qualitativa que o elemento oferece à representação do que mesmo pela sua presença 

expressiva, do ponto de vista quantitativo. 

Quanto a estes dois aspectos, Sá (2002) apresenta as quatro propriedades relativas às 

cognições centrais, propostas por Moliner (1994): valor simbólico, poder associativo, 

saliência e forte conexidade na estrutura. As duas primeiras são qualitativas, ditadas pela 

teoria das representações sociais; as duas últimas são quantitativas e decorrem das anteriores. 

Alves-Mazzotti (2007) afirma que o valor simbólico, o poder associativo e a saliência 

são características a ser consideradas para se distinguir os elementos centrais dos elementos 

periféricos. O valor simbólico reside no fato de o elemento central manter com o objeto da 

representação uma estreita relação, não podendo ser dissociado deste. Do contrário, o objeto 

representado perderia de todo a sua significação. O poder associativo refere-se à sua forte 

relação com os demais elementos da representação. Já a saliência é resultante das duas 

características anteriores, pois, “[...] graças ao seu valor simbólico e à sua polissemia, as 

cognições centrais ocupam um lugar privilegiado no discurso, sendo evocadas mais 

frequentemente que as demais.” (ALVES-MAZZOTTI, 2007, p. 582). 

No caso desta pesquisa, o valor simbólico do elemento hormônio se explica pela 

afinidade que ele mantém com o objeto representacional. A menopausa, por conseguinte, 

somente adquire significação para as enfermeiras, quando é relacionada com hormônio, 

porquanto, do ponto de vista fisiológico, a diminuição progressiva deste no organismo 

feminino é fator determinante para a ocorrência da menopausa. Vê-se aí o resultado das 

operações cognitivas presentes nos processos de objetivação e ancoragem. O primeiro é 

responsável pela construção de uma imagem do objeto ou pela face figurativa da 

representação. Como já dissemos, Moscovici (1978, p. 60) defende ser a estrutura de uma 

representação composta por “[...] duas faces tão pouco dissociáveis quanto o são a frente e o 

verso de uma folha de papel: a face figurativa e a face simbólica.” Dessa forma, associar 

menopausa ao signo hormônio não é apenas reproduzir uma informação científica, uma vez 

que o objeto está inscrito num contexto ativo e dinâmico, sendo percebido “pela pessoa ou a 

coletividade como prolongamento do seu comportamento e só existe para eles enquanto 

função dos meios e dos métodos que permitem conhecê-los.” (MOSCOVICI, 1978, p. 65). É 

a imagem, continua esse autor, responsável por dar o conteúdo concreto, a materialidade da 

representação e tornar o objeto quase tangível. 

O segundo processo, a ancoragem, produz o sentido particular do objeto, de acordo 

com os referentes culturais do grupo ou dos sujeitos. Assim, associar menopausa a hormônio, 
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para as enfermeiras, é associá-la aos processos fisiológicos de produção da doença, como 

veremos ao longo desta exposição. Um primeiro exemplo surge quando nos referimos ao 

valor associativo do elemento hormônio com os elementos periféricos. Percebemos aí, a 

estreita relação entre eles, principalmente com aqueles situados no quadrante superior direito, 

considerados mais relevantes pelo fato de manter maior proximidade com o núcleo central da 

representação. No discurso biomédico sobre a menopausa, esses elementos referem-se a 

sintomas de uma “doença” tipicamente feminina: calor, insônia, amenorréia, fogachos, dentre 

outros.  

Continuando a apresentação do conteúdo representacional em foco, faremos referência 

aos quatro elementos que se destacam apontando outros aspectos: liberdade, experiência, 

maturidade e preocupação. Como destaca Sá (2002), é na periferia que se vive, de fato, uma 

representação social. Essas variações semânticas explicitam as experiências e histórias 

particulares que dão visibilidade à heterogeneidade social no compartilhar o sentido atribuído 

a determinado objeto. O funcionamento do núcleo central, continua esse autor, não pode ser 

entendido senão observando-se sua relação dialética com a periferia. Assim, mesmo que a 

cognição hormônio seja a mais estruturante do conteúdo representacional em foco, outras 

cognições a ele se associam, mas condicionadas pelo contexto imediato no qual o grupo está 

inserido. 

A saliência do elemento hormônio é resultante das propriedades qualitativas do 

núcleo central. A sua expressividade quantitativa é reflexo tanto do seu valor simbólico, como 

do seu poder associativo junto aos elementos periféricos. Sá (2002), ao apresentar o 

argumento de Vergès (1994) sobre os aspectos que contribuem para a identificação do 

elemento central, afirma ser o da frequência de natureza essencialmente coletiva e o da ordem 

de importância de natureza individual, por caber aos sujeitos determinar a ordem das 

evocações, pelo grau de importância que estes lhes conferem. O autor acrescenta que, no 

entendimento de Vergès (1994), esse fato representa um progresso na identificação das 

cognições centrais, pelo fato de o procedimento extrapolar o simples levantamento das 

cognições, que, por se destacarem mais por sua saliência, têm maior chance de pertencer ao 

núcleo. Nesse entendimento, a saliência determinada pela frequência das evocações responde, 

em parte, pela posição do elemento central. Já a ordem de importância das evocações, que é 

individualizada, contribui para a real identificação da centralidade das cognições. Esse fato 

vem reforçar o posicionamento de Abric (2000) quanto à relevância da dimensão qualitativa 

para a definição da centralidade de determinado elemento. 
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Conforme dissemos, o atributo hormônio é o elemento central da representação social 

uma vez que é a palavra mais frequente e mais prontamente evocada pelas participantes.  

Logo, para compreendermos a conexidade entre o elemento central hormônio e os elementos 

periféricos, retomamos a referência feita às funções geradora e organizadora do primeiro, 

segundo Abric (2001).  

Na função geradora, o núcleo central tem capacidade de definir a significação dos 

elementos periféricos; na organizadora, estabelece a qualidade dos vínculos que existem entre 

os elementos da representação. Portanto, pelo fato de o núcleo central determinar, ao mesmo 

tempo, a significação e a organização interna da representação é que o seu elemento central 

(no nosso caso, hormônio) possui como características principais a saliência e maior 

conexidade com os elementos considerados periféricos. 

Outro aspecto a ser valorizado na análise do núcleo central da representação social em 

foco diz respeito aos elementos cognitivos de natureza descritiva e prescritiva. Quanto à 

primeira, Sá (2002) afirma que são mais usuais e mais expressas em termos que apenas 

descrevem o objeto; já a segunda subentende o conjunto das formas de afetar uma ação; por 

isso, utilizam-se expressões como: é preciso fazer, pode-se fazer, é desejável fazer, pode-se 

não fazer, não é preciso fazer. Uma cognição prescritiva representa o elo entre a cognição e as 

condutas que provavelmente lhes correspondem. Ainda de acordo com Sá (2002, p. 80) o 

fenômeno das representações sociais pode assim ser tratado, essencialmente, em termos das 

cognições prescritivas que as compõem, uma vez que, como formas de pensamento social 

prático, suas “[...] descrições do objeto representado implicariam sistematicamente 

prescrições de algum tipo de ação por parte dos indivíduos ou grupos detentores de tais 

conhecimentos compartilhados.” 

As cognições descritivas e prescritivas podem também, continua o autor, ser tratadas 

como condicionais e incondicionais: 

 

É essa distinção entre prescrições absolutas e prescrições condicionais que 

Flament toma como base conceitual (externa a teoria em si) para distinguir 

entre os poucos elementos que compõem o núcleo central de uma 

representação, definindo-a basicamente, e a bem maior quantidade de 

elementos que também de modo (condicional) significativo opera ao nível da 

periferia provendo a interface com as questões práticas da vida cotidiana. O 

núcleo central é, portanto, constituído por prescrições absolutas ou 

incondicionais enquanto que os elementos periféricos envolvem elementos 

condicionais. (SÁ, 2002, p. 82). 

 

Essa argumentação, como se vê, fundamentada na diferença entre esses dois tipos de 

prescrição, explica o porquê de o núcleo central de uma representação se compor de poucos 
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elementos (no nosso caso, constituído de apenas um elemento) e o sistema periférico, de uma 

quantidade bem maior. Partindo, igualmente, dessas argumentações, inferimos que o elemento 

hormônio é, ao mesmo tempo, descritor e prescritor do objeto. Devido ao caráter social e 

prático das representações e, como já nos referimos, da descrição da menopausa como 

hormônio, no contexto cultural e discursivo dos enfermeiros, associá-la à doença, por 

conseguinte, é identificá-la por meio de seus “sintomas” clássicos e “tratá-la” conforme a 

orientação assimilada do discurso biomédico. Impõe-se, assim, uma incondicionalidade que 

define a conexidade entre o núcleo central e a periferia, mas, ao mesmo tempo, a 

condicionalidade dos elementos periféricos. 

 A menopausa descrita em termos fisiológicos e qualificada a partir de certos 

“sintomas” considerados específicos, como os fogachos, ou que são característicos de 

determinadas doenças, colocam-na nessa mesma matriz interpretativa e classificadora. 

Repete-se, deste modo, o discurso presente à maioria dos estudos
23

 sobre a menopausa, os 

quais a descrevem como uma fase de carência hormonal, com ênfase na prevalência de 

sintomas, fatores causais de sua sintomatologia, diagnóstico, manifestações clínicas da 

carência hormonal, entre outros. Afirma-se existir nas mulheres, em geral, alguma 

sintomatologia atribuída à diminuição dos níveis do hormônio estrogênio, como: calor, 

sudorese, insônia, alterações no ciclo menstrual (com aumento ou diminuição no fluxo 

menstrual), cefaléia (dor de cabeça), irritabilidade, diminuição da libido, ressecamento 

vaginal, ansiedade, depressão, desânimo, angústia, entre outros. 

De acordo com Stepke (1998), o sentido geral da menopausa atribuído nos textos 

técnicos do campo da Saúde é negativo e o seu aspecto de história de vida vê-se reduzido a 

uma terminologia que fala de sintomas como se fossem enfermidades. Isto porque a 

construção médica supõe que a condição deve ser tratada, implicando, pois, intervenção. Para 

ele, pelo fato de o climatério apresentar “sintomas”, pressupõe-se que estes devam também ter 

causas, as quais se agrupam em três categorias, como redução de hormônios estrogênios, 

fatores socioculturais e de personalidade. 

Outro aspecto que contribui para explicar o sentido atribuído à menopausa no discurso 

biomédico, diz respeito à patologização de condições fisiológicas ou até certo ponto naturais, 

que, ao serem transformadas em doença, demandam a intromissão do setor saúde e suas 

                                                           
23 Dentre os exemplos dos estudos nesta linha, destaca-se o de Appolinário et al (2001), que apontam esta fase 

como uma “síndrome”, ou seja, um conjunto de manifestações clínicas experimentadas pelas mulheres e 

destacam o calor como o “sintoma” prevalente relacionado, diretamente, com a deficiência do hormônio 

estrogênio, além de relacionar os sintomas depressivos, ansiosos e cognitivos como próprios da “síndrome”, 

experimentados por uma quantidade expressiva de mulheres. 
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tecnologias. Conforme D´Oliveira (2000, p. 98) “[...] se a doença puder ser apreendida como 

alteração de regularidades [deste] do corpo [...] ela pode ser enquadrada na nosografia como 

patologia e recebe uma proposta terapêutica.” No caso da menopausa, as mudanças 

hormonais, por serem tratadas, na linguagem médica, como as causas determinantes de 

sintomas, têm na terapia de reposição hormonal a principal proposta terapêutica. Dentre as 

condições referidas por Barros (2008), destacam-se determinadas etapas da vida, como a 

infância, a velhice e a fase da menopausa, as quais se convertem em alvo de cuidados e 

estratégias intervencionistas específicas, mesmo que não existam sinais concretos ou sintomas 

de caráter patológico. 

A discussão acerca de temas que envolvam o significado de mudanças biológicas e 

experienciais inerentes a toda fase da vida (no nosso caso, o climatério) deve ser conduzida, 

segundo Stepke (1998), numa perspectiva integradora. Esse enfoque, que critica o caráter 

ideológico do modelo biomédico, busca resgatar a análise estritamente científica da 

menopausa, defendendo a ideia de que essa não pode deixar de considerar as bases da 

formação de cada grupo de especialistas, isto é, não pode desconsiderar o fato de o modelo 

biológico ser ainda hegemônico na formação dos profissionais da Saúde, dentre esses, os 

enfermeiros. Destarte, o autor defende a necessidade de se abordar essa fase da vida feminina 

não apenas pelo seu lado biológico, mas, sobretudo, pelas histórias de vida construídas com 

base nas opiniões comuns e tradições populares e pelas ciências sociais. As diferentes formas 

de sua construção evidenciam-se nas intervenções que propiciam resignação dos ditames da 

natureza, prevenção das consequências das alterações hormonais, alívio dos sintomas da 

transição e superação das barreiras culturais e geracionais. 

Os argumentos de Mendonça (2004) nos auxiliam a compreender como o discurso 

biomédico contribui para formar as opiniões e condutas dos enfermeiros sobre a menopausa e, 

particularmente, para explicar por que hormônio é uma cognição descritiva e prescritiva desse 

objeto. 

A autora acrescenta que alguns estudiosos, a partir de títulos e subtítulos de obras 

sobre o climatério, como “O eclipse da Lua” (GOLDIN; COSLOVSKY; MARTINS, 1994) e 

“Menopausa: para sempre mulher?” (FONSECA, 1999) e de expressões, como “Feminina 

para sempre?” (utilizada em fôlderes de propaganda de laboratórios e reafirmada em fóruns 

médicos) buscam os conteúdos mais circulantes na cultura das sociedades ocidentais, a fim de 

serem atraentes para o público feminino e difundir o uso de reposição hormonal. Segundo a 

autora, esses títulos remetem a ideia da fusão entre sangue menstrual, fertilidade e 

feminilidade, vinculam a imagem de ser mulher com a aptidão de ser feminina, de ser 
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sexualmente atraente e desejável ― arquétipos equivalentes à juventude. Essas construções 

naturalizam as ações e os comportamentos, calcados em justificativas que se apóiam em 

explicações biologicistas, que no senso comum se traduzem em expressões do tipo: “faz parte 

da natureza feminina.” A autora constata também que há um deslocamento do uso do termo 

“natural” quando se apela à natureza para enfocar o feminino, naturalizando o que está 

construído socialmente, como ocorre no caso da feminilidade. Em outras palavras: todas as 

mudanças que ocorrem com a mulher, durante a menopausa, são sempre atribuídas à causas 

orgânicas ― hormonais. Por conseguinte, são tratadas pelo discurso médico como um 

acontecimento natural ou como um resultado inevitável de características naturais. 

A autora salienta que em algumas estratégias típicas dessa construção ideológica, 

como a legitimação do procedimento terapêutico da reposição hormonal, por exemplo, 

percebe-se que o emprego dos fundamentos da racionalidade médica torna secundários os 

demais fatos ou fenômenos ou faz silenciar argumentos que se contrapõem à referida 

terapêutica. Essa postura corre o risco de reificação, em que conhecimentos, a serviço de 

determinadas terapêuticas, são afirmados independentemente do exame do contexto social e 

histórico, ou melhor: em que se elimina ou se faz ocultar o caráter social e histórico dos 

fenômenos (MENDONÇA, 2004). 

Essas considerações contribuem para se explicar a força do discurso biomédico na 

construção dos sentidos do grupo sobre a menopausa, onde o hormônio aparece como figura 

central. Nesse contexto, as cognições prescritivas decorrem dessa cognição, uma vez que, ao 

ser descrita a menopausa na literatura médica, como uma fase de “carência hormonal”, fica 

implícita a prescrição da clássica terapêutica de reposição hormonal e outras prescrições que 

vinculam esse objeto aos seus aspectos estritamente biológicos. Portanto, a centralidade do 

elemento hormônio decorre do discurso biomédico hegemônico, no campo da Saúde, 

reproduzido pelo grupo estudado, ficando claro, desse modo, o valor simbólico desse 

elemento. 

Identificado o elemento central da representação social de menopausa, passaremos à 

análise das justificativas dadas às palavras consideradas as mais importantes para, nesse 

percurso, ampliar a interpretação dos achados. 

 

 

 

 



107 
 

3.5 ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS DADAS À PALAVRA CONSIDERADA A MAIS   

IMPORTANTE. 

 

 

Neste tópico do trabalho, explicitaremos, inicialmente, a técnica de análise escolhida e 

os procedimentos metodológicos empregados. Em seguida, apresentaremos e descreveremos a 

categoria central e as subcategorias encontradas, com base nas justificativas dadas pelas 

enfermeiras à palavra considerada a mais importante. Por fim, procederemos à análise e à 

interpretação, à luz do referencial teórico do estudo, com a finalidade de melhor compreender 

o sentido do núcleo central e de contribuir para a complementação do processo de análise dos 

dados oriundos da TALP. 

A análise das justificativas seguiu os procedimentos da análise categorial de conteúdo 

propostos por Bauer (2002), Bardin (2008) e Franco (2007). A opção por esta técnica de 

análise encontra-se embasada em Bauer (2002). Este autor afirma que a validade da análise de 

conteúdo deve ser feita com fundamento no material empírico do estudo e em coerência com 

a teoria do pesquisador, à luz de seu objeto de pesquisa. Acrescenta que se trata de um 

conjunto de procedimentos explícitos de análise textual para fins de pesquisa social. Franco 

(2007), por sua vez, recomenda que os resultados da análise de conteúdo, além de refletirem 

os objetivos da pesquisa, tenham como apoio indícios manifestos e capturáveis no âmbito das 

comunicações emitidas. 

Com base nessa técnica de análise, utilizamos os seguintes procedimentos: I ― 

Registramos, em um arquivo no formato Microsoft WORD, as palavras consideradas mais 

importantes pelas respondentes e as justificativas referentes a estas. II ― Realizamos uma 

leitura flutuante de todo o material e outras sucessivas, a fim de conhecer o texto, buscando, 

de forma mais precisa, identificar os conteúdos que se aproximavam pelo seu sentido. Este 

procedimento nos permitiu agrupar uma categoria e três subcategorias.  

Na análise das justificativas, priorizamos as palavras que estiveram relacionadas com 

o núcleo central identificado, atendendo à proposta do modelo teórico de Domingos Sobrinho 

(1998, 2000), adotado neste estudo. Tal proposta prioriza a análise do núcleo central, 

porquanto o propósito do modelo é a apreensão das regularidades que oferecem maior 

visibilidade aos esquemas de um possível habitus para os grupos investigados
24

. Logo, a 

                                                           
24

 O estudo de uma representação social prescinde que essa seja produto de uma identidade social específica, 

porquanto os fenômenos representacionais podem envolver grupos sociais distintos. A relação 

habitus/representação social, proposta por este autor, no entanto, implica necessariamente a construção de 

representações por identidades sociais específicas, as quais podem, empiricamente, ser apreendidas pelo conceito 

de habitus. Daí o foco nos elementos do núcleo central. 
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análise do núcleo central focaliza a dimensão macro da observação, ao passo que a análise dos 

elementos periféricos está mais voltada para as manifestações micro ― manifestações 

individualizadas ou de segmentos de um grupo ou de uma coletividade, mas compartilham um 

mesmo sentido atribuído a certo objeto.  

No nosso caso, dado o fato de o núcleo central evidenciar-se como formado por um 

único elemento, impôs-se também a necessidade de análise das periferias mais próximas 

deste, visando-se a ampliar a interpretação dos dados e checar a validade dos achados. Assim, 

procedemos à análise das cognições surgidas no quadrante superior direito e demais 

quadrantes, considerando a frequência e ordem média de cada um. Destaca-se, assim, a força 

simbólica do núcleo central mediante as evidências empíricas que mostram a conexidade 

deste com os elementos periféricos, reforçando a forte associação do elemento hormônio com 

o discurso do modelo biomédico hegemônico. 

Nas justificativas a serem apresentadas, percebemos que a associação com o elemento 

central da representação, em alguns casos, é implícita; todavia, optamos por contemplá-los, 

com apoio nas considerações de Franco (2007) sobre o processo de análise do conteúdo das 

comunicações. A referida autora afirma que o analista, embora deva tomar como base da 

análise o conteúdo manifesto e explícito dos discursos dos sujeitos, não deve, para atender a 

este rigor, descartar a possibilidade de analisar o conteúdo “oculto” das mensagens e de suas 

entrelinhas, principalmente se a interpretação do conteúdo latente estipular como parâmetros 

os contextos sociais e históricos em que foram produzidos. 

O resultado da TALP, determinado pelo EVOC, apontou o elemento hormônio como o 

elemento provável do núcleo central da representação social de menopausa. As justificativas a 

seguir apresentam descrições desse elemento, associando-o diretamente ao objeto 

representacional: 

  

Hormônio ― Mudança deste no organismo, o que leva a mulher a deixar de 

engravidar; contudo, ela continua com saúde (Enfermeira 50). 

 

Hormônios ― Os hormônios no organismo vão diminuindo com a chegada 

da menopausa (Enfermeira 86). 

 

Hormônios ― Causadores de mudanças no corpo, na mente. Esta é uma 

fase da vida, mais uma etapa, mas não é o final (Enfermeira 67). 
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Hormonal ― Alteração hormonal nesta fase que poderá ocasionar todos os 

sintomas, como: calor ou ondas de calor, insônia, inquietação, cefaléia 

(Enfermeira 45). 

 

Hormonal ― Esta fase causa problemas no sentido hormonal, em geral, até 

porque nesse momento ainda me sinto sem muita sintomatologia (EF 72). 

 

O conteúdo expresso nesses depoimentos demonstra a forte afinidade que o elemento 

hormônio tem com o objeto representacional, confirmando, desse modo, o seu valor 

simbólico, já demonstrado na análise das propriedades do núcleo central. 

A análise do conteúdo das justificativas das palavras situadas na periferia da 

representação permitiu-nos criar, a partir de sua conexidade com Hormônio, duas 

subcategorias que agrupam sentidos descritores do objeto e uma subcategoria que envolve 

elementos essencialmente qualificadores deste mesmo objeto, como se vê na Figura 3, a 

seguir. 

 

 

 

Figura 3 - Hormônio: aspectos fisiológicos, “sintomas” e qualificadores culturais. 

 

3.5.1 Aspectos fisiológicos 

 

As justificativas a seguir incluem cognições descritivas e prescritivas relativas aos 

aspectos fisiológicos, situadas no quadrante superior direito: 

 

Fase ― É a fase que faz parte da vida e qualquer situação que você ou 

enfrenta no decorrer de sua existência. (Enfermeira 07). 

 

HORMÔNIO 

ASPECTOS 

FISIOLÓGICOS 

SINTOMAS 

QUALIFICADORES 
CULTURAIS 
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Fase ― A menopausa é uma fase da vida da mulher em que ocorrem 

modificações orgânicas, hormonais e psicológicas. (Enfermeira 54). 

 

Fase ― Mudança para uma nova etapa da vida. (Enfermeira 33). 

 

Fase porque é a lei natural da vida e encaro como um estágio natural pelo 

qual estou passando muito bem, me cuidando, lendo cada vez mais para 

adquirir mais conhecimento e poder orientar as mulheres que atendo no dia a 

dia. (Enfermeira 100). 

  

Liberdade ― Libertar-se do fluxo menstrual, incômodo e restrições que 

ocorrem a cada mês. (Enfermeira 23). 

 

Mudança ― A menopausa é uma nova etapa na vida da mulher, acontece 

mudanças fisiológicas importantes e também mentalmente. Mesmo com 

muitas conquistas e evolução da mulher, na periferia, muitas mulheres 

acham que sua vida sexual vai parar. Muita educação e informação precisam 

ser dadas. (Enfermeira 78). 

 

Saúde  ― A menopausa faz parte da vida da mulher, ou seja, sua saúde 

depende dessa etapa. (Enfermeira 27). 

 

Nos demais quadrantes, seguem-se as cognições seguintes, mas achamos oportuno 

apresentar primeiro o grupo de evocações (situadas no quadrante inferior esquerdo) com 

frequência menor que 10 e ome menor que 2,5, portanto, mais tardiamente evocadas em 

relação às situadas no quadrante superior direito: 

 

Ausência ― A menopausa é a ausência do ciclo menstrual da mulher que 

acontece com mais frequência na faixa etária dos quarenta e cinco anos em 

diante, acompanhado de alterações no organismo, como por exemplo, falta 

de lubrificação vaginal, dispareunia e outros. (Enfermeira 47). 

 

Ausência ― A menopausa é ausência do ciclo menstrual que ocorre a partir 

de uma determinada idade que, às vezes, pode surgir com alguns 

desconfortos e preocupações para quem está passando por esta fase. 

(Enfermeira 19). 

 

Transformação é mudança e a menopausa é uma fase de vida da mulher em 

que há mudanças tanto na parte física como na psicológica e que, algumas 

vezes, necessita de um acompanhamento mais sério. O enfermeiro de saúde 

da família tem um papel muito importante no acolhimento da mulher nessa 

fase, principalmente na escuta. (Enfermeira 21). 

 

Transformação porque ocorre uma série de mudanças tanto físicas, 

psíquicas e emocionais que são vivenciadas de formas diferentes, 
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dependendo de como cada mulher aceita e se ver nesse processo. 

(Enfermeira 49). 
 

A menopausa é aqui descrita de acordo com o sinal responsável por demarcar a 

transição entre o período reprodutivo e o pós-reprodutivo da mulher: a ausência de 

menstruação. Esta, quando ocorre por um período consecutivo de doze meses, em função da 

diminuição da produção dos hormônios em mulheres a partir dos quarenta anos representa a 

característica mais expressiva para definir essa fase.
25

 

Encontramos no quadrante inferior direito, onde as frequências e as ome mais se 

distanciam do núcleo central, por conseguinte, muito tardiamente evocados: 

 

Ciclo ― A menopausa é uma fase da vida da mulher, que faz parte de um 

ciclo vital. A princípio é doloroso o enfrentamento desse ciclo, devido às 

alterações ocorridas, ou seja, mais uma forma de envelhecimento que causa 

tristeza, ressecamento vaginal, dentre outras. Mas vale a pena o 

ressignificado na vida feminina, como mais um ciclo a ser vivido. 

(Enfermeira 12). 

 

Etapa ― O significado é que nós mulheres passamos por várias etapas na 

nossa vida, como infância, puberdade, menarca, vida sexual ativa, 

reprodução e por último o fim da fase produtiva, com a chegada da 

menopausa, junto com ela um envelhecer saudável. (Enfermeira 84). 

 

Etapa ― A menopausa é uma das “etapas” na vida feminina, onde as 

mudanças hormonais são intensas e nosso corpo avisa a proximidade da 

terceira idade e a liberdade dos anticoncepcionais. (Enfermeira 13). 

 

Ao lado desses conteúdos descritores, no âmbito fundamentalmente fisiológico, 

aparecem os conteúdos prescritores das ações relativas ao objeto. Nas explicitações abaixo, as 

enfermeiras consideram a menopausa uma fase que requer cuidados especiais, inclusive o dos 

profissionais da Saúde, e conscientização da mulher, para conformar-se às mudanças 

fisiológicas que ocorrem nesse período. 

 

Mulher porque se refere a uma fase da vida da mulher, muito importante, 

por apresentar várias mudanças, tanto na parte biológica como psicológica 

                                                           
25 O climatério compreende uma fase pré-menopausal que começa em torno dos quarenta anos de idade e se 

estende até o início dos ciclos menstruais irregulares e/ou de sintomatologia atribuível à diminuição da produção 

de hormônios pelos ovários, com duração variável; uma fase peri-menopausal, que se inicia anteriormente à 

menopausa, com o começo dos “sintomas”, e se estende até o primeiro ano após a menopausa; uma fase pós-

menopausal, que se inicia após a parada da menstruação e se estende até os sessenta e cinco anos de idade, 

englobando a fase pós-menopáusica da peri-menopausa. Cronologicamente, o evento demarcador das fases do 

climatério é a menopausa, definida como a ausência da menstruação por, pelo menos, doze meses consecutivos. 

(SCLOWITZ; SANTOS; SILVEIRA, 2005). 
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que exige cuidados especiais bem como conscientização da mulher e 

preparação dos profissionais de saúde para cuidar melhor da mulher nesta 

fase. (Enfermeira 91). 

 

A mulher na menopausa passa por uma série de mudanças em seu 

organismo e também no seu psicológico, onde precisa de apoio da família, 

orientações dos profissionais de saúde, para que ela venha superar os 

conflitos que às vezes lhe perturbam e possa ver que esta é uma fase legal e 

fácil de conviver. (Enfermeira 99). 

 

Embora a tônica das justificativas apresentadas seja a descrição dos aspectos 

fisiológicos ― o que se repete com as cognições que não se enquadram nos parâmetros de 

construção dos quadrantes (ver quadro a seguir) ― percebemos que as evocações “ciclo” e 

“etapa” referem-se a conteúdos de descrição e sintomatologia, mas também qualificam a 

menopausa, associando-a ao envelhecer e envelhecimento.  

Esse conteúdo qualificador do objeto será explorado mais adiante. 

Antes de apresentarmos a subcategoria “Sintomas”, vejamos um quadro ilustrativo da 

riqueza semântica do conteúdo representacional e da conexidade do núcleo central com os 

elementos periféricos, mesmo situados muito distantes desse. 

 

Final da menstruação. (Enfermeira 05). 

Fim de uma etapa da vida, o período reprodutivo. Fim, quer dizer, ficar livre de menstruação, de ter que usar 

absorvente e TPM. (Enfermeira 08). 

Climatério é o termo dado ao período que vai do começo dos sintomas da menopausa, até o término. 

(Enfermeira 09). 

Menstruação é quando a mulher após um ano de menstruações irregulares, deixa de menstruar (parada). 

Com isto, está incluindo o climatério – pré – durante – pós menstruação. (Enfermeira 14). 

Transtornos ― Mudanças no corpo e na mente. (Enfermeira 22). 

Prevenção ― É importante que haja prevenção para conseguir conciliar as transformações que acontecem 

neste período ou passagem de mudanças no nosso organismo. (Enfermeira 25). 

Falta-menstruação ― ausência de menstruação. (Enfermeira 36). 

Déficit ― Deficiência hormonal. (Enfermeira 37). 

Alimentação ― Segundo estudos, relatos, textos lidos, a alimentação correta influi muito nesta fase de vida 

da mulher. (Enfermeira 39). 

Alterações-hormonais ― Mudanças em todos os hormônios, mudança em todo seu organismo. (Enfermeira 

40). 

Falta-menstruação ― Menstruação, devido à preocupação quando falta a menstruação. (Enfermeira 41). 

Menstruação ― Período em que cessa a menstruação. (Enfermeira 42). 

Fim ― É o fim da menstruação, pois detesto estar menstruada! (Enfermeira 44). 

Climatério é o final do ciclo menstrual. (Enfermeira 59). 

Diminuição-hormonal ― Causa problemas no sentido hormonal e em geral. Até porque nesse momento 

ainda me sinto sem muita sintomatologia. (Enfermeira 72). 

Parada – término dos ciclos menstruais. (Enfermeira 73). 

Quadro 2 – Aspectos fisiológicos.  
Fonte: Dados da pesquisa (2009). 

A apresentação dessas justificativas dadas a cognições que não se enquadram nos 

critérios para a composição dos quadrantes parece-nos oportuna para que se possa enfatizar a 
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força semântica do núcleo central e todas as implicações das funções teoricamente atribuídas 

a este, conforme vimos explicitando. Os conteúdos apenas descritivos dos aspectos 

fisiológicos reforçam, da mesma forma, os achados anteriores fazendo, mais uma vez, 

destacar-se a matriz interpretativa da atribuição de sentidos ao objeto representado. 

 

3.5.2 “Sintomas” 

  

Nos elementos da primeira periferia, encontramos cognições cujas justificativas 

apontam o elemento hormônio como o fator que ocasiona os inúmeros “sintomas” ― físicos e 

psicológicos ― atribuídos à menopausa. Dentre essas, destaca-se “calor” ― uma cognição 

estreitamente relacionada com o núcleo central por ser considerado o “sintoma” mais 

prevalente da fase da menopausa: 

 

Calor ― Acho que tem muito a ver com os hormônios ou a diminuição 

deles, gerando desconforto para a maioria das mulheres (Enfermeira 06). 

 

Calor ― Perda hormonal pelo fator idade, sendo este um dos sinais mais 

aparentes nesta fase. (Enfermeira 66). 

 

Calor desagradável, porque toda hora vem aquela onda de calor e só 

pensamos em banho toda hora; e, quando estamos em algum evento é 

horrível! (Enfermeira 29). 

 

Calor ― Sinto muito calor, mudança de humor e insônia. (Enfermeira 70). 

 

Fase ― É uma fase da vida da mulher não muito desejada, pois, traz muitos 

momentos indesejáveis, por exemplo, o calor (um sintoma). (Enfermeira 93). 

 

Destacamos a cognição “insônia” como um elemento que não foi justificado, porque, 

embora atenda aos parâmetros para sua inclusão dos quadrantes, não foi considerada a 

evocação mais importante, conforme explicitamos nas considerações metodológicas. O 

mesmo ocorreu com as cognições mais próximas da primeira periferia (F < 10 e ome < 2,5), 

cefaléia, irritação, nervosismo, ressecamento e sintomas. Apenas “perda” foi justificada.
26

 

 

Perda de hormônio que leva a todos os sintomas descritos (esquecimento, 

instabilidade, insônia). (Enfermeira 92). 

  

                                                           
26

 Apenas para alertar o leitor: uma palavra pode aparecer como primeira evocação; portanto, no primeiro 

momento da aplicação da TALP, mas, no segundo momento, quando se pede para hierarquizar as palavras, outra 

evocação passa a ser a mais importante, sendo, por conseguinte, justificada. 
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No quadrante inferior direito (F < 10 e ≥ 2,5) aparecem as cognições: 

  

Amenorréia é a ausência da menstruação por diminuição (alteração 

hormonal) onde varia de mulher para mulher, podendo ser, ou seja, decorrer 

por vários meses ou ser súbita, acompanhado de vários sintomas. 

(Enfermeira 26). 

 

Ansiedade é um estado emocional que se caracteriza por taquicardia, aperto 

no peito, medo da rejeição, insônia. (Enfermeira 20). 

 

Depressão ― Sentir tristeza, ter muito sono; deixar de cuidar de si própria, 

deixar de amar a vida, não perceber o lado bom, pensar negativo. 

(Enfermeira 04). 

  

Fogacho ― porque é um dos sintomas que mais incomodam na menopausa. 

(Enfermeira 63). 

 

Fragilidade ― A mulher, desde a fase da pré-menopausa, menopausa e pós-

menopausa atravessa um período de insegurança em relação às funções 

vitais de seu organismo e em não saber como lidar com certos sintomas que 

irão aparecer com a falta do ciclo menstrual, visto que é uma “companhia” 

durante toda a vida. (Enfermeira 68). 

 

Idade porque é a partir dos quarenta e cinco anos que a mulher se preocupa 

com a chegada da menopausa. Vai chegar o calor, às vezes tristeza e até 

mesmo entrar em depressão. E, nesta idade, precisa fazer mais esporte e ter 

lazer. (Enfermeira 62). 

 

A exemplo do que fizemos com a subcategoria anterior, apresentamos um quadro com 

cognições não incluídas nos parâmetros dos quadrantes, conquanto possuam o mesmo 

conteúdo. 

 

Modificação do corpo da mulher, com ondas de calor, irritabilidade, etc. (Enfermeira 52). 

Cansaço: todas as atividades que faço me cansam facilmente. (Enfermeira 57). 

Tranquilidade: menos dor. (Enfermeira 89). 

Estresse: A pessoa que se estressa com tudo, se os filhos falam tudo de uma vez, aí vem o estresse. 

(Enfermeira 82). 

Quadro 3 ― “Sintomas”.  
Fonte ― Dados da pesquisa (2009). 

 

Da mesma forma como demonstramos com a subcategoria anterior, as cognições 

menos frequentes e menos prontamente evocadas reproduzem a força simbólica e 

organizadora do núcleo central ao associar a menopausa a sintomas e sua fisiologia. 

Como se pode ver, as justificativas agrupadas nesta subcategoria revelam conteúdos 

tanto descritivos como prescritivos. Mais uma vez, evidencia-se a conexidade com o elemento 
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central e com a matriz discursiva que está na base da construção dos sentidos expressos. 

Como defendemos desde o início, quando analisamos o papel estruturante do elemento 

hormônio, as descrições que a ele se referem, implicam também prescrições, devido à 

associação da menopausa com doença. Assim, as descrições fazem referências a prescrições, 

como: maior assistência dos profissionais da Saúde, atenção da família, fazer mais esporte, ter 

lazer. Aparece aí também, de forma direta, a qualificação da menopausa, como envelhecer e 

envelhecimento. 

Sobre as duas subcategorias analisadas até aqui ― Aspectos fisiológicos e 

“Sintomas” ―, o conteúdo dessas serve para reforçar as conclusões feitas anteriormente 

sobre a influência do modelo biomédico na construção de um senso comum, feita pelo grupo 

pesquisado, sobre a menopausa. 

As justificativas ligadas à primeira subcategoria ― Aspectos fisiológicos ― 

consideram a menopausa uma fase de transição natural, mas as mudanças fisiológicas 

ocorridas durante esse período são interpretadas como problemas de saúde, decorrentes da 

diminuição nos níveis de hormônios femininos.  

No caso da segunda ― “Sintomas” ― as enfermeiras apontam o hormônio como o 

fator que ocasiona os “sintomas” físicos e psicológicos atribuídos à menopausa. Dentre os 

mais evidentes, destacou-se calor (situado na periferia mais próxima do núcleo central). 

As justificativas para as evocações convergem, assim, para o mesmo sentido: a 

menopausa, que é uma fase marcada pela mudança hormonal e o surgimento de “sintomas”. O 

conteúdo manifesto desses discursos aponta, como vimos demonstrando, uma compreensão 

do fenômeno que, por ser ancorada no modelo biomédico, se aproxima da noção de doença, 

pelo fato de as mudanças fisiológicas serem interpretadas como alterações da saúde. Daí essa 

fase necessitar de cuidados especiais: o dos serviços de saúde, particularmente com o auxílio 

dos enfermeiros, mediante ações educativas, divulgações de informações, orientação e 

acompanhamento visando-se à promoção, proteção e recuperação da saúde da usuária; de 

outro lado, o dos serviços específicos das enfermeiras, as quais apontam a participação da 

usuária como necessária, mediante o esforço de sua parte para enfrentar, adaptar-se e aceitar 

as mudanças que ocorrem nesse período. Tudo isso significa ajudá-las a minimizar “sintomas” 

e incômodos e evitar “problemas” futuros. Não constatamos a predominância de um sentido 

positivo para o objeto, nem tampouco, foram feitas referências à possibilidade de os 

“sintomas” serem causados por fatores psicossociais e culturais decorrentes de uma imposição 

simbólica, pelo fato de se associar essa etapa da vida feminina às mesmas condições de 

produção da doença. 
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Continuemos nossa exposição apresentando uma articulação semântica diferenciada, mas 

que não se afasta radicalmente do sentido mais compartilhado pelo grupo. 

 

 

3.5.3 Qualificadores culturais 

  

Nas subcategorias anteriores, agrupamos as cognições que diziam respeito, mais 

especificamente, a aspectos fisiológicos, seja em forma descritiva, seja em forma de 

explicitação de sintomas. Neste item vamos nos referir a cognições que traduzem sentidos 

qualificadores do objeto para além de sua vinculação ao discurso biomédico hegemônico, 

responsável por dar um caráter patologizante e natural ao objeto, omitindo, por conseguinte, 

seu caráter de construção social. 

Nos elementos do primeiro quadrante, encontramos: 

 

Mudança de comportamento, do corpo; é como se fosse menina “virando” 

moça. Vem o espelho, desta vez, não em busca de “espinhas”, agora de rugas 

mais aprofundadas. Olhar o corpo e se preocupar se ainda agrada o parceiro 

ou a si própria. A mocinha que ora se preocupava como arrumar o cabelo, 

agora de pintar-se. E a mudança continua em busca de felicidade. 

(Enfermeira 77). 

 

Mulher ― Ser mulher, ou melhor, tornar-se mais mulher na menopausa, 

imagino que seja uma forma da gente se sentir mais experiente, bonita, 

desejável, onde não importam os sintomas desagradáveis que se sentirá, mas 

a nossa vivência. (Enfermeira 69). 

 

Mulher ― Ser humano, criatura, filha de Deus, digna de toda a atenção, 

estudo e conhecimento contínuo em todas as suas fases: infância, 

adolescência, idade adulta e terceira idade, para promoção, proteção e 

recuperação da sua saúde e do seu bem estar. (Enfermeira 97). 

 

A mulher na menopausa passa por uma série de mudanças em seu 

organismo e também no seu psicológico, onde precisa de apoio da família, 

orientações dos profissionais de saúde, para que ela venha superar os 

conflitos que às vezes lhe perturbam e possa ver que esta é uma fase legal e 

fácil de conviver. (Enfermeira 99). 

 

Fica aí evidente a ligação com sintomas, cuidados profissionais, “promoção, proteção 

e recuperação da saúde”, mas também com conotações específicas: envelhecimento, 
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experiência, terceira idade, felicidade, bem-estar. Em poucos termos: acrescentam-se 

qualificações ao objeto de acordo com o universo cultural de cada participante. Continuemos. 

 

Saúde ― Com a falta da menstruação, passar a ter outros valores, outros 

cuidados com a saúde. Passar a caminhar, tomar banho de sol, fazer 

hidroginástica e outras opções para seu melhor desempenho; cuidar da 

saúde, evitando outros problemas que vêm aparecer com o tempo. 

(Enfermeira 60). 

 

Saúde ― A menopausa é a etapa que você se sente com mais experiência, se 

sente mais mulher e tem que se orgulhar desta nova etapa, que sem dúvida 

será igual ou melhor que as demais, depende de você. (Enfermeira 76). 

  

Saúde ― Menopausa é saúde porque faz parte do ciclo de vida da mulher, 

onde ela precisa se adaptar e aceitar esta nova fase de sua vida. (Enfermeira 

83). 

  

Vida ― A menopausa é uma etapa da vida que apenas algumas pessoas têm 

o privilégio de passar por ela. (Enfermeira 94). 

 

Vida ― Para chegar à fase da menopausa tem-se primeiro que viver, passar 

pelas fases de criança, adolescente, adulta, sentindo o valor e o prazer que 

esta nos proporciona, pra chegar a esta fase com saúde. (Enfermeira 101). 

 

Apenas uma justificativa explicita o distanciamento da menopausa de sua classificação 

em doença, embora a enfermeira continue a falar de sintomas ressaltando a influência do 

discurso hegemônico: 

  

Saúde porque menopausa não é doença. É apenas uma fase da idade da 

mulher quando chegam aos quarenta anos, que vai diminuindo os hormônios 

femininos estrógenos e começa a aparecer sintomas, como calor, diminuição 

do desejo sexual etc. (Enfermeira 95). 

  

No quadrante com maior proximidade da primeira periferia, encontramos outras 

qualificações específicas: 

 

Maturidade como ser feminino. Início de uma nova etapa de vida, onde já 

foi vivenciado o período reprodutivo, a contracepção, o planejamento 

familiar, vivenciando a sexualidade de uma forma diferente. (Enfermeira 

10). 

 

Maturidade é ter vivenciado todas as conquistas de minha vida, aprendido 

mais e ter tido até agora muitas experiências boas e ruins. (Enfermeira 71). 
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Maturidade ― Com a chegada da menopausa coincide uma série de 

mudanças e vivência com algo diferente que a natureza proporcionou. Na 

fase em que a menopausa chega, tantos caminhos foram percorridos que a 

maturidade feminina está bem evidenciada. (Enfermeira 88). 

 

Maturidade ― Menopausa é maturidade, onde você enfrenta uma nova fase 

em sua vida, com mais experiência e sabedoria, para lidar com a 

sintomatologia, caso venha a ocorrer de alguma forma. (Enfermeira 96). 

 

Perda ― Fase de transição para a mulher que a torna vulnerável, um tanto 

quanto insegura quanto à sua feminilidade. (Enfermeira 35). 

 

Preocupação, pois, ao atingir esta fase na vida, seja ela pela idade ou por 

necessidade de intervenção cirúrgica, passamos por momentos transitórios 

de estabilidade emocional, desconforto das relações e medo de terapias 

hormonais. [...]. Às vezes, acho que estou no melhor momento da minha 

vida, pois me sinto madura para refletir. (Enfermeira 61). 

   

A exemplo do que dissemos a respeito de outras evocações, “experiência”, presente a este 

quadrante, não foi justificada, pela mesma razão, ou seja, pelo fato de não ter sido considerada 

como a mais importante, no momento da hierarquização. 

Conforme a análise feita até agora, chama-nos a atenção o fato de a 

menopausa/climatério ser apenas explicitamente associada ao envelhecimento, quando nos 

afastamos mais e mais dos sentidos predominantes. Em outros termos: isso só ocorre na 

periferia mais distante, resultado da baixa frequência e evocações mais tardias, cujos 

exemplos podem ser vistos no quadrante inferior direito. Apresentemos alguns exemplos para 

esta subcategoria: 

 

Envelhecimento ― Primeiro sentimento, com essa chegada da menopausa: 

tô ficando velha. Meus hormônios estão diminuídos, vou ficar estressada, 

com ondas de calor, frios. Ainda não cheguei nesta fase, mas só vejo 

desvantagens. (Enfermeira 85). 

 

Idade ― Porque é a partir dos quarenta e cinco anos que a mulher se 

preocupa com a chegada da menopausa. Vai chegar o calor, às vezes tristeza 

e até mesmo entrar em depressão.  (Enfermeira 62). 

Idade ― A menopausa está muito relacionada com a idade da mulher. Nós 

passamos por todas as fases da vida: infância, adolescência, adulta e velhice. 

A menopausa é a fase que mais deixa a mulher sensível, amadurecendo para 

a velhice. (Enfermeira 46). 

 

Insegurança – a menopausa me traz insegurança por saber que estou 

envelhecendo, com diminuição do vigor e ter que fazer reposição hormonal. 

(Enfermeira 55). 
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Velhice: perda dos hormônios que causam o bem estar físico e mental com o 

aparecimento de doenças. (Enfermeira 64). 

  

Depressão – sentir tristeza, ter muito sono; deixar de cuidar de si própria, 

deixar de amar a vida, não perceber o lado bom, pensar negativo. 

(Enfermeira 04). 

 

No quadro seguinte, composto por cognições que não se encaixam nos critérios de 

formação dos quadrantes, outras qualificações expressam os referentes individuais, portanto, 

as acentuações semânticas particulares, mas, ao mesmo tempo, sua interface com o núcleo 

central: nova etapa (em termos biológicos), sintomas, mudança hormonal, ausência de 

menstruação, dentre outros. 

 

Novo ― Um período (fase) aguardado com muita ansiedade, com esperança de mudança sempre para melhor, 

brilho em nosso caminho. (Enfermeira 01). 

Adeus ― aquele momento de incômodo, quando tinha menstruação. Estou chegando lá, na melhor idade, com 

mais experiência e tranquilidade, embora neste momento voltemos a ser adolescente. (Enfermeira 02). 

Questionamentos ― Menopausa é um período de transição entre mulher em sua plenitude e um novo 

processo de modificações corporal, emocional e sexualidade. Questionamentos [...], pois contém o medo de 

sentir-se mais vulnerável como mulher, melhor dizendo, de não sentir-se tão atraente quanto antes, dúvidas de 

poder realizar-se e realizar enquanto pessoa, profissional e mulher. (Enfermeira 03). 

Início ― de uma nova etapa na vida da mulher onde a maturidade principalmente a psicológica se eleva, 

tornando-a mais preparada para o enfretamento dos desafios com mais tranquilidade. (Enfermeira 16). 

Dúvida ― Se vamos passar por esta fase com tranquilidade, se teremos sintomas? Como lidar com esta 

situação? (Enfermeira 17). 

Realidade ― porque, primeiro, sou uma pessoa otimista e a realidade é o que temos que vivenciar e passar 

pelas fases da vida.  Menopausa é realidade também por ser um tempo quase que, palpável porque 

experimentamos seus sinais e sintomas. É realidade porque, por ser uma pessoa “pé no chão”, não podemos 

fugir dela; fugir dessa fase é a morte dos nossos sonhos e projetos. É realidade porque, passando por ela (a 

menopausa), enfrentaremos outra fase da vida, outra experiência. [...]. A menopausa é a realidade porque vivo, 

sinto e a percebo com alegria em minha vida através da filha e neto que já tenho. (Enfermeira 18). 

Tensão ― Momento de conflito, expectativas, medo pelo novo, mudança hormonal, a certeza do 

envelhecimento. (Enfermeira 31). 

Modificações ― A palavra mais importante é “modificações” porque a menopausa é uma fase muito 

complicada na vida da mulher. (Enfermeira 53). 

Sensibilidade ― porque, por ser um período muito importante na vida da mulher, ela se torna ou se sente 

muito sensível às mudanças que ocorrem em seu organismo e nas emoções. (Enfermeira 58). 

Esterilidade ― Existe um número grande de mulheres que se sentem incapazes e acham que ser mulher e 

sentir prazer consiste em “menstruação” e a ausência permanente torna-as incapazes de amar. (Enfermeira 79). 

Angústia ― Toda mulher nessa fase passa a se angustiar devido a vários mitos e crendices. (Enfermeira 

Enfermeira 80). 

Informação ― Desconhecimento sobre a menopausa, apoio psicológico, as mulheres têm problemas em 

aceitar. (Enfermeira 81). 

Quadro 4 ― Qualificadores culturais.  
Fonte ― Dados da pesquisa (2009). 

A análise das três subcategorias permite constatar como os discursos ancorados no 

modelo biomédico são não apenas predominantes no grupo, mas fruto de uma hegemonia 

deste no campo da Saúde que perpassa a formação do enfermeiro, o discurso médico, dentre 

tantas outras formas de manifestação. Mesmo assim, na última subcategoria surgem 

qualificações do objeto que não se restringem aos aspectos fisiológicos ou patologizantes. Um 
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desses diz respeito à associação da menopausa com envelhecimento e à conotação negativa 

atribuída a essa fase da vida. É clara a preocupação das participantes com as mudanças 

corporais que, nessa fase da vida, se tornam mais acentuadas. Para elas, a menopausa sinaliza 

o envelhecimento biológico e este fato causa reações, como: “[...] me traz insegurança por 

saber que estou envelhecendo.” (Enfermeira 55); “[...] tô ficando velha. Meus hormônios 

estão diminuídos, vou ficar estressada, com ondas de calor, frios. Ainda não cheguei nesta 

fase, mas só vejo desvantagens.” (Enfermeira 85). Perceber a menopausa como uma fase que 

traz desvantagens para a mulher suscita nas participantes expectativas negativas e a 

incorporação de valores depreciativos da mulher nessa fase, levando-as a várias 

consequências: “[...] deixar de cuidar de si própria; deixar de amar a vida.” (Enfermeira 04). 

Numa linguagem metafórica: “[...] é como se fosse menina “virando” moça. Vem o espelho, 

desta vez, não em busca de “espinhas”, agora de rugas mais aprofundadas. Olhar o corpo e se 

questionar se ainda agrada o parceiro ou a si própria. A mocinha que ora se preocupava como 

arrumar o cabelo, agora de pintar-se.” (Enfermeira 77).  

Como vemos, é dada ênfase à aparência física, que, na juventude, se restringia a 

corrigir pequenas alterações na pele, como espinhas, ou realizar pequenos cuidados, como 

pentear-se. Agora, na menopausa, essas preocupações avançam mudanças mais acentuadas 

que sinalizam o envelhecimento biológico. A preocupação com a aparência toma outra 

dimensão: tentar corrigir os sinais que acusam o envelhecimento do corpo. 

Tucherman (2004), em seu texto sobre o valor contemporâneo da juventude, propõe 

uma reflexão crítica sobre o exacerbado valor dado a ela ― o que se complementa com uma 

interdição ao envelhecimento. A autora assim se expressa: 

 

Afinal, ser aparentemente jovem quando se é mesmo jovem é, digamos 

assim, natural. O desafio e a promessa são a de ser aparentemente jovem, 

quando não mais o seríamos se deixássemos a natureza seguir o seu curso. 

Aliás, o que se promove é mais do que a aparência jovem: são os atributos 

da juventude que se deseja eternizar. (TUCHERMAN, 2004, p. 141). 

 

A preocupação em agradar o outro (no caso, o parceiro) deixa clara a submissão 

feminina, mesmo inconsciente, à imposição da cultura ocidental, que estabelece um padrão de 

beleza e juventude como uma norma a ser seguida. O corpo que já apresenta sinais de 

envelhecimento corre o risco de não ser mais percebido como objeto de desejo do outro, pelo 

fato de não possuir mais as qualidades desejáveis (diga-se impostas), de uma aparência 

especial de plasticidade e leveza, ou seja, de juventude. 
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De modo geral, os depoimentos das enfermeiras exemplificam o modo de a dominação 

masculina ser exercida por meio da violência simbólica, que se impõe mediante a imposição 

de princípios de visão e de divisão incorporados, naturalizados, aplicados às mulheres e, em 

particular, ao seu corpo. Sobre esse tipo de violência simbólica, Bourdieu (2007a, p.50-55), 

afirma: 

Quando é percebido através de tais categorias, e pelas próprias mulheres, o 

corpo feminino [...] confere uma justificação de aparência natural à visão da 

mulher e à divisão do trabalho entre os sexos, que é, na realidade, o seu 

fundamento [...]. A submissão à ordem estabelecida pelo acordo imediato 

entre as estruturas objetivadas e as estruturas cognitivas nada tem de um 

consentimento consciente, de uma adesão eletiva; é um reconhecimento 

prático, tácito, intraverbal (que pode exprimir-se em reações corporais, como 

o desejo ou o corar da timidez). 

 

A dominação masculina, que se manifesta pela violência simbólica naturalizada nas 

expressões da cultura ocidental ― adverte Bourdieu (2007a, p. 52) ―, longe de ser um ato 

intelectual consciente, livre, deliberado de um agente “isolado”, é a resultante de um poder 

inscrito duradouramente nos corpos dominados sob a “[...] forma de esquemas de percepção e 

de disposição (admirar, respeitar, amar, entre outras)” que os tornam sensíveis a certas 

manifestações do poder. Por esta razão, se é verdade que o poder pode se apoiar na força 

bruta, das armas ou do dinheiro, o mesmo somente consegue produzir os seus efeitos, 

porquanto “o reconhecimento da dominação supõe um ato de reconhecimento.” Por 

conseguinte, não se pode esperar a “liberação das mulheres” por meio de algum efeito 

automático ou mágico da tão propalada “tomada de consciência”, ignorando-se, “por falta de 

uma teoria tendencial das práticas, a opacidade e a inércia que resultam da inscrição das 

estruturas sociais do corpo.” 

Os sentidos atribuídos ao envelhecimento (o envelhecer) trazem, por um lado, as marcas 

do habitus feminino, uma vez que esse, nas culturas ocidentais, reflete as construções 

socialmente sexuadas do mundo e do corpo, resultantes de um trabalho permanente de 

formação e incorporação de categorias de percepção e apreciação das relações entre os sexos. 

Estas se aplicam ao corpo e a si mesmo, na sua realidade biológica (BOURDIEU, 2007a). Por 

outro lado, reproduzem a imposição de sentido ancorada nas formas ideologizadas do modelo 

biomédico e nos discursos que sustentam a mercantilização do corpo feminino. 

Outro sentido que emerge dos depoimentos apresenta uma resistência, ousamos dizer, à 

exclusiva negativização dessa fase da vida da mulher. Aplica-se nas cognições experiência, 

sabedoria, maturidade, auto-estima elevada e liberdade. A descrição desses aspectos indica a 
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ideia de menopausa como uma fase natural ante as demais fases da vida. O envelhecimento, 

por sua vez, passa a ser percebido como uma consequência natural do ciclo vital feminino, 

mesmo considerando-se a sua “sintomatologia”, os seus “sintomas”: “[...] tornar-se mais 

mulher na menopausa, imagino que seja uma forma da gente se sentir mais experiente, bonita, 

desejável, onde não importam os sintomas desagradáveis que se sentirá, mas a nossa 

vivência.” (Enfermeira 69); “[...] sinto-me feliz, experiente e madura nesta fase da minha 

vida. E digo mais: esse amadurecimento poderia vir junto com o vigor do espírito”; mas a 

menopausa “[...] é realidade também por ser um tempo quase que palpável, porque 

experimentamos seus sinais e sintomas.” (Enfermeira 18). E ainda: “[...] menopausa é 

maturidade, onde você enfrenta uma nova fase em sua vida, com mais experiência e sabedoria 

para lidar com a sintomatologia, caso venha a ocorrer de alguma forma.” (Enfermeira 96). 

As variações semânticas encontradas, em particular, nesta última subcategoria, são 

exemplos da condicionalidade dos elementos periféricos, tema bem explorado por Sá (2002). 

Afirma este autor que, as pessoas, quando emitem julgamentos aparentemente absolutos, com 

frequência, já se encontram subjacentes, diversas alternativas condicionais consideradas 

legítimas ou mesmo algo como uma condicionalidade genérica ou “aberta”. 

 

[...] na pesquisa das representações sociais, a quantidade e diversidade de 

discursos que são coletados, as diferentes respostas a situações padronizadas 

e mesmo as inúmeras simples associações de ideias e evocações de palavras 

seriam “maciçamente condicionais” em sua natureza cognitiva, conquanto 

não necessariamente na aparência discursiva. (SÁ, 2002, p. 81). 

 

Essas variações semânticas seriam também, a nosso ver, conforme as reflexões de 

Moscovici (2005), fruto da “polifasia cognitiva” inerente às representações sociais, isto é, da 

fusão de elementos díspares que sempre estão presentes à sua produção. As representações 

sociais são intelectualmente diferentes das representações profissionais ou mesmo científicas, 

por razões inversas das que são comumente citadas. Isso não ocorre, segundo o autor, em 

consequência  

 

[...] de um defeito de estrutura, de uma insuficiência lógica, ou de um 

desconhecimento das contradições entre noções combinadas. Mas porque 

elas são obrigadas a combinar várias áreas de conhecimento e de prática, ao 

mesmo tempo que vários modos de pensamento. Uma única representação 

reúne assim uma grande variedade de raciocínios, imagens e informações de 

origens diversas, com os quais ela forma um conjunto mais ou menos 

coerente (MOSCOVICI, 2005, p. 17-18). 

 

Como vimos, o conteúdo representacional estudado apresenta uma forte centralidade, 

mas, ao mesmo tempo, expressa conteúdos determinados ou influenciados pelos esquemas do 
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habitus feminino presente às culturas ocidentalizadas, pelos valores hegemônicos que 

desqualificam o envelhecer e supervalorizam os atributos da juventude, pela “patologização” 

da menopausa decorrente da hegemonia do discurso biomédico e pela condicionalidade 

provocada pelas acentuações semânticas individuais. Situado o enfermeiro numa posição 

subordinada no campo da Saúde, a sua condição, assim defendemos, favorece a incorporação 

do sentido e a aplicação prática das prescrições do discurso biomédico. Este último aspecto, 

isto é, a posição do enfermeiro no campo da Saúde, contribui para definir a qualidade do 

acesso que os mesmos têm em relação ao objeto pesquisado. Por essa razão, como a dimensão 

informação é muito importante para a construção das representações e orientação das 

condutas, procuramos investigar as principais fontes de informação junto às quais nossa 

população construiu seus saberes e opiniões sobre a menopausa. 

  

3.6 FONTES DE INFORMAÇÃO SOBRE O CLIMATÉRIO. 

 

De acordo com a Tabela 18, mais da metade das enfermeiras entrevistados, 56,7% 

(85), cursou alguma disciplina na Graduação e/ou Pós-Graduação. Essa disciplina abordou, 

possivelmente, o assunto climatério. Dessas, 65,9% (56) declararam que a matéria foi 

ministrada por um enfermeiro docente. 

 

Tabela 18 - Distribuição das participantes segundo a abordagem do assunto climatério na 

Graduação e/ou Pós-Graduação. 
Variável F % 

Você cursou alguma 

disciplina que abordasse o 

assunto climatério? 

Não 61 41,5 

Sim 84 57,1 

Não informado 2 1,4 

Total 147 100,0 

Quem ministrou a disciplina? 

Enfermeiro 55 65,5 

Médico 15 17,8 

Enfermeiro e médico 11 13,1 

Não lembro 2 2,4 

Não informado 1 1,2 

Total 84 100,0 

Fonte ― Dados obtidos por meio de questionário aplicado entre enfermeiras de USFs de João Pessoa (2009). 

 Para comentarmos esses dados, necessitamos fazer referência à estrutura curricular do 

Curso de Enfermagem, particularmente ao da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 

considerando que mais da metade, 57,1% (84), das pesquisadas concluiu o curso de 

Enfermagem em universidade pública (Tabela 11), conforme mostram os dados referentes à 

trajetória escolar das enfermeiras analisada no primeiro capítulo deste trabalho. 
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A disciplina que contempla conteúdos relativos à saúde da mulher, particularmente, ao 

climatério, tem recebido várias denominações. O enfoque sobre ela igualmente tem passado 

por mudanças durante muitas reformas curriculares, devido à adoção do modelo de formação. 

Por exemplo, na estrutura curricular desse curso, referente ao ano de 1996, essa disciplina era 

denominada de Enfermagem Ginecológica (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, 

1996). Entretanto, o enfoque dado recebia a influência do modelo de formação da época que, 

segundo Araújo e Silva (2007, 119), privilegiava as ciências biológicas, de acordo com os 

modelos norte-americanos, que orientaram a formação inicial dos enfermeiros no país e eram 

direcionados para a assistência curativa e individual e desenvolvidos mediante o emprego de 

procedimentos técnicos, com valorização da especialização precoce. 

Atualmente, essa disciplina é denominada Enfermagem na Atenção à Saúde da 

Mulher, de acordo com o Projeto Político Pedagógico do curso e tem os seguintes objetivos: 

a) Oferecer ao aluno oportunidades de construção de conhecimento a respeito das etapas de 

crescimento e desenvolvimento humano, para a identificação de fatores de risco à saúde nas 

referidas etapas, considerando-se o perfil epidemiológico e sócio-histórico-cultural dos grupos 

e indivíduos a serem atendidos; b) Desenvolver atividades de assistência (cuidado) e de 

educação, com enfoque na humanização e sistematização do processo de enfermagem, 

visando-se à promoção, proteção e recuperação da saúde, a prevenção de doenças e das 

complicações, no âmbito da Atenção Básica, seja no ambulatório, na comunidade ou no 

domicílio (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, 2007). 

Nota-se que houve um avanço na estrutura curricular do Curso de Enfermagem, e, 

consequentemente, na formação do enfermeiro, sobretudo a partir da década de 1980, com a 

instituição do SUS, o qual representa a política de saúde, tendo esta despertado a necessidade 

de repensar a formação do enfermeiro, no sentido de atender ao novo perfil de profissional 

exigido pelo mercado de trabalho. A formação do enfermeiro, na área de Enfermagem, no 

âmbito da UFPB, segundo Araújo e Silva (2007, p. 119), passou a ser repensada, 

vislumbrando profissionais comprometidos com a sociedade e com os problemas de saúde, 

“[...] numa perspectiva de articulação teoria e prática, dentro de uma visão crítica da 

realidade, considerando a complexidade do ser humano e o contexto em que ele vive.” 

Sempre houve oferta desta disciplina na Graduação, com a tendência crescente da 

abordagem do climatério numa perspectiva mais abrangente; no entanto, mesmo diante dessa 

constatação, 41,5% (61) das enfermeiras responderam (Tabela 18), não tê-la cursado com o 

enfoque no climatério. Diante disso, podemos inferir: ou os docentes não abordaram a 

temática durante os semestres ou as enfermeiras não se recordam do assunto, o que nos parece 
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pouco provável, devido ao percentual de respostas.  Podemos considerar, ainda, que as 

enfermeiras com maior tempo de serviço na Enfermagem podem estar incluídas nesse 

percentual; portanto, pelo fato de terem concluído o curso há mais tempo, o currículo daquela 

época, possivelmente, não contemplou assuntos relacionados com o climatério. De qualquer 

modo, deduzimos que o percentual que afirmou ter cursado, na Graduação, disciplina que o 

abordasse, teve-a como fonte de informação sobre essa temática, com oportunidades de leitura 

e debate sobre ela. 

Quanto à possibilidade da abordagem do assunto climatério na Pós-Graduação, vimos 

no segundo capítulo, que 85, 7% (126) do grupo possuem especialização (Gráfico 1) e 7,5% 

(11) estão cursando-a, atualmente (Tabela 16). Doutra parte, os maiores percentuais entre 

aqueles que possuem especialização estão em áreas correlatas: Saúde da Família, Saúde 

Pública e Saúde Coletiva. Esses cursos, provavelmente, contemplam disciplinas que abordam 

a temática do envelhecimento; portanto, o climatério. Por conseguinte, os enfermeiros que 

cursaram especialização nessas áreas possuem mais chances de investimento em leitura e 

discussão em torno dessa temática do que aqueles que não a cursaram. 

Ao serem questionadas sobre quem ministrou a disciplina, mais da metade respondeu 

que foi o enfermeiro. Esse dado é relevante, porquanto, este profissional encontra-se mais 

preparado do que o médico para direcionar os conteúdos dentro do contexto da profissão, 

devido à sua formação acadêmica, com possibilidades de um maior aproveitamento para o 

estudante, tanto do ponto de vista teórico como prático. 

 A Tabela 19 apresenta a distribuição percentual das atividades relacionadas com as 

fontes de informação sobre o climatério, como: tipo de leitura, participação em eventos e 

atividades práticas desenvolvidas com usuárias no climatério. Estas questões do instrumento 

são de múltipla escolha. Isto significa que cada participante pôde assinalar mais de um item, 

conforme achasse necessário. 
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Tabela 19 - Distribuição percentual das atividades que a enfermeira desenvolveu: tipo de 

leitura, eventos e práticas (como estudante) em que participou envolvendo o 

assunto climatério. 
Variável F % 

Tipo de leitura que tem feito 

acerca do climatério 

Revistas 92 62,6 

Livros 68 46,2 

Periódicos de enfermagem 31 21,1 

Outros periódicos especializados 23 15,6 

Informações on-line 51 34,7 

Outro 5 3,4 

Nenhum 16 10,9 

Eventos em que já participou 

e que serviu como fonte de 

informação a respeito do 

climatério 

Congresso 14 9,5 

Seminário 21 14,9 

Palestra 63 42,8 

Capacitação 30 20,4 

Outro 4 2,7 

Nenhum 55 37,4 

Atividades práticas que 

desenvolveu como estudante 

de Enfermagem com usuárias 

no climatério 

Estágio em hospital 22 15,0 

Estágio em comunidade 19 12,9 

Extensão universitária 11 7,5 

Outra 4 2,7 

Nenhuma 98 66,7 

Fonte ― Dados obtidos por meio de questionário aplicado entre enfermeiras de USFs de João Pessoa (2009). 

Quanto ao tipo de leitura que tem feito acerca do climatério, a maioria, 62,6% (92), 

procura se atualizar mediante leituras de revistas, 46,2% (68), leitura de livros e 34,7% (51), 

informações on-line. Observamos que essas fontes se encontram entre as mais popularizadas, 

como as revistas não especializadas, livros diversos e a informação on-line. Como não 

questionamos sobre a identificação da fonte, não podemos  negar que a informação on-line, 

por exemplo, é considerada científica, por poder ter sido consultada por uma base de dados 

fornecidos por periódicos especializados, como a BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e a 

home-page do Ministério da Saúde. 

Já as fontes relativas aos periódicos da área, considerados científicos, como os  de 

Enfermagem e a outros especializados, como os da área médica, portadores de conteúdos que 

abordam a temática numa visão científica, seja ela voltada para a visão biomédica ou 

psicossocial, foram referidas por uma minoria, 21,1% (31). Portanto, fica evidente que as 

fontes de informação sobre o climatério mais frequentemente utilizadas nem sempre podem 

ser consideradas científicas. 

Quanto aos eventos frequentados que serviram como fonte de informação sobre o 

climatério, verificamos que quase metade, 42,8% (63), afirmou ter participado de palestras 

seguidas da capacitação com 20,4% (30). Menos da metade das enfermeiras obteve 

informações mediante a participação em eventos de caráter científico, como seminários e 

congressos. É importante enfatizar também que 37,4% (55) delas informaram nunca ter 

participado de nenhum evento que oportunizasse a discussão a respeito do climatério.  
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Mais uma vez, sobressaem-se as fontes de informação mais popularizadas, como 

palestra e capacitação. A primeira, embora contribua para despertar o interesse do ouvinte 

pelo tema abordado, não oferece oportunidade de aprofundamento, uma vez que o tempo de 

exposição e o de debate é, geralmente, muito limitado e o conteúdo é sempre simplificado. A 

segunda pressupõe uma carga horária ampla e está sempre voltada muito mais para o aspecto 

operacional; todavia, não deixa de ter sua relevância por oferecer ao participante oportunidade 

de aprofundamento de determinadas questões, além de reflexão acerca de aspectos relevantes, 

com possibilidades de suscitar nele revisão da prática profissional a partir da atualização de 

conhecimentos. 

Quanto à atividade prática, o destaque foi dado para o estágio em hospital; no entanto, 

apenas 15,0% (22) afirmaram ter desenvolvido esta atividade. 

Esses dados confirmam os da tabela 18, segundo a qual 41,5% (61) das enfermeiras 

afirmaram não ter cursado na Graduação e/ou Pós-Graduação, disciplina que abordasse o 

climatério. Conforme mencionamos anteriormente, mesmo diante da evidência de que o 

currículo de Enfermagem contemple as disciplinas que incluem conteúdos sobre o climatério,  

quase metade das enfermeiras afirmou não ter recebido informações sobre tal conteúdo e mais 

da metade afirmou não ter tido estágio prático com usuárias no climatério. 

Supomos que esse fato seja decorrente de uma limitação na formação da enfermeira, 

no que diz respeito a uma negligência na ministração de conteúdos teórico-práticos 

relacionados com a fase pós-reprodutiva da mulher. Isto é o que mostram os depoimentos 

destas enfermeiras: 

 

[...] eu acho, assim: que a gente vê essa partezinha do corpo da mulher e da 

fase que ela passa que é o climatério, na Faculdade, [...]. É como eu disse: na 

Faculdade, a gente estuda essa parte tão específica, mas, como a gente não 

coloca em prática, não faz esse exercício, em si, a gente esquece um pouco e 

fica sem fazer esse desenvolvimento da forma que deve ser. (Enfermeira 

140). 

 

Acho que o investimento nessas questões [climatério] deveria ser maior nas 

capacitações. Quando eu vim para cá, eu vim sem saber como fazer um 

citológico; realmente, sem saber pré-natal; puericultura nunca tinha feito, 

pois eu estava numa unidade de terapia intensiva. Eu nunca tinha visto estas 

peculiaridades da Atenção Básica; mas a gente vai aprendendo com a 

prática: o outro sentar aqui na minha frente e eu tentar redigir alguma coisa, 

dentro das experiências da minha vida e não porque eu fui para a literatura 

pesquisar; por que isso a gente vê na Faculdade. Depois de seis, sete, oito 

anos, eu não sei aqueles pontos da literatura para aplicar àquele usuário; eu 

tive que procurar ajuda em outros PSFs. Eu vejo muita falta dessa 

capacitação do enfermeiro na Atenção Básica. No meu caso, eu fiz essa 

ponte sem uma capacitação; mas depois, eu procurei uma especialização no 
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Saúde da Família, que dá outra visão, mas dá uma visão muito maior ao 

controle social, para a questão das políticas de saúde e não para essa questão 

pragmática: como eu vou fazer uma puericultura, de como eu vou fazer um 

melhor pré-natal. (Enfermeira 66). 

 

Esses depoimentos confirmam o que vimos analisando sobre as fontes de informação, 

a respeito do climatério, isto é, o contato com as mesmas se dá essencialmente nos períodos 

da Graduação e Pós-Graduação. Essas ocorrem, no entanto, sem a devida articulação teoria-

prática: “Na Faculdade, a gente estuda essa parte tão específica, mas, como a gente não coloca 

em prática, não faz esse exercício, em si, a gente esquece um pouco e fica sem fazer esse 

desenvolvimento da forma que deve ser”. Esse depoimento serve para ilustrar os dados 

referentes às atividades práticas desenvolvidas pelos enfermeiros durante a Graduação junto a 

usuárias no climatério (Tabela 19). De modo geral, as atividades práticas foram pouco 

desenvolvidas e quando isso ocorreu, o hospital foi o local que recebeu o maior destaque. 

A capacitação foi a segunda fonte mais citada, ocorrendo depois da formação e voltada 

mais para aspectos gerais da saúde da mulher, portanto, não especificamente sobre o 

climatério. Daí, quando perguntamos sobre as questões práticas imediatas ligadas ao 

climatério, a resposta foi que dificuldades encontradas na prática são superadas nela própria, 

isto é, recorrendo-se às experiências individuais e aos outros profissionais. 

Em síntese esclarecemos essa análise:  

Do ponto de vista do nível de informação, os dados apontam que as enfermeiras 

tiveram contato com o tema nas disciplinas da Graduação (ressalte-se, ministradas por 

enfermeiros), a partir de leituras e eventos, mas nesses casos, predominou o caráter, no caso 

das leituras, de popularização do tema e não estritamente científica; no caso dos eventos, 

predominou o caráter mais técnico (palestras e capacitação).   

Quanto às práticas, além de serem insuficientes, foram realizadas, na maioria, em 

hospitais, o que significa dizer que as enfermeiras receberam informações de caráter técnico, 

respaldadas no modelo biomédico hegemônico, ainda vigente no país. 

No entanto, procedamos do ponto de vista interpretativo: 

Além dessas limitações, queremos ressaltar, sobretudo, a óptica epistemológica da 

formação e das informações predominantemente circulantes nos espaços por onde circulam as 

enfermeiras. É essa base epistemológica que integra os demais referentes culturais 

compartilhados pelo grupo, como estamos observando nos depoimentos, e serve de pano de 

fundo à construção representacional em foco. Dada a trajetória das participantes, a qual não 

lhes assegurou o volume de capitais necessário à ocupação de uma posição de maior prestígio 

no campo da Saúde; a aquisição de uma formação profissional com fortes lacunas na relação 
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teoria-prática e usuários de fontes de informação mais afeitas à vulgarização científica ou de 

caráter eminentemente técnico, essas enfermeiras encontram-se numa situação de dominação 

simbólica que as leva a incorporar, legitimar e, por vezes, naturalizar as condições de 

produção do fenômeno estudado, em consonância com o discurso biomédico hegemônico. 

Essa inferência nos remete a uma rápida digressão sobre o papel da comunicação na 

construção das representações sociais. 

Moscovici (1978) chamou a atenção para o papel fundamental da comunicação social 

no processo de construção das representações sociais, e nas trocas e interações que concorrem 

para a criação de um universo consensual em torno de determinado objeto. Três níveis de 

influência são por ele observados segundo uma clássica síntese apresentada por sua fiel 

seguidora Denise Jodelet: 1. Ao nível da emergência da representação. ― O acesso às 

informações sobre o objeto, nesse momento, aponta a dispersão e defasagem, dado o acesso 

diferenciado a elas pelos sujeitos. Ocorre também a focalização sobre certos aspectos do 

objeto, em função dos interesses e das implicações dos sujeitos, e a pressão para a inferência, 

referente à necessidade de agir, tomar posição ou obter o reconhecimento e a adesão dos 

outros. 2. Ao nível dos processos de formação das representações. ― A objetivação e a 

ancoragem “[...] explicam a interdependência entre a atividade cognitiva e suas condições 

sociais de exercício, nos planos da organização dos conteúdos, das significações e da utilidade 

que lhe são conferidas.” (JODELET, 2001, p. 30). 3. Ao nível das dimensões das 

representações relacionadas à edificação das condutas. ― Opinião, atitude, estereótipo, sobre 

os quais intervêm os sistemas de comunicação midiáticos.
27

 

Como vimos, o acesso à informação sobre o climatério tem-se dado basicamente 

durante a formação universitária e no contato com fontes de divulgação não necessariamente 

científicas. Os conhecimentos científicos, enfatiza Moscovici (1978, p. 28-29), são 

transportados para o senso comum, de modo geral, por diferentes tipos de divulgador, tais 

como: jornalistas, professores, propagandistas, políticos e comentaristas, mas essa 

comunicação não se reduz a repassar as mensagens. Ao fazerem-no, esses agentes traduzem, 

interpretam, combinam, filtram: “As palavras mudam de sentido, de uso e de frequência de 

uso, as regras mudam de gramática e os conteúdos adotam outra forma.” Jodelet (2001), ao 

explicitar de modo mais didático, esse momento da ancoragem diz que devido o caráter 

sociocêntrico das representações, isto é, por estarem a serviço das necessidades, desejos e 

interesses do grupo, por consequência, serem uma reconstrução do objeto, expressiva do 

                                                           
27

 Este nível, que envolve amplamente os meios de comunicação social, não fez parte desta pesquisa, por opção 

teórico-metodológica. 
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sujeito, ocorre, então, uma defasagem em relação ao seu referente. Essa se deve à 

interferência especificadora dos valores e códigos coletivos, das implicações pessoais e dos 

engajamentos sociais dos indivíduos e determina três tipos de efeito ao nível dos conteúdos 

representacionais: distorções, suplementações e subtrações. 

No caso da distorção, todos os atributos do objeto estão presentes; estão, porém, 

acentuados ou atenuados de modo específico. A centralidade do elemento hormônio e as 

descrições que lhes são atribuídas como fruto da incorporação do discurso biomédico são um 

bom exemplo para a distorção e, ao mesmo tempo, a suplementação, porquanto essa 

acentuação leva à equiparação da menopausa ao que é considerado doença.  

A suplementação, de acordo com a autora supracitada, consiste em conferir atributos e 

conotações que não são próprias ao objeto representado, resultando num acréscimo de 

significações fruto dos subsistemas culturais específicos dos sujeitos. 

A subtração, por sua vez, corresponde à supressão de atributos pertencentes ao objeto. 

No exemplo dado por Jodelet (2001, p. 37), a partir da obra clássica de Moscovici, “A 

representação social da Psicanálise”, ela diz que a representação comporta “[...] conceitos 

centrais: consciente, inconsciente, recalque, complexo, mas exclui um conceito, também 

central, a libido, por causa de sua associação com a sexualidade, sobre o qual pesa, no 

momento do estudo, um veto social.” No nosso caso, devido à força simbólica do discurso 

biomédico, subtrai-se o essencial: a menopausa é apenas mais uma fase do desenvolvimento 

biológico do corpo feminino. As formas, através das quais os seus sinais e evidências são 

percebidos dependem de construções psicossociais e culturais determinadas.  

Moscovici (1978) chamou a atenção para a existência de dois universos de 

pensamento na sociedade contemporânea: o universo reificado e o consensual. O primeiro 

envolve o conhecimento científico, por buscar estabelecer explicações do mundo de forma 

imparcial e controlada, apoiando-se na observação de fatos e construção de hipóteses. O 

segundo, por seu lado, é o espaço da negociação, da memória coletiva e da construção de 

consensos. Adverte o autor sobre as consequências da proliferação da Ciência: 

 

Nosso mundo reificado aumenta com a proliferação da ciência. Na medida 

em que as teorias, informações e acontecimentos se multiplicam, os mundos 

devem ser duplicados e reproduzidos a um nível mais imediato e acessível, 

através da aquisição de uma forma e energia próprias. Com outras palavras, 

são transferidos a um mundo consensual, circunscrito e re-apresentado. A 

ciência antes era baseada no senso comum e fazia o senso comum menos 

comum; mas agora senso comum é a ciência tornada comum. (2003, p, 353). 
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Esta afirmação nos ajuda a melhor entender a influência do discurso biomédico, o qual 

tem uma base científica, na construção da representação social em foco, transformando-se, 

assim, em senso comum: 

 

Toda teoria científica ou filosófica tende a se tornar primeiro o senso comum 

de um grupo restrito, de uma minoria, que é então distribuído, em conexão 

com a vida prática, através da maioria da sociedade, onde ela se torna senso 

comum, com um conteúdo renovado e uma nova maneira de pensar. 

(MOSCOVICI, 2003, p. 353). 

 

Os dados apresentados neste capítulo levam-nos a corroborar esta hipótese de Moscovici 

sobre a transformação do conhecimento científico em representação social, portanto, em um 

saber do senso comum e a formular outra hipótese sobre os saberes, sentidos e práticas da 

população investigada: que essa não orienta suas práticas em relação ao objeto 

climatério/menopausa fundamentada exclusivamente nas competências tecnocientíficas, mas 

orientada pela sua representação social desse objeto. Discutiremos esse tema no próximo 

capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 
 

 



133 
 

4 A DIMENSÃO EDUCATIVA DA ASSISTÊNCIA À USUÁRIA NO CLIMATÉRIO 

 

  

No capítulo anterior, analisamos a estrutura da representação social em estudo, 

levando em conta a posição das enfermeiras no campo da Saúde, posição que favorece a 

adesão delas ao modelo biomédico e a ressignificação dos pressupostos desse modelo no 

âmbito de uma representação social, portanto, de um saber do senso comum, resultante da 

fusão de conteúdos científicos e técnicos oriundos dessa matriz, de informações científicas 

vulgarizadas ou ideologizadas e de referentes dos subsistemas culturais a que pertencem as 

enfermeiras, responsáveis pela acentuada variação semântica na atribuição de sentido ao 

objeto menopausa, sem que se perca, no entanto, a conexidade entre elementos centrais e 

periféricos. Seguindo a hipótese de Moscovici, para quem uma representação social é um guia 

para a ação, iremos procurar identificar como essa representação orienta as práticas voltadas 

para a educação da usuária que atravessa essa fase da vida. 

  

4.1 REFERÊNCIAS EMPÍRICAS DA AÇÃO PEDAGÓGICA 

 

Os agentes que atuam no campo da Saúde, neste caso, no âmbito da ESF, contam com 

diretrizes nacionais propostas pelo Ministério da Saúde, em diversos manuais e normas 

técnicas, no que tange ao direcionamento das práticas assistenciais dirigidas para a atenção à 

saúde dos usuários do SUS. No que se refere à atenção à saúde das usuárias, o referido 

Ministério, através do documento “Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher: 

princípios e diretrizes” (BRASIL, 2004), aponta os aspectos que devem ser considerados para 

se atingir os princípios de humanização e de qualidade da atenção. Tais aspectos envolvem: 

acesso aos serviços, formalização dos sistemas de referência e contrareferência, busca ativa, 

capacitação dos profissionais, acolhimento humanizado e práticas educativas voltadas às 

usuárias e à comunidade, entre outros. 

Quanto à assistência à usuária no climatério, o “Manual de Atenção à Mulher no 

Climatério/Menopausa” (BRASIL, 2008) apresenta as diretrizes que devem orientar as 

práticas para a atenção integral e humanizada àquela que se encontra nessa fase, considerando 

a diversidade e especificidades das mulheres brasileiras. Dentre essas se destacam: 

acolhimento, ética nas relações entre profissionais e usuárias, aspectos fisiológicos da fase e 

sexualidade. O documento ainda aborda medidas preventivas e de promoção da saúde, como 
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por exemplo, o estímulo ao autocuidado e a adoção de hábitos de vida saudáveis que influem 

na qualidade de vida e no bem-estar das usuárias nessa fase. Esse manual orienta a abordagem 

diagnóstica e as opções terapêuticas tradicionais e oferece outras possibilidades terapêuticas, 

além da terapia de reposição hormonal, como fitoterapia, medicina antroposófica e 

homeopatia. 

Embora o Ministério da Saúde pressuponha esse conjunto de diretrizes a ser seguido, 

na prática, as diretrizes não são seguidas, porquanto a ação dos profissionais é condicionada 

pelas condições objetivas do trabalho institucional, pela posição que os profissionais ocupam 

nele ― no caso, os enfermeiros ― e pela representação que fazem do objeto. Por exemplo, do 

ponto de vista das condições objetivas do trabalho institucional, no setor público de saúde, as 

atividades centrais dirigidas à atenção à saúde da clientela feminina têm sido o planejamento 

familiar e o cuidado pré-natal, apesar da alta demanda, nesses serviços, de usuárias na faixa 

dos quarenta anos. Além disso, a prática clínica direcionada a essas usuárias ainda privilegia a 

assistência curativa, com tendência de medicalização da atenção prestada. Berni, Luz e 

Kohlrrausch (2007) afirmam que, no cotidiano desses serviços, práticas como informação e 

educação para a saúde, tão necessárias ao autocuidado e à participação ativa das usuárias nas 

decisões sobre o cuidado com seu corpo, não estão presentes. Essa realidade atinge 

principalmente as usuárias de baixa renda, cujo acesso a esses serviços sempre foi difícil, 

inclusive no climatério. 

Vejamos as respostas dadas a possíveis atitudes das enfermeiras em face das usuárias 

da ESF. Primeiro, as atitudes ante uma usuária sem queixa quanto aos sinais do climatério, 

apresentadas na Tabela 20. 
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Tabela 20 - Distribuição percentual das respostas das participantes a pergunta: Qual a sua 

conduta quando você assiste uma usuária na fase do climatério, estando ela sem queixas 

sobre essa fase? 

Respostas
28

 F % 

"Informações e orientações, em geral, sobre a fase do climatério (sinais e sintomas)"  73 49,6 

"Orientar como minimizar os sintomas do climatério” 33 22,4 

"Investigar sinais e sintomas (anamnese)" 17 11,6 

"Escutar e/ou esclarecer dúvidas" 14 9,5 

"Conversar sobre sexualidade e dst/aids" 8 5,4 

"Conversar/sugerir reposição hormonal" 4 2,7 

"Indicar o exame preventivo do câncer do colo do útero e/ou da mama” 24 16,3 

"Sugerir e/ou encaminhar para exames de rotina” 23 15,6 

"Sugerir e/ou encaminhar para médico da ESF ou especialista” 29 19,7 

"Sugerir a participar de palestras ou rodas de conversa com grupos sobre o tema" 11 7,5 

Nenhuma em específico 7 4,8 

Outra 18 12,2 

Não informado 1 0,7 

Fonte ― Dados obtidos por meio de questionário aplicado entre enfermeiras de USFs de João Pessoa (2009). 

A Tabela 20 indica uma concentração de respostas para as alternativas: “Informações 

e orientações, em geral, sobre a fase do climatério (sinais e sintomas)” e “Orientar como 

minimizar os sintomas do climatério”, respectivamente, 49,6% (73) e 22,4% (33). Essa 

concentração indica uma imposição de sentido, mesmo que nenhuma queixa tenha sido feita 

pela usuária, conforme o enunciado da questão. Mais ainda: se observarmos a incidência das 

respostas nas alternativas “Investigar sinais e sintomas (anamnese)", 11,6% (17), "Indicar o 

exame preventivo do câncer do colo do útero e/ou da mama”, 16,3% (24), "Sugerir e/ou 

encaminhar para exames de rotina”, 15,6% (23), e "Sugerir e/ou encaminhar para médico da 

ESF ou especialista”, 19,7% (29). Tais alternativas totalizam 63,2% de respostas, veremos 

que a usuária fica reduzida à imagem da própria doença. Observe-se como é baixa a 

incidência de respostas às alternativas "Escutar e/ou esclarecer dúvidas", 9,5% (14), 

"Conversar sobre sexualidade e dst/aids", 5,4% (8), e "Sugerir a participar de palestras ou 

rodas de conversa com grupos sobre o tema", 7,5% (11). Conforme mencionam Berni, Luz e 

Kohlrrausch (2007), as práticas de informação e de caráter educativo ainda são pouco 

expressivas no âmbito da atenção básica. Passemos à próxima questão. 

Agora, vejamos como dizem reagir as participantes diante de uma usuária 

apresentando queixas quanto aos sinais do climatério. 

                                                           
28

 Esclarecemos que, nas Tabelas de questões abertas, empregamos as aspas por se tratar de respostas descritivas 

das participantes.   
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Tabela 21 ― Distribuição percentual das respostas das participantes a pergunta: Qual a sua 

conduta quando você assiste uma usuária na fase do climatério, a qual apresenta 

queixas sobre essa fase? 

Respostas F % 

"Acolher (escutar)" 22 15,0 

"Orientar sobre a fase do climatério (sinais, sintomas e/ou cuidados preventivos)" 92 62,6 

"Esclarecer dúvidas" 10 6,8 

"Conversar sobre sexualidade e/ou dst/aids" 4 2,7 

"Sempre encaminhar para o médico da ESF ou especialista" 71 48,3 

"Quando necessário, encaminhar para o médico da ESF ou especialista" 17 11,6 

"Encaminhar para realização de exames laboratoriais" 21 14,3 

"Encaminhar para o exame preventivo do câncer do colo do útero e mama" 15 10,2 

"Sugerir participar de atividades em grupos (palestras, rodas de conversa, etc)" 3 2,0 

"Sugerir participação na terapia comunitária" 4 2,7 

Outra 22 15,0 

Não informado 4 2,7 

Fonte ― Dados obtidos por meio de questionário aplicado entre enfermeiras de USFs de João Pessoa (2009). 

Na Tabela 21, mais da metade, 62,6% (92) das enfermeiras diz que, ao assistir usuárias 

que apresentam queixas sobre o climatério, centra a orientação sobre os sinais e “sintomas” 

e/ou cuidados preventivos. Quase metade, 48,3% (71) afirma sua decisão de encaminhar a 

usuária para um médico ou especialista. 

Observa-se a partir desses dados que há pouca incidência de respostas relacionadas às 

alternativas que apontam outra atitude para com o fenômeno do climatério, como estas que 

indicam a despatologização dele e a mudança de foco da assistência para ações educativas: 

"Sugerir participar de atividades em grupos (palestras, rodas de conversa, etc.)", 2% (3); 

"Conversar sobre sexualidade e/ou dst/aids", 2,7% (4); "Sugerir participação na terapia 

comunitária", 2,7% (4); “Acolher (escutar)”, 15,0% (22); e “Esclarecer dúvidas”, 6,8% (10). 

Alguns trechos de entrevistas servem como ilustração da conduta adotada:  

 

A gente orienta que, primeiro, elas mantenham os exercícios físicos 

regulares; façam o acompanhamento do câncer de mama em casa; façam o 

citológico; utilizem o gel que vai facilitar na vida sexual delas, para se 

manter ativa, e façam um acompanhamento ao ginecologista; porque a nossa 

médica atua como clínica, mas é pediatra; então, é necessário encaminhar a 

um ginecologista para que passe alguns hormônios. E tem a questão do 

câncer: ela se sente, assim, mais segura indo para um serviço mais 

especializado. (Enfermeira 44). 

 

Eu sempre oriento a dieta. Eu gosto muito de conversar com elas [...]. A 

questão de caminhar, de exercício físico [...]. E sempre estou orientando a 

questão, muitas vezes, das queixas vaginais porque, na verdade, elas têm 

muito ardor, queimor na vagina e aquelas ondas de calor [...]. E a gente está 

sempre orientando porque, na verdade, elas precisam se conhecer melhor 
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[...]. Eu dou uma conversada muito grande com relação à autoestima porque 

elas ficam muito ansiosas pensando que a coisa não vai passar [...]. E sempre 

que possível, encaminho para a consulta médica para dar uma reforçada, 

solicitar alguns exames, alguma coisa assim. (Enfermeira 32). 
 

De acordo com os depoimentos, a conduta das enfermeiras restringe-se ao atendimento 

às queixas das usuárias. As ações dirigidas àquelas que as apresentam priorizam um tipo de 

atendimento baseado em queixa-conduta: alívio dos “sintomas”, como as ondas de calor e o 

ardor na vagina; orientações terapêuticas medicamentosas, a exemplo da prescrição de 

hormônios e de gel vaginal; solicitação de exames, como os de prevenção do câncer de mama 

e o ginecológico; orientações dietéticas e de exercícios físicos regulares; encaminhamento da 

usuária à consulta médica. 

Essa postura de atendimento baseado em queixa-conduta reforça o entendimento que 

vimos tendo acerca da assistência às usuárias no climatério: o enfoque biomédico de 

assistência norteia a conduta das enfermeiras. Com menor expressão, observamos a 

preocupação de uma enfermeira com um aspecto subjetivo da assistência: “Eu dou uma 

conversada muito grande com relação à autoestima porque elas ficam muito ansiosas 

pensando que a coisa não vai passar”. 

Algumas, no entanto, afirmaram não fazer orientações, seja porque não despertaram 

para a necessidade, seja porque não se sentem preparadas: 

 

[...] mas eu nunca faço orientações sobre a menopausa; eu faço mais sobre o 

planejamento familiar, os cuidados ginecológicos, [...] os cuidados com o 

câncer de colo de útero [...]; faço o exame de mama e procuro ensinar para 

elas fazerem mensalmente; [...];  eu acho que essa orientação é mais nas 

usuárias do hiperdia, que elas são hipertensas ou diabéticas; [...], mas não 

uma coisa direcionada para a menopausa [...]; como eu tenho muitas 

pacientes, as coisas que aparecem eu encaminho para ela, para a médica. 

[...]. E quando falo alguma coisa é muito rápida e sempre voltada para o 

planejamento familiar, aos cuidados com a mulher [...]. Realmente nisso eu 

estou faltando.  (Enfermeira 76). 

 

 

[...] vem aquelas mulheres cheias de dúvidas, assim, na cabeça [...], e nem 

todos os profissionais, por exemplo, eu não me sinto totalmente capacitada 

ao chegar uma mulher que está entrando na menopausa para dar todas as 

orientações; a gente dá dentro das nossas limitações; [...] eu falo para ela 

observar os sintomas, porque tem mulheres que tem sintomas bem intensos. 

Não me sinto preparada para isso, a gente não tem um preparo específico 

para usuária com menopausa, a gente escuta muito, tem aquela conversa, 

mas a gente não tem aquela coisa específica, aquele programa específico 

para a mulher que está na menopausa. Eu acho que é importante; dentro da 

Saúde Pública, talvez, falte um pouco disso. (Enfermeira 125). 
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Os depoimentos revelam a realidade vivenciada pelas enfermeiras no contexto da ESF 

no Município de João Pessoa, no que tange às ações direcionadas às usuárias no climatério. 

Conforme podemos perceber, elas afirmam não realizar atividades de orientação voltadas para 

essa fase. Os depoimentos demonstram que o climatério não é percebido pelas enfermeiras 

como uma fase da vida que merece a devida atenção: “[...] mas eu nunca faço orientações 

sobre a menopausa.” (Enfermeira 76). As usuárias recebem delas o atendimento clínico 

voltado para doenças, como hipertensão e diabetes. Por conseguinte, são reconhecidas a partir 

da óptica da doença: “[...] essa orientação é mais nas usuárias do hiperdia, que elas são 

hipertensas ou diabéticas; [...] eu faço mais sobre o planejamento familiar e os cuidados 

ginecológicos, [...] os cuidados com o câncer de colo de útero [...]; faço o exame de mama e 

procuro ensinar para elas fazerem mensalmente, mas não uma coisa direcionada para a 

menopausa não [...]” (Enfermeira 76); “[...] eu falo para ela observar os sintomas, porque tem 

mulheres que tem sintomas bem intensos.” (Enfermeira 125).   

A linguagem da doença permeia as ações dessas profissionais que reconhecem o 

climatério como uma fase em que as doenças aparecem e as usuárias como portadoras de 

distúrbios que merecem a atenção profissional; por isso, devem ser avaliadas, acompanhadas 

e encaminhadas ao médico, apesar de reconhecerem a alta demanda de usuárias nesses 

serviços. Na Tabela seguinte, veremos como essa visão predominante manifesta-se, quando se 

pergunta sobre o tipo de atendimento imprescindível à saúde da usuária no climatério. 

 
Tabela 22 - Distribuição percentual dos tipos de atendimento considerados imprescindíveis à 

atenção a saúde da usuária no climatério, segundo as participantes. 
Tipo de atendimento F % 

Atendimento médico 126 85,7 

Atendimento de enfermagem 126 85,7 

Atendimento psicológico 106 72,1 

Acolhimento 120 81,6 

Atividades educativas sobre o climatério 133 90,5 

Visita domiciliar 41 27,9 

Outro 12 8,2 

Fonte ― Dados obtidos por meio de questionário aplicado entre enfermeiras de USFs de João Pessoa (2009). 

Verificamos na Tabela 22, que os itens mais assinalados foram: “Atividades 

educativas sobre o climatério”, assinalado por 90,5% (133) das enfermeiras; “Atendimento 

médico”, apontado por 85,7% (126) participantes e “Atendimento de enfermagem”, marcado 

por 85,7% (126) delas. O tipo de atendimento menos assinalado pelas enfermeiras foi “Visita 

domiciliar”, onde apenas 27,9% (41) profissionais afirmaram considerar imprescindível. 
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Atividades educativas sobre o climatério, atendimento médico e atendimento de 

enfermagem foram as alternativas que apresentaram a maior incidência de respostas. 

Comentaremos a primeira mais adiante. No momento, vamos refletir sobre as seguintes. 

A importância dada ao atendimento médico está relacionada, a nosso ver, com o papel 

central assumido pelo médico na hierarquia do sistema de saúde. Além disso, a concepção que 

as enfermeiras constroem acerca da menopausa, relacionando-a com “sintomas” de doenças, 

faz com que o encaminhamento ao médico torne-se imprescindível, por ser este profissional 

responsável pelo diagnóstico da “sintomatologia” e por sua medicalização, mediante a 

prescrição do tratamento hormonal. 

Essa importância atribuída ao atendimento médico encontra-se explicitada nos 

seguintes depoimentos: 

 

[...] têm mulheres que têm sintomas bem intensos. E são essas que eu falo 

com o médico para ver o que é que a gente faz para encaminhar para um 

especialista, para uma possível terapia de reposição hormonal; mas, é 

basicamente isso; a gente não tem muito a oferecer; eu acho que a gente 

podia fazer bem mais. (Enfermeira 125). 

 

Encaminho para o médico para aquela questão hormonal. [...]. Eu pelo 

menos tento: na nossa farmácia tem o hormônio e tem o estrogênio 

conjugado. Aí, a médica vai, passa e eu fico dando continuidade. A gente 

tem sempre aquele critério porque nem todas as mulheres podem fazer uso. 

(Enfermeira 83). 

 

[...] tento explicar o que acontece nos sintomas gerais que acontece com a 

mulher e que existem meios de tentar diminuir essas sensações [...]. E com 

isso, eu faço o encaminhamento para a consulta médica: ela vai fazer uma 

avaliação clínica das queixas da paciente; mas elas são esclarecidas que 

existe esse período. (Enfermeira 140). 

 

O atendimento de enfermagem também foi citado pela maioria como imprescindível 

para atenção a saúde da usuária no climatério: 

 

Mas a gente tenta fazer de outra forma: tem sala de espera, tem o tete-a-tete 

dentro do consultório. É o que mais surte efeito: cada um que entra você faz 

a sua parte educativa. É o que hoje a gente tem chegado a essa conclusão. O 

pessoal, os colegas, a gente quando se junta, conversa, a gente está fazendo 

mais isso do que aquele negócio de juntar para dar palestra. Isso é uma coisa 

que não funciona com o nosso povo; a não ser que você ofereça algo depois, 

ou lanche, ou brinde, aí eles se apegam a isso. [...] Então, surte muito mais 

efeito: cada um que entra no seu consultório, você vai, abre o encarte, 

mostra; assim que eu faço, converso; aí elas voltam, às vezes, no outro dia 

para tirar dúvida. (Enfermeira 83). 

A consulta individual, porque elas colocam, além dos problemas 

relacionados com a saúde, os problemas de relacionamento com as pessoas 

de casa ou com as pessoas da comunidade; então, coisas que elas não podem 

falar em grupo, na frente de outras pessoas, elas colocam para mim, se 
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apoiando no sigilo profissional; então, é o momento mais importante para 

mim: eu vejo que dá para fazer uma educação maior é na consulta de 

enfermagem porque só sou eu e uma de cada; eu e ela só; ali, ela pode se 

abrir e eu também posso ensinar. Fica mais fácil ter um diálogo sem precisar 

usar palavras rebuscadas, palavras técnicas, termos técnicos, porque a gente 

está ali, elas podem entender melhor; muitas não têm educação básica, não 

estudaram nada; a gente tem que falar palavras bem simples mesmo e coisas, 

às vezes, para se fazer entender; é mai fácil quando é com uma pessoa só do 

que com o grupão. (Enfermeira 98). 

 

Esses depoimentos ressaltam a importância dada à consulta de enfermagem. Acredita-

se, mediante este atendimento, manter um vínculo maior com a usuária, facilitando o 

esclarecimento de dúvidas que não são possíveis de ser compartilhadas nos encontros 

coletivos.  A consulta de enfermagem oportunizaria na visão delas, a intervenção educativa, a 

partir da qual, é possível realizar um atendimento com base na escuta e no diálogo, no sentido 

da compreensão das mudanças que ocorrem nessa fase de vida.  

Berni, Luz e Kohlrausch (2007) destacam a importância da consulta de enfermagem 

no atendimento à usuária no climatério. Para elas, os enfermeiros têm a possibilidade de 

acolhimento a essas usuárias, no espaço das unidades básicas de saúde, uma vez que mantêm 

o contato inicial com elas, principalmente, no momento da consulta de enfermagem. Além 

disso, advertem que uma intervenção de enfermagem crítica envolve, além do ensino sobre o 

climatério e as mudanças corporais, o oferecimento de oportunidades para discutir a 

ambiguidade entre os estereótipos culturais da mulher climatérica e suas experiências 

pessoais. Comentaremos o aspecto educativo mais adiante. 

A hipótese, surgida no percurso da coleta de dados, de que o tempo de exercício 

profissional na ESF poderia estar na base da “coerência” e “estabilidade” do núcleo central 

levou-nos a buscar a correlação dessa variável com alguns tipos de respostas dadas. 

Constatamos, assim, que há uma correlação significativa entre o tempo de exercício 

profissional na ESF e a opção pelo atendimento médico (r = 0,202 e p-valor = 0,014) e pelo 

atendimento de enfermagem (r = 0,205 e p-valor = 0,013), no que se refere ao tipo de 

atendimento considerado pelas participantes como imprescindível. O Gráfico 2 ilustra a 

correlação com a opção atendimento médico. 
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Gráfico 2 ― Correlação entre a variável tipo de atendimento considerado imprescindível (atendimento 

médico) e o critério tempo de exercício profissional na ESF. 
Fonte ― Dados obtidos por meio de questionário aplicado entre enfermeiras de USFs de João Pessoa (2009). 

No Gráfico 2, percebemos que as enfermeiras situadas nos intervalos dos cinco aos 

sete anos e dos oito aos dez anos de exercício profissional concentraram, majoritariamente, 

suas respostas  aceitando o atendimento médico como imprescindível. Para as que possuem 

mais de dez anos, este tipo de atendimento constitui unanimidade.
29

 As respostas negativas 

apresentam maior incidência entre aquelas que têm menos de cinco anos (37,5%) e menor 

incidência junto às participantes situadas nos intervalos de cinco a sete anos (12,4%) e oito a 

dez anos (7,9%). 

Da mesma forma, o Gráfico 3 ilustra a correlação com a opção Atendimento de 

enfermagem. 

 

                                                           
29

 Na Tabela 3, apresentada no capítulo I, a população estudada se distribui, com relação ao tempo de exercício 

na ESF, da seguinte forma: menos de 5 anos, 11,6% (17), de 5 a 7 anos, 59,9% (88), 8 a 10 anos, 26,5% (39), 

mais de 10 anos, 2% (3). 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Menos de 5 anos

De 5 a 7 anos

De 8 a 10 anos

Mais de 10 anos

62,5 

87,6 

92,1 

100,0 

37,5 

12,4 

7,9 

0,0 

SIM

NÃO

r = 0,202; 
p-valor < 0,05 
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Gráfico 3 ― Correlação entre a variável tipo de atendimento considerado imprescindível 

(atendimento de enfermagem) e o critério tempo de exercício profissional na ESF. 
Fonte ― Dados obtidos por meio de questionário aplicado entre enfermeiras de USFs de João Pessoa (2009). 

De acordo com o Gráfico 3, as enfermeiras situadas nos intervalos de cinco a sete anos 

e oito a dez anos concentraram, majoritariamente, suas respostas aceitando o atendimento de 

enfermagem como imprescindível. Para as que possuem mais de dez anos de exercício da 

profissão, esse tipo de atendimento constitui unanimidade. As respostas negativas apresentam 

maior incidência entre aquelas que têm menos de cinco anos (31,3%) e menor incidência entre 

as participantes situadas nos intervalos de cinco a sete (13,5%) e oito a dez (7,9%). 

Na próxima Tabela, verificaremos as práticas mais frequentes realizadas pelas 

enfermeiras no atendimento às usuárias no climatério. 

Tabela 23 - Distribuição percentual das respostas das participantes às possíveis atitudes para 

com as usuárias no climatério. 

Atitude da enfermeira F % 

Valorização das necessidades e expectativas da usuária a respeito do climatério; 117 79,6 

Estabelecimento de uma relação empática; 79 53,7 

Respeito à autonomia da usuária para decidir sobre os cuidados de saúde propostos 82 55,8 

Garantia da privacidade e do sigilo das informações da usuária; 117 79,6 

Direcionamento dos cuidados indicados a partir da avaliação profissional sobre as 

necessidades da usuária; 
101 68,7 

Esclarecimento geral acerca das necessidades de saúde da usuária na fase do climatério; 102 69,4 

Outro 2 1,4 

Fonte ― Dados obtidos por meio de questionário aplicado entre enfermeiras de USFs de João Pessoa (2009). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Menos de 5 anos

De 5 a 7 anos

De 8 a 10 anos

Mais de 10 anos

68,8 

86,5 

92,1 

100,0 

31,3 

13,5 

7,9 

0,0 

SIM

NÃO

r = 0,205; 
p-valor < 0,05 
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A análise da Tabela 23 permite-nos corroborar os achados feitos até aqui e ampliar a 

nossa compreensão do conteúdo representacional que orienta as atitudes e as práticas da 

população investigada. A incidência de respostas à alternativa valorização das necessidades e 

expectativas da usuária a respeito do climatério, 79,6% (117), tem a ver tanto com a 

preocupação da profissional em estabelecer “uma relação empática”, 53,7% (79), com as 

usuárias, como com o esclarecimento geral acerca das necessidades de saúde da usuária na 

fase do climatério, 69,4% (102). Manifesta-se assim uma predisposição (ou atitude) a 

desenvolver estratégias de comunicação que aproximem a população assistida, mesmo sob a 

óptica dos saberes e da representação social que guia as ações das enfermeiras. 

Já as respostas às alternativas respeito à autonomia da usuária para decidir sobre os 

cuidados de saúde propostos, 55,8% (82), e garantia de privacidade e do sigilo das 

informações da usuária, 79,6% (117), manifestam uma postura ética que se diz ser seguida; 

todavia, a escolha dessas alternativas está em contradição com a atitude expressa na 

alternativa direcionamento dos cuidados indicados a partir da avaliação profissional sobre as 

necessidades da usuária, 68,7% (101). Ora, se o direcionamento dos cuidados é dado com 

base na avaliação profissional, na prática, isso significa que a relação enfermeira ― usuária se 

dá de modo verticalizado, com predominância do saber tecnocientífico da primeira. Nesse 

contexto relacional, as enfermeiras reconhecem as necessidades da usuária, a partir do seu 

próprio olhar, ou seja, do seu ponto de vista profissional, sem valorizar necessidades, saberes 

e experiências que não sejam suas. 

Considerando-se a estrutura do conteúdo representacional da menopausa e os achados 

apresentados até o momento, torna-se difícil acreditar que, no plano prático, ocorra, 

efetivamente, a valorização das necessidades da usuária e respeito à autonomia dessas para 

decidir sobre os cuidados de saúde propostos. 

Duas razões permitem-nos fazer essa inferência. Primeiro, porque, como diz Bourdieu 

(2008), por mais que a relação de pesquisa se distinga da maioria das trocas do cotidiano, essa 

continua sendo uma “relação social”, por conseguinte, reproduzindo seus efeitos sobre os 

resultados obtidos: 

 

Sem dúvida a interrogação científica exclui por definição a intenção de 

exercer qualquer forma de violência simbólica capaz de afetar seus 

resultados. Acontece, entretanto, que nesses assuntos não se pode confiar 

somente na boa vontade, porque todo tipo de distorções estão inscritas na 

própria estrutura da relação de pesquisa. (BOURDIEU, 2008, p. 694). 
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Não é pelo fato de ter respondido a estas questões por meio de um questionário e não 

diretamente numa situação de entrevista gravada que a violência simbólica provocada pelo 

pesquisador tenha efeito nulo sobre as respostas. Dar a “resposta legítima”, a resposta que está 

de acordo com o esperado, a resposta que “me valoriza” como profissional, tudo isso são 

efeitos e distorções difíceis de controlar, embora não sejam impossíveis.  Em segundo lugar, 

estamos lidando com saberes tecnocientíficos transformados em senso comum porque são 

amalgamados com outros referentes culturais, produzindo, na expressão de Moscovici (2005), 

uma “polifasia cognitiva”. Como estamos constatando e continuaremos a verificar, os 

discursos das enfermeiras estão sempre tensionados por essa “polifasia”. Isso, como já foi 

dito, não ocorre “[...] em razão de um defeito de estrutura, de uma insuficiência lógica.” Isso 

ocorre porque as enfermeiras, no seu cotidiano, dada sua formação e posição na estrutura do 

campo da Saúde, têm que lidar com essa combinação de fontes lógicas e discursivas inerentes 

aos saberes do senso comum, têm que “[...] combinar várias áreas de conhecimento e de 

prática, ao mesmo tempo que vários modos de pensamento.” (MOSCOVICI, 2005, p.17). Daí 

ser necessário aceitar que o discurso manifesto dessa população nem sempre tenha a coerência 

“esperada”, nem tampouco corresponda efetivamente às práticas e atitudes comunicadas. 

Vejamos como as enfermeiras se manifestam a respeito do que consideram atividades 

propriamente educativas. Quando lhes perguntamos (Tabela 22) sobre os tipos de atendimento 

considerados imprescindíveis para atenção à saúde da usuária no climatério, a maioria 90,5% 

(133) respondeu: “Atividades educativas”. 

 Observemos, na Tabela 24, a seguir, as respostas dadas quando foram inquiridas 

diretamente sobre este tema. 
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Tabela 24 - Distribuição percentual das respostas das participantes a pergunta: Que práticas 

educativas você adota quando atende uma usuária no climatério? 
Respostas F % 

“Acolhimento (escuta individual e esclarecimento de dúvidas)” 22 15,0 

“Orientações, em geral, sobre a fase do climatério (sinais e sintomas)” 51 34,7 

“Conversas sobre a saúde da mulher, em geral” 3 2,0 

“Conversas sobre planejamento familiar, sexualidade e DST/AIDS 9 6,1 

“Conversas sobre alimentação saudável e exercícios físicos” 11 7,5 

“Conversas sobre violência contra a mulher” 1 0,7 

“Sensibilização para o exame preventivo de câncer do colo do útero e de mama” 11 7,5 

“Palestras, rodas de conversa, vídeos, etc.” 34 23,8 

“Apresentação e/ou distribuição de material educativo” 21 14,3 

“Escuta durante terapia comunitária” 9 6,1 

“Atividades em grupo com habilidades manuais” 1 0,7 

“Orientações sobre a importância de atendimento com outros profissionais” 2 1,4 

“Não realizo práticas educativas” 4 2,7 

Outras 15 10,2 

Não informado 5 3,4 

Fonte ― Dados obtidos mediante questionário aplicado entre enfermeiras de USFs de João Pessoa (2009). 

Se considerarmos uma incidência de respostas acima de 10%, destacamos: a) 

“Apresentação e/ou distribuição de material educativo”, 14,3% (21); b) “Acolhimento (escuta 

individual e esclarecimento de dúvidas)”, 15,0% (22); c) “Palestras, rodas de conversa, vídeos 

etc.”, 23,8% (34); d) “Orientações, em geral, sobre a fase do climatério (sinais e sintomas)”, 

34,7% (51).  

Como se trata de respostas a uma questão subjetiva (por isso as aspas), podemos 

perceber que há expressiva dispersão delas. A nosso ver, apesar da maior incidência de quatro 

respostas, esse resultado aponta a inexistência de estratégias definidas, no tocante ao aspecto 

educativo. Os depoimentos seguintes são esclarecedores.  

 

Não existe ainda aquela voltada para mulheres em fase do climatério. Não 

sei se tem uma equipe que faz esse trabalho, mas mulheres só voltadas a essa 

fase, aqui não tem. Esses grupos que têm aqui são de modo geral. As práticas 

educativas são de orientação [...]. (Enfermeira 20). 

 

O grupo todo tinha uma atividade na quarta feira com mulheres, num grupo 

de convivência onde a gente fazia bordado e crochê e fazia qualquer arte 

plástica que ela soubesse fazer, qualquer atividade lúdica ela vinha para cá e, 

aí, ficava um monte de comadre puxando assunto sem ter uma linha 

definida; e, aí, a gente puxava o assunto e começava a conversar, tipo roda 

de conversa de interior, mas um assunto focado “discutir climatério”, um 

assunto pré-definido, não tem. [...] a gente não tem um grupo voltado para 

isso, onde a gente diga: “hoje nós vamos falar esse tema”; é uma coisa que 

vai surgindo de acordo com a necessidade do grupo. (Enfermeira 44). 
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Geralmente são as palestras do grupo e as salas de espera, os exames que são 

realizados, a gente faz o exame preventivo na unidade, e as consultas 

individuais; é mais acentuado nas consultas. (Enfermeira 98). 

 

É o bate-papo mesmo. Quando eu tenho acesso a um folder eu mostro, a 

gente tem cartazes da..., que eles mandaram algum material para a gente, aí, 

estou sempre mostrando. (Enfermeira 83). 

 

Esses depoimentos reforçam a dedução da inexistência de uma proposta pedagógica 

direcionada às usuárias da ESF, seja relativa à saúde da mulher, seja voltada especificamente 

para o climatério. Vejamos mais alguns dados a esse respeito, na Tabela a seguir. 

Tabela 25 - Distribuição percentual das respostas das participantes à pergunta: Como você 

realiza essas práticas educativas e qual a forma de participação da usuária? 
Respostas F % 

“Escuta individual com esclarecimentos e orientações (consulta)” 66 44,9 

“Atividades em grupos (dinâmicas, rodas de conversa, vídeos, palestras, etc)” 59 40,1 

“Apresentação e/ou distribuição de material educativo” 13 8,8 

“Sala de espera” 16 10,9 

“Visita domiciliar” 2 1,4 

“Terapia comunitária” 5 3,4 

“Não realizo práticas educativas” 7 4,8 

Outro 16 10,9 

Não informado 8 5,4 

Fonte ― Dados obtidos mediante questionário aplicado entre enfermeiras de USFs de João Pessoa (2009). 

Identificamos uma concentração de respostas (questão subjetiva) na “escuta individual 

com esclarecimentos e orientações (consulta)”, 44,9% (66), e “atividades em grupos 

(dinâmicas, rodas de conversa, vídeos, palestras etc)”, 40,1% (59). As demais se distribuem, 

com baixa incidência, em seis modalidades diferentes e oito enfermeiras não responderam. 

Observamos, também, que todas as enfermeiras não responderam à questão sobre 

“Qual a forma de participação da usuária?”. Supomos que a forma de apresentação das 

perguntas no questionário (as duas no mesmo enunciado) dificultou a interpretação da 

formulação ou não se respondeu ao segundo questionamento porque, de fato, é o 

espontaneísmo que guia as práticas de cada uma, como já podemos inferir das evidências até 

aqui apresentadas. 

As respostas à outra questão, desta vez uma questão objetiva, sobre as situações em 

que as práticas educativas seriam desenvolvidas, ajudam-nos a ampliar a compreensão do 

objeto desta seção, como mostra a Tabela 26. 
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Tabela 26 - Distribuição das frequências do tipo de situação, durante as quais as práticas 

educativas são desenvolvidas.  
Situação F % 

Durante a consulta de enfermagem 125 85,0 

Em sala de espera 54 36,7 

Em grupos específicos de mulheres 55 37,4 

Em visita domiciliar 49 33,3 

Em reuniões na comunidade 31 21,1 

Quando solicitado 46 31,3 

Outro 6 4,1 

Fonte ― Dados obtidos por meio de questionário aplicado entre enfermeiras de USFs de João Pessoa (2009). 

A consulta de enfermagem se constitui o momento mais escolhido para o 

desenvolvimento das práticas educativas, no sentido aqui evidenciado. Item assinalado no 

questionário por 85,0% (125) das pesquisadas. A situação menos frequente em que são 

realizadas essas práticas aparece durante as reuniões na comunidade. Esse item foi assinalado 

por apenas 21,1% (31). As demais situações se referem a “sala de espera”, “grupos 

específicos de mulheres” e “visita domiciliar”. 

A sala de espera trata-se a uma oportunidade utilizada pelos profissionais, nos serviços 

públicos de saúde, para desenvolver atividades de educação em saúde, enquanto os usuários 

aguardam, nos espaços físicos da instituição reservados para esse fim, como salas e 

corredores, os seus atendimentos clínicos. Teixeira e Velozo (2006) esclarecem que os 

clientes assentados na sala de espera não constituem um grupo propriamente dito, mas um 

agrupamento. Mesmo assim, a composição das pessoas em grupo é mantida, naquele 

momento, pela iniciativa dos expositores que iniciaram o processo participativo de educação 

em saúde, implicando o manejo de saberes na relação e em formas de cuidados. Os autores 

acrescentam que, nos grupos de sala de espera ocorrem interações, nem sempre harmônicas, 

entre o saber oficial em saúde e o popular, nas quais as pessoas expressam suas subjetivações, 

formas de ser e maneira de se cuidar. Além disso, os profissionais podem identificar as 

transversalidades entre as expressões psicossociais das pessoas e a linguagem técnica e 

científica e perceber os efeitos objetivos e subjetivos das políticas públicas, que se 

interceptam na relação entre a população e a instituição. 

Os grupos específicos de mulheres referem-se aos que são realizados regularmente 

com as usuárias com Hipertensão e Diabetes Melitus, na Atenção Básica e, especificamente, 

na ESF, por constituírem uma estratégia incorporada pelo SUS para o controle dessas doenças 

e possuírem protocolos específicos (BRASIL, 2006) com definição de atribuições e 

competências para os profissionais da equipe. As práticas educativas, ressaltamos, tanto 
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individuais como em grupos, constituem uma das atividades inerentes às competências do 

enfermeiro da ESF, como forma, também, de facilitar a adesão dos usuários aos grupos 

específicos e ao controle e tratamento dessas doenças. Como o foco de atenção dessas 

atividades, nesses grupos, está mais direcionado para orientações e esclarecimentos acerca da 

prevenção e controle da Hipertensão e do Diabetes, inferimos que as usuárias recebem poucos 

esclarecimentos relacionados com o climatério. 

A visita domiciliar é comentada por Egry e Fonseca (2000), os quais a concebem 

como um instrumento no conjunto de instrumentos (técnicas, procedimentos e saberes) da 

Enfermagem, historicamente utilizados no âmbito da intervenção em saúde pública, tendo a 

família como foco de atenção. Atualmente, o Programa Saúde da Família insere a família 

como foco de atuação na política de saúde, uma vez que a entende como sujeito do processo 

assistencial de saúde e define o domicílio como um espaço social e histórico onde são 

construídas as relações intrafamiliares e extrafamiliares e ocorrem as lutas pela sobrevivência, 

pela produção e reprodução. Nessa perspectiva, a atenção à saúde no domicílio, com a visita 

domiciliar e com as demais práticas extramuros subordinadas ao novo paradigma teria 

especial sentido e lugar como instrumento imprescindível à intervenção no processo saúde–

doença da população. Ao reconhecer a renovada possibilidade, a Enfermagem poderia 

constituir prática social de excelência dado o seu lastro histórico de prática e produção de 

saber neste campo.  Dentre o conjunto dos trabalhadores da Saúde, geral e especialmente da 

Enfermagem em Saúde Coletiva, o enfermeiro é o profissional que deveria estar mais bem 

instrumentalizado diante deste novo objeto. 

As reuniões na comunidade constituem para os enfermeiros uma oportunidade de se 

aproximarem mais dos usuários, conhecê-los em seu contexto de vida e criar maior vínculo 

com a comunidade. Tais reuniões são oportunizadas, geralmente, durante o desenvolvimento 

de ações de vigilância à saúde, como promoção da saúde e preventivas, com grupos 

específicos ou inespecíficos. Nascimento e Nascimento (2005) entendem que o PSF, ao 

incorporar o modelo da vigilância à saúde, deverá propiciar a reorganização dos serviços de 

saúde, valorizando a atenção primária como o primeiro nível do sistema, dando ênfase à 

promoção e prevenção, sem descuidar do tratamento e da reabilitação com atendimento 

integral, e buscando a resolubilidade dos problemas de saúde. Como uma prática de saúde, a 

vigilância à saúde articula operações para o enfrentamento de situações de saúde ao identificar 

riscos, danos e sequelas que incidem sobre indivíduos, famílias, ambientes coletivos, grupos 

sociais e meio ambiente, de modo que apresente intervenções que promovam e preservem a 

saúde, como o estabelecimento do planejamento e programação local de saúde. 
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4.2. MODELO BIOMÉDICO, REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E PRÁTICAS 

EDUCATIVAS 

 

As evidências empíricas das práticas pedagógicas realizadas pela população 

investigada, em diferentes momentos, ilustram bem o modo como o conteúdo 

representacional compartilhado está na base do desenvolvimento de atitudes e ações efetivas 

visando à educação da usuária no climatério. Não obstante as dificuldades objetivas 

encontradas na ESF de João Pessoa para a realização dessas práticas e a ausência de uma 

proposta pedagógica formal para esse fim, as enfermeiras, de modo geral, demonstram sua 

“boa vontade” para contribuir à educação da usuária nessa etapa da vida. Todavia, entre essa 

“boa vontade” e a realidade estão o modelo biomédico e o compartilhamento de uma 

representação social. Ambos impedem-nas de ver para além de seu próprio universo de 

sentidos e até fazer afirmações do tipo seguinte: 

 

[...] a parte educativa é muito difícil porque o nosso povo ainda é muito 

avesso à educação. Quando a gente começa a dar palestra tem vinte, quando 

você pára, olha, daqui a pouco só tem um. [...] Infelizmente ainda existe essa 

coisa. (Enfermeira 83). 

 

É como eu digo: é uma estratégia que é primordialmente educação. Se as 

pessoas se envolverem com isso eu acho que é viável demais e é o que vai 

levantar a saúde no Estado, no Brasil. Mas ainda tem muito a ser percorrido. 

Eu acho que o PSF foi implantado no momento que a população não estava 

adequadamente educada para isso. O povo ainda busca muito a cura da 

doença, e não a prevenção. O povo ainda busca muito a unidade como um 

posto de saúde, querendo a medicação, querendo o tratamento da doença que 

já está instalada. O essencial, o ideal, seria que as pessoas valorizassem a 

prevenção. Eu acredito muito, mas eu acho que deveria ter sido feito um 

trabalho educativo antes. Os profissionais, eu acho que eles têm que se 

envolver melhor, mais, gostar realmente daquilo que estão fazendo. Eu 

espero continuar lá dentro e ver esse dia chegar. Eu gosto muito de me sentir 

envolvida com isso. (Enfermeira 98). 

 

[...] o que é lamentável é que a gente tem um espaço, mas elas não aderem e 

não vêm. Eu acho que é por preguiça de vir para cá, de sair de casa no sol 

[...]; às vezes, ficam com os netos em casa porque os filhos trabalham. [...]. 

Mas, é lamentável que a gente não tenha avançado nesse sentido. A gente já 

tentou a ajuda dos universitários quando eles estão aqui. Já tentou ajuda do 

Distrito, na figura do apoiador, mas acho que isso é uma característica da 

comunidade, de adesão. (Enfermeira 44). 

 

Para as autoras desses depoimentos, o “outro” é que não está preparado, não está 

vendo a realidade. Como diz a teoria, o objeto representado não existe em si mesmo; existe 
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para o grupo (ou indivíduo) como prolongamento de si mesmo; por isso, quem não está 

entendendo é o outro, "não eu" que estou fazendo "tudo certo". 

Um comentário merece ser feito a respeito do depoimento (Enfermeira 98), pois ele 

ressalta outra evidência (não discutida aqui) da hegemonia do discurso biomédico: “O povo 

ainda busca muito a cura da doença, e não a prevenção; o povo ainda busca muito a unidade 

como um posto de saúde, querendo a medicação, querendo o tratamento da doença que já está 

instalada". Ela destaca a violência simbólica produzida pela hegemonia do discurso 

biomédico sobre àqueles que não são os seus produtores nem tampouco possuem os mesmos 

interesses que estão na base de sua disseminação, até tornar-se verdade legítima, porque é 

naturalizada, como bem destacou Bourdieu (2007f). Por essa razão, a população usuária "não 

gosta" de sair do atendimento médico sem um remédio para tomar, mas esta é uma discussão 

que foge ao nosso foco. 

Nas páginas seguintes, e caminhando para a conclusão deste capítulo, faremos 

algumas considerações teóricas sobre as evidências empíricas das práticas pedagógicas 

apresentadas. 

No que tange às práticas educativas, as enfermeiras são preparadas, durante sua 

formação profissional, para atuar na Atenção Básica, visando ao cuidado da educação em 

saúde. Isto porque tal competência é regulamentada pela Lei do Exercício Profissional n. 

7.498/86 (RIBEIRO; COSTA; LOPES, 2000) e há, no currículo do curso, componentes 

curriculares que dão embasamento teórico à prática educativa nesse campo, onde as práticas 

educativas podem ser realizadas pelas enfermeiras em grupos específicos, mediante a 

realização de oficinas e a formação de grupos de reflexão que favoreçam o debate sobre o 

climatério, durante a consulta de enfermagem. Nesta, as usuárias podem manter um vínculo 

com a profissional, facilitando a expressão de sentimentos e o esclarecimento de dúvidas que 

não sejam possíveis de ser compartilhados nos encontros coletivos.  Desse modo, a consulta 

de enfermagem oportuniza a intervenção educativa. A partir desta, as enfermeiras podem 

realizar um atendimento com base na escuta e no diálogo, no sentido de compreender as 

mudanças que ocorrem nessa fase de vida, trazendo benefícios reais em sua vida. 

Apesar disso, as práticas pedagógicas por elas adotadas não têm atendido às 

necessidades dos usuários. Essa falta de adequação das práticas às necessidades de saúde da 

população deve a sua origem, de acordo com Cunha (2004), a uma relação distanciada da 

formação com a política de saúde vigente no País. 

Alvim e Ferreira (2007, p. 316) tecem um comentário relativo ao campo da Saúde: 
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[...] embora já existam várias iniciativas de natureza ética no sentido de 

respeitar e valorizar a participação e autonomia do sujeito nas ações relativas 

ao seu bem-estar, ainda hoje se constata a predominância do modelo de 

educação linear, de orientação depositária, que se ancora em um modelo 

escolar de dominação. 

 

Essas autoras ressaltam que a terminologia empregada no processo pedagógico em 

saúde envolve o emprego de verbos, como “orientar”, cuja significação implica uma postura 

fundada no modelo tradicional de educação, no qual o educador determina o programa de 

ensino a ser adotado. Para elas, essa concepção de educação em saúde caracteriza-se como um 

modelo depositário, uma vez que a relação entre educador (enfermeiro) e educando (usuário) 

permanece marcada pela unidirecionalidade e verticalidade. Dessa forma, como não há 

participação do usuário, ele, em geral, se submete a esse tipo de relação vertical a fim de 

atender às suas necessidades de saúde. 

Alvim e Ferreira (2007) advertem que essa passividade do usuário diante da “ideologia 

dominante”, nesse caso, o saber profissional (científico) é apenas aparente. Os usuários 

buscam adotar práticas de saúde próprias, construindo, desse modo, um grupo contra-

hegemônico que, necessariamente, não tenha o sentido de preservar sua herança cultural, mas 

tenha como forma de resistir às práticas estabelecidas oficialmente, quando estas não 

satisfazem às suas necessidades e interesses. 

De acordo com Villa e Cadete (2001), o enfermeiro possui limitada consciência de sua 

função social, pois em decorrência do ensino da Enfermagem, não consegue desvincular-se do 

modelo médico funcionalista. Nesse modelo, as práticas pedagógicas dos docentes refletem 

sobre a atividade do profissional, mostrando que há um distanciamento entre o enfermeiro e 

sua função educativa, relacionado com a sua formação. Isto ocorre devido à valorização de 

um ensino centrado mais no processo do aluno e sua aprendizagem do que no processo de 

ensino. 

Essas pesquisadoras avaliam que tais dificuldades no ensino da Enfermagem 

repercutem na formação do enfermeiro, na sua prática profissional e no atendimento prestado 

ao usuário. Na formação do enfermeiro, uma vez que este, por assumir um papel passivo no 

processo ensino–aprendizagem, habitua-se a receber tudo pronto, como um desconhecedor, e 

a valorizar o professor como detentor do saber. Na prática profissional, o enfermeiro tem 

enfrentado dificuldades em ocupar uma posição mais altiva na estrutura das instituições de 

saúde, para sair do lugar de submissão há muito ocupado na hierarquia organizacional. No 

caso do usuário, este, em geral, fica à margem do atendimento, sem participar do processo, 
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visto que é do princípio ao final, “um paciente” sem fazer jus à educação, à saúde, talvez à 

cidadania. 

Barros, Mori e Bastos (2006) ressaltam que, no contexto das práticas de saúde, 

mantém-se essa tensão entre as diversas definições de vida, saúde e doença. Daí a necessidade 

de se criar espaços de escuta e valorização do saber dessas populações sobre a sua própria 

vida. Além disso, o problema da doença no sujeito não pode ficar restrito ao aspecto 

biológico, uma vez que outros fatores como, por exemplo, a atividade humana, o trabalho e a 

cultura causam efeitos diretos na vida das pessoas. 

Essa influência do modelo biomédico sobre a conduta dos agentes da Saúde trouxe 

inúmeras consequências na forma como eles veem e atuam sobre o processo saúde–doença. 

Entre elas destacam-se a medicalização e a relação entre profissional e usuário. Nesse modelo, 

como o foco é centrado na doença, o usuário passa a ser objeto da Ciência e não sujeito 

trazendo repercussões na forma de atender às suas necessidades de saúde. 

Sobre a medicalização, Barros (2002) afirma que, provavelmente, esta represente a 

expressão mais acabada das distorções e consequências concretas do modelo biomédico, 

reducionista, de abordagem da saúde e da doença na vida dos indivíduos. O referido autor, em 

outro estudo, enuncia que, no campo da Saúde, como consequência do reforço do que se pode 

chamar “valor simbólico” do ato de consumir insumos diagnósticos e terapêuticos, se 

incrementa o processo de medicalização como forma de intervenção sobre o processo saúde–

doença, o qual é extremamente cartesiano e mecanicista. Ainda para ele, nesse modelo, a 

ênfase dada ao tratamento dos órgãos, associado aos interesses mercantis em jogo, tem 

contribuído para intensificar uma crescente e ampla crítica à verdadeira desumanização da 

Medicina, assim como ao incremento da busca de alternativas terapêuticas mais coerentes 

com uma visão holística do processo saúde-doença (BARROS, 2008). 

Quanto à relação entre profissional e usuário, Barros (2002) diz que o modelo 

biomédico estimula os profissionais da Saúde, especialmente os médicos, a aderirem a um 

comportamento extremamente cartesiano na separação entre o observador e o observado. 

Proclama-se a necessidade de um “distanciamento objetivo”, visto como uma qualidade que 

cabe preservar ou mesmo incrementar, por mais que uma interação inescapável seja inerente 

ao ato médico e mais ou menos intensa entre médico e usuário e por mais que essa interação 

seja fundamental para o sucesso terapêutico. 

Nesse modelo, Araújo (2008) assegura que há uma tendência dos agentes para 

desqualificarem as queixas dos usuários, traduzidas por malestares e sintomas indefinidos, o 

que passa a representar uma situação bastante comum nos serviços de saúde. Tal realidade 
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decorre, em parte, do descompasso entre a expectativa do agente, em especial, do médico, em 

identificar e reconhecer doenças e as demandas do usuário, à busca de atenção para o seu 

sofrimento. A autora acrescenta que, provavelmente, determinadas queixas expressas pelos 

usuários escapam à sua objetivação como doença; portanto, não são legitimadas pelo saber e 

nem pela prática desses agentes. 

Em outras palavras: a percepção do usuário acerca de sua enfermidade muitas vezes 

não coincide com a doença lesional ou orgânica diagnosticada pelo médico, o que pode 

explicar os motivos de descontinuidade e falta de adesão aos processos terapêuticos. Ao 

perceber que o médico frequentemente não valoriza ou não valida suas queixas, fracassa a 

possibilidade do vínculo e o tratamento não se instaura, ou seja: o fato de identificar 

categorias e de obter uma classificação nosográfica não conclui o processo terapêutico e nem 

parece atender às expectativas de cuidado dos usuários. 

No caso desta pesquisa, a força simbólica do discurso biomédico sobre o climatério 

exercida através da assistência e práticas pedagógicas da enfermeira suplanta a opinião da 

usuária, tornando-a vulnerável e dependente na sua interação com a mesma, a qual é 

portadora, da legitimidade para falar sobre sua saúde e seu corpo. As informações acerca do 

climatério lhe são transmitidas de forma arbitrária, porém legítima, tendo em vista que a 

usuária não detém de conhecimento aprofundado sobre as causas reais de suas queixas e 

“sintomas” para discordar do discurso competente da enfermeira.  

Gutiérrez (2004, p. 297) esclarece que o conceito de violência simbólica formulado 

por Bourdieu e Passeron (1977) inclui, entre outros aspectos, o fato de que toda ação 

pedagógica, seja na educação familiar ou institucionalizada é objetivamente uma violência 

simbólica, na medida em que se trata de uma imposição, por parte de um poder arbitrário, de 

uma arbitrariedade cultural, ação que se exerce em uma relação de comunicação cuja força 

reside no desconhecimento da arbitrariedade do conteúdo inculcado e das condições sociais 

de seu exercício. 

Domingos Sobrinho (2003, p. 66), também com base na praxiologia bourdieusiana 

expõe que a “[...] imposição da definição legítima sobre as coisas pressupõe a existência de 

um poder que não atua pela coação, pela força física, mas que se exerce sobre os corpos como 

que por magia.” Ressalta que nesse processo de definição do legítimo, as instituições ocupam 

um papel fundamental: “Elas podem impor, em seus terrenos respectivos, definições legítimas 

da realidade e detém a autoridade para excluir as reações adversas”. O autor complementa: 

não se pode minimizar o papel da linguagem, devido à sua força para nomear os seres e 

objetos do mundo, valorando-os ou depreciando-os a partir de um arbitrário cultural. 
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Concluído este capítulo, podemos enunciar as ideias concêntricas do presente trabalho. 

As enfermeiras participantes da nossa pesquisa conduzem suas práticas de assistência e 

educação em saúde, dirigidas às usuárias no climatério, orientadas para um sentido do referido 

objeto, cuja configuração simbólica resulta da fusão de saberes tecnocientíficos oriundos do 

modelo biomédico predominante à formação dessas profissionais. Resulta, também, da fusão 

de valores hegemônicos que desvalorizam o envelhecimento e supervalorizam a juventude, de 

concepções pedagógicas ― errôneas ― decorrentes de modelos considerados, atualmente, 

autoritários e ultrapassados e de referentes culturais (responsáveis pelas variações semânticas 

presentes ao discurso representacional) dos subgrupos a que essas enfermeiras pertencem, 

sem rejeitar o consenso construído. 
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Realizar a pesquisa sobre o climatério, buscando fugir das abordagens essencialmente 

biológicas, representou um desafio, sobretudo por procurarmos estabelecer um diálogo com a 

praxiologia bourdieusiana e com a teoria das representações sociais, trazendo, assim, para a 

compreensão do fenômeno estudado suas dimensões psicossocial e cultural. Estas são 

raramente levadas em consideração pelas pesquisas na área da Saúde e, por vezes, no próprio 

campo de estudo das representações sociais, quando muitas pesquisas ficam limitadas à 

descrição dos conteúdos representacionais, enfatizando apenas sua dimensão cognitiva. Como 

destaca Moscovici em vários de seus estudos, os significados construídos para os objetos do 

mundo social possuem estrutura complexa, multifacetada e repleta de sentidos interligados 

com o contexto e a vida dos sujeitos. 

 Com estas preocupações, procuramos explorar, com a ajuda das elaborações teóricas 

de Pierre Bourdieu, as condições sociais e culturais de construção da representação social de 

menopausa. Buscamos identificar, nas trajetórias social e educacional da população 

investigada, o desenvolvimento das estratégias familiares e individuais para acumular os 

capitais necessários à aquisição de uma profissão e ingresso no campo da Saúde. Isto 

envolveu a emigração das famílias das cidades da Paraíba e de outros Estados para a capital 

João Pessoa, com a perspectiva de assegurar a continuidade dos estudos dos filhos (entre estes 

incluem-se as enfermeiras deste estudo) e fazê-las ingressar em uma universidade. Para umas, 

o estímulo, o investimento financeiro e, por vezes, a pressão familiar para que seguissem os 

cursos de maior reconhecimento social, constituíram-se uma estratégia somente redefinida 

diante da sequência de tentativas frustradas; para outras, a necessidade foi desde logo 

transformada em virtude, no dizer de Bourdieu, quando o cálculo das possibilidades de seguir 

os “melhores” cursos teve de ser “naturalmente” adaptado às reais chances de sucesso.  

Dito de outro modo: embora boa parte das enfermeiras tenha afirmado identificar-se, 

desde cedo, com a profissão e justificado sua opção por Enfermagem, considerando-a como 

um curso que, mesmo sem ter sido o da primeira escolha, correspondia às suas expectativas 

pessoais, tal escolha foi, na realidade, resultado de uma redefinição de estratégias, de um novo 

cálculo de possibilidades concretas de êxito. 

Portanto, a inserção no campo da Saúde aconteceu através do subcampo da 

Enfermagem e, no interior deste, com a ocupação de posição menos prestigiada: a de 

enfermeiras assistenciais, ao contrário das enfermeiras docentes, que melhor se distinguem na 
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Enfermagem e na Saúde, dado o maior volume de capital cultural e científico, resultante do 

investimento na Pós-Graduação stricto sensu, Pós-Doutoramento e produção científica. No 

caso das enfermeiras investigadas, os investimentos em capitais culturais para ascender na 

profissão não ultrapassaram a realização de cursos em nível da Especialização nem de 

capacitação, sem maior valor distintivo. 

A apreensão dos elementos constitutivos do conteúdo da representação social de 

menopausa e a determinação de sua organização nos levou a identificar a cognição 

“hormônio” como único elemento do núcleo central. Constatamos que a menopausa, para as 

enfermeiras, só adquire sentido quando é relacionada com hormônio, uma vez que este, por 

caracterizar um aspecto fisiológico inerente a essa fase da vida, é fator determinante na sua 

ocorrência. O que serve para exemplificar como se dá o processo de objetivação na 

construção de uma representação responsável por atribuir uma imagem ao objeto ou, como 

diz Moscovici, por evidenciar sua face figurativa. O valor simbólico do elemento hormônio 

fornece também visibilidade ao processo de construção de um sentido predominante no grupo 

para o objeto. Tal processo é denominado de ancoragem, mediante o qual, a menopausa é 

associada a uma condição que a aproxima de doença; por conseguinte, reduzida a um evento 

essencialmente biológico. 

Buscarmos compreender as condições sociais e culturais da construção do ser 

enfermeira na cidade de João Pessoa, no âmbito da ESF, e as da inserção da população 

investigada no campo da Saúde fizemo-lo por supor que esses aspectos são importantes, como 

assinala a teoria, para a construção das representações sociais. Além disso, conforme 

recomenda Moscovici, pesquisamos as fontes de informação sobre o objeto, às quais as 

enfermeiras tiveram acesso, porquanto muito esclarecem o conteúdo representacional e as 

atitudes delas diante das usuárias no climatério. Através desse caminho, constatamos que mais 

da metade das enfermeiras teve oportunidade de cursar alguma disciplina abordando o 

climatério durante sua formação profissional ― o que lhes possibilitou desenvolver leituras e 

discussões a respeito do tema. Todavia, constatamos que as atividades de leitura não 

contemplavam periódicos especializados, mas fontes de divulgação popularizadas, como 

revistas e livros não especializados e conteúdos da Internet. Nessa mesma linha, a 

participação em eventos mais citada indicou “palestras”, fontes que não propiciam maior 

aprofundamento do tema. Os eventos científicos, que seriam bem mais importantes, foram 

pouco mencionados.   

Os dados mostraram, ainda, que durante sua formação profissional, essas profissionais 

não tiveram oportunidade de desenvolver atividades práticas com usuárias no climatério. 
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Quando o fizeram, tais práticas ficaram restritas ao âmbito hospitalar, ou seja, desenvolveram 

atividades clínicas voltadas para o atendimento de necessidades de saúde em geral. 

A análise do conteúdo representacional e de sua estruturação, obtida por meio das 

frequências e ordens médias das evocações, a da relação entre o elemento central e os 

elementos periféricos e a dos discursos produzidos sobre o objeto representado, reafirmou a 

centralidade do elemento hormônio e a consequente atribuição de sentido à menopausa 

restrita aos aspectos fisiológicos e “sintomatológicos” do período do climatério. Quando os 

discursos referem-se a outros qualificadores do objeto, destaca-se a associação deste com o 

envelhecimento, mas se reproduzem valores hegemônicos que desqualificam esta fase da vida 

e supervalorizam as formas da juventude, enfatizando o poder simbólico do machismo e da 

mercantilização do corpo feminino. Poucas são as expressões de valorização desta fase, como 

maturidade, sabedoria, mais liberdade e a sua dissociação a doença. 

A análise da dimensão educativa da assistência à usuária no climatério ilustra a 

aplicação prática do sentido predominante e põe em evidência mais um conjunto de esquemas 

mentais que integram a representação social. A conduta da enfermeira diante da usuária, a 

qual apresenta ou não tem queixas quanto aos sinais do climatério, segundo suas próprias 

expressões, consiste em "orientar sobre a fase do climatério (sinais, sintomas e/ou cuidados 

preventivos)" e “sempre encaminhá-la para o médico da ESF ou especialista". Essa postura 

centrada no atendimento em queixa-conduta reflete a influência do modelo biomédico e a 

reprodução de posturas pedagógicas tradicionais, as quais estão fundamentadas numa relação 

verticalizada entre enfermeira e usuária, sobre cujo desconhecimento a profissional impõe a 

sua verdade.  

Outro exemplo nos foi dado quando responderam a questões relativas à “valorização 

das necessidades e expectativas da usuária a respeito do climatério”, “estabelecimento de uma 

relação empática com as usuárias”, “respeito à autonomia da usuária para decidir sobre os 

cuidados de saúde propostos” e “garantia da privacidade e do sigilo das informações da 

usuária”. Não obstante as respostas positivas, percebemos ambiguidade e contradição, 

porquanto, em seguida, afirmam haver direcionamento dos cuidados decorrentes da avaliação 

profissional das necessidades das usuárias. Esse direcionamento das ações pressupõe que as 

enfermeiras realizam uma avaliação prévia, não dando lugar à participação das usuárias na 

construção das ações de cuidados com sua própria saúde. 

Nesse quadro, as respostas a posturas relacionadas com a educação em saúde, 

mediante escuta, esclarecimento, palestras e rodas de conversa sobre o climatério foram 
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pouco expressivas, demonstrando não serem as práticas de caráter informativo e nem 

educativo, comuns na atenção à usuária no climatério. 

Essas posturas servem também para ilustrar nossa afirmação sobre a posição da 

enfermeira na hierarquia do campo da Saúde e do subcampo da Enfermagem, quando se 

manifestam, igualmente, nas respostas sobre o tipo de atendimento prioritário à usuária com 

queixa ou sem queixa. Constatamos a elevada incidência do tipo “atendimento médico”. Dado 

o fato de o médico ocupar papel central na hierarquia do campo da Saúde e ser responsável 

pelo diagnóstico e tratamento das doenças, esse poder simbólico decorrente do seu saber 

tecnocientífico, uma vez naturalizado, naturaliza também a violência simbólica praticada 

contra as usuárias, mediante o diagnóstico dos “sintomas” do climatério e a consequente 

prescrição da terapêutica de reposição hormonal. 

Essas evidências permitem explicitar a tese segundo a qual a população investigada 

compartilha uma representação social do objeto, resultante da fusão de saberes 

tecnocientíficos oriundos do modelo biomédico, de valores hegemônicos que desvalorizam o 

envelhecimento e supervalorizam a juventude, de concepções pedagógicas derivadas de 

modelos considerados autoritários e ultrapassados e de referentes culturais específicos dos 

subgrupos a que pertencem, responsáveis, por seu lado, pelas variações semânticas relativas 

ao núcleo central, como, por exemplo, associar a menopausa a maturidade, sabedoria e não a 

doença, sem se traduzirem na construção de uma outra representação social ou mesmo numa 

representação científica do objeto. Dada a constatação desse resultado, muitas ambivalências 

e contradições no plano discursivo, e noutros, também entre as práticas e os discursos, 

puderam ser interpretados como resultantes dessa “polifasia cognitiva” produtora da 

complexidade e amplitude do conteúdo representacional. 

No final da realização desta pesquisa e apresentação de seus achados, pudemos refletir 

criticamente sobre a importância da função das enfermeiras, não só no tocante às suas práticas 

de assistência, mas, sobretudo, no tocante à dimensão pedagógica desta mesma prática que 

perpassa toda a atuação dessa profissional. 

Nossos achados sugerem a necessidade de serem desenvolvidas ações que levem a 

população investigada a ressignificar o climatério e a menopausa, para que essa fase da vida 

da mulher seja encarada de modo científico, mas na perspectiva das orientações do SUS, a 

qual pressupõe o estabelecimento dos princípios da universalidade, equidade e integralidade 

da assistência. Essa proposta de ressignificação pressupõe uma reorientação não somente em 

termos de conteúdo, isto é, na forma de pensar a fase, mas igualmente, em termos de prática, 
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ou seja, no estabelecimento de ações que transcendam a forma linear de orientar a partir das 

queixas referidas pela usuária.  

Entendemos que, a partir da interdisciplinaridade, a co-responsabilização das ações 

direcionadas à usuária no climatério pode tornar-se possível e abrir espaços para que 

diferentes visões circulem e permitam a identificação tanto das lacunas existentes no serviço 

como de propostas de mudanças na atenção à população usuária. 

  Com base nas discussões desenvolvidas ao longo desta exposição, uma intervenção 

nos moldes tradicionais, isto é, baseada no modelo biomédico, não promove as mudanças 

necessárias, ou seja, não permite que o climatério seja percebido por profissionais e usuárias, 

em seu sentido mais amplo, nem que os desconfortos experimentados por elas sejam 

atribuídos a outras causas, como as psicossociais e culturais. 

Essa forma linear de orientar a partir das queixas referidas pela usuária é prática muito 

comum no antigo modelo de atenção que prioriza a atenção ao usuário na forma de queixa-

conduta. Essa forma de orientação resolve o problema, em parte, uma vez que a usuária é 

ouvida, suas queixas são valorizadas e a interação usuária-profissional pode respaldar-se na 

empatia e na ética; no entanto, o tipo de intervenção permanece centrado na doença, ou seja, 

as queixas são percebidas pelas enfermeiras como inerentes à fase, ― atribuídas à própria 

fisiologia do organismo feminino, no caso, a diminuição dos hormônios. Tal intervenção, por 

primar pela queixa relacionada com as mudanças fisiológicas do climatério, pauta-se em 

orientações que visam ao alívio de “sintomas” desagradáveis ou à sua prevenção quando estes 

ainda não são percebidos. 

Os achados deste estudo demonstraram a importância da abertura de espaços de 

discussão, a partir da formação de grupos de usuárias no climatério, no âmbito da ESF, os 

quais possibilitem condições para que elas tornem material o simbólico, aquilo que se 

produziu no imaginário, produzindo material discursivo que, por sua vez, permita trabalhar a 

instância ideológica e fazer emergir os discursos diante do que é dito em diferentes 

interpretações. 

No âmbito da ESF, este estudo sugere que a mudança seja orientada a partir de uma 

observação maior, por parte dessas profissionais, dos manuais do Ministério da Saúde 

direcionados à atenção à usuária no climatério, no sentido de analisar, criticamente, as 

propostas e diretrizes dos referidos manuais e, a partir daí, encontrar novos caminhos que 

venham a atender a uma proposta de atenção integral à saúde dessa usuária. 

Como a fase do climatério, via de regra, tem sido negligenciada nos serviços públicos, 

dar visibilidade à atenção à usuária no climatério, no contexto da ESF da cidade de João 
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Pessoa, passa a representar um desafio para aquelas enfermeiras que se aliarem à proposta de 

redimensionar a prática assistencial e educativa direcionada a essa clientela.  

Apesar disso, somos cientes de que mudanças como estas requerem o 

desenvolvimento de estratégias como reformulação de conteúdos curriculares. Esses precisam 

contemplar a abordagem do climatério em perspectivas mais abrangentes e a iniciação do 

estudante de Enfermagem em atividades educativas com as usuárias nessa fase, nos serviços 

da atenção básica de saúde. 

A nova concepção do processo saúde-doença e a prática centrada na prevenção, 

introduzidas pela ESF no processo de trabalho em saúde, contribuem para favorecer tanto a 

transformação da assistência, nesse caso, a da assistência à usuária no climatério, como a 

transformação do desempenho da profissional inserida nesse contexto. Cabe, portanto, à 

enfermeira um investimento individual, no sentido de buscar superar a visão biomédica da 

menopausa, a partir da incorporação de novos conhecimentos que ofereçam contribuições 

valiosas ao estudo do climatério, fase que apresenta outras dimensões, além da biológica. 

O estudo mostrou uma atuação fragmentada da enfermeira para com a usuária no 

climatério, no âmbito da ESF do Município de João Pessoa e indicou caminhos possíveis para 

se pensar essa fase de uma forma mais abrangente, isto é, valorizando aspectos que 

ultrapassam a visão biológica.  

Vimos que os currículos de Enfermagem têm passado por várias reformulações, 

procurando superar o modelo biologicista, individualista e hospitalocêntrico, marcado por 

uma visão tecnicista da saúde, e dificultando a compreensão dos determinantes sociais do 

processo saúde–doença. Essa transição do antigo modelo de atenção para o atual proposto 

pelo SUS pôde ser percebida nos dados deste estudo, particularmente, quando identificamos 

que o período de formação de parte das enfermeiras (referimo-nos às enfermeiras com maior 

tempo de serviço na Enfermagem) remonta à época em que o modelo tecnicista orientava 

mais fortemente a estrutura curricular dos cursos de Enfermagem. Por essa razão, supomos 

que essa parcela do grupo tenha recebido mais influência do paradigma tecnicista do que as 

enfermeiras com menor tempo de serviço na Enfermagem, que, supomos, também, foram 

formadas em uma visão mais humanista, mais preparadas para atuar nos aspectos preventivos 

referentes à assistência. 

Mesmo considerando a possibilidade de um movimento, no sentido de mudança, os 

dados mostraram que, nas práticas educativas realizadas pelas enfermeiras da ESF de João 

Pessoa (PB), ainda são adotadas práticas pedagógicas tradicionais, como palestras, resultado 

de sua formação profissional, reproduzindo, portanto, as mesmas práticas pedagógicas 
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adotadas pelos docentes de Enfermagem: as de transmissão unilateral do conhecimento. Além 

disso, as fontes de informação a respeito do climatério, às quais tiveram acesso, não 

propiciaram um acúmulo de capital cultural que as habilitasse a empregar práticas 

pedagógicas mais atuais e em conformidade com a proposta de intervenção do atual modelo 

proposto pelo SUS. 

Conforme ficou demonstrado na análise dos dados, as práticas educativas adotadas 

pelas enfermeiras da ESF de João Pessoa seguem o modelo biomédico, deixando, portanto, 

pouco espaço para outras intervenções próprias da Enfermagem, que poderiam ser 

consideradas, na assistência a essa usuária, como a formação de grupos de discussão que 

oportunizasse a troca de saberes entre enfermeiras e usuárias e um compartilhamento de 

experiência entre elas. 

Essas lacunas no processo de formação das enfermeiras não permitiram que elas 

participassem do debate científico a respeito do climatério, o que tende a conduzi-las ao 

desenvolvimento de uma prática profissional superada, predominantemente técnica, no que 

concerne à assistência à usuária climatérica que busca assistência na ESF. Os dados 

evidenciaram que as práticas educativas se encontram em patamares ainda incipientes e, 

portanto, necessitam ser incrementadas. 

A construção da representação social de menopausa e as práticas educativas tiveram 

suas origens na formação da enfermeira a partir dos seguintes fatores: assimilação de 

conteúdos teoricopráticos voltados para uma visão biológica da fase; insuficiência de 

atualização de conhecimentos sobre essa fase, por meio de eventos científicos da área; e 

reprodução da prática pedagógica dos docentes, a qual se encontrava pautada em um modelo 

de educar em saúde que distancia a enfermeira, em sua prática profissional, do seu papel de 

educadora em saúde. Desse modo, as enfermeiras encaminham as usuárias ao médico da 

unidade ou a outros especialistas ― conduta que tende para o que já está institucionalizado, 

naturalizado, portanto, considerado legítimo. 

No caso do presente estudo, inferimos que o modelo biomédico é responsável pela 

imposição de representações hegemônicas que contribuem para orientar as práticas educativas 

das enfermeiras no âmbito da ESF. Tais representações sustentam-se na ideia de que 

menopausa é uma fase que adquire uma sintomatologia específica, apesar de algumas 

enfermeiras buscarem relativizar essa concepção, conforme ficou demonstrado em alguns 

depoimentos. Inferimos que essa representação, ao mesmo tempo que assegura a sua 

continuidade através do tempo, cria obstáculos ao desenvolvimento de práticas educativas que 

possibilitem o olhar da integralidade da assistência à usuária no climatério, no âmbito da ESF.  
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Inferimos, também, existir a imposição de um discurso hegemônico, transmitido 

mediante a prática pedagógica da enfermeira, que suplanta a opinião da usuária, tornando-a 

vulnerável e dependente na sua interação com a enfermeira. O sofrimento simbólico da 

usuária pode ser entendido como resultado da imposição de um saber acerca do climatério, 

pautado num arbítrio cultural. Essa concepção, a qual permeia a prática das enfermeiras desta 

pesquisa é imposta à usuária por esses agentes dotados do conhecimento científico que lhes 

confere autoridade para direcionar as ações de saúde a respeito dessa fase.   

Nesse modo de pensar, a violência simbólica passa a ser praticada na sua interação 

com a usuária, no âmbito da instituição de saúde. Isto porque, sendo a enfermeira uma 

profissional dotada de um poder legitimado para falar sobre a sua saúde e seu corpo, as 

informações acerca do climatério são transmitidas de forma arbitrária, porém legítima, tendo 

em vista que a usuária não detém um conhecimento aprofundado sobre as causas reais de suas 

queixas e “sintomas”, que lhe capacite discordar do discurso competente da profissional. 

Compreendemos que este estudo possibilita a abertura de espaços de discussão, desta 

vez, entre os enfermeiros assistenciais vinculados à da ESF e os enfermeiros docentes, 

vinculados às instituições de ensino superior, numa proposta de articulação entre teoria e 

prática, a fim de juntos encontrarem formas de pensar o climatério e de atuar, com maior 

abrangência, junto às usuárias que vivenciam essa fase de vida. Isto, por entendermos que 

essa interlocução propicia o confronto de saberes ― os envolvidos se dão conta das versões e 

interpretações possíveis ― e permite romper a concepção hegemônica em torno do climatério. 
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APÊNDICE A ― Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 

             Prezada colega,   

Como enfermeira docente e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, estamos realizando a pesquisa intitulada “Praxiologia, 

representações sociais de menopausa e práticas educativas de enfermeiras na Estratégia Saúde da 

Família”, sob a orientação do Prof. Dr. Moisés Domingos Sobrinho. 

O objetivo do estudo é o de compreender essa temática, e contribuir para o aprofundamento 

dela e, desse modo, possibilitar aos profissionais da Saúde, em especial às enfermeiras, um melhor 

entendimento sobre ela. 

Solicitamos a sua valiosa colaboração nas atividades de pesquisa propostas, tais como: a 

técnica de associação livre de palavras, o questionário e a entrevista utilizando o sistema de gravação. 

Apenas a entrevista utilizamos o sistema de gravação. 

Solicitamos, também, a sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos 

das áreas da Saúde e da Educação e publicá-los em revistas científicas destas categorias profissionais. 

Nesta ocasião, seu nome será mantido em sigilo. 

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, não há obrigação de 

fornecer as informações solicitadas. Além disso, tem o direito de desistir em qualquer momento do 

processo de pesquisa.  

Estaremos à sua disposição em qualquer etapa da pesquisa, para qualquer esclarecimento que 

considere necessário. 

Atenciosamente, 

______________________________ 

Maria Emilia Limeira Lopes 

Pesquisadora responsável 

Em resposta à solicitação da pesquisadora, declaro ter recebido os devidos esclarecimentos 

sobre os propósitos da pesquisa, aceito participar dela e permito a publicação dos resultados. Estou 

ciente de que receberei uma cópia deste documento. 

 

João Pessoa, _____/_____/2008. 

 

____________________________________ 

Assinatura da participante da pesquisa 
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APÊNDICE B ― Técnica de Associação Livre de Palavras  

 

 

PESQUISA COM ENFERMEIRAS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – JOÃO PESSOA 

(PB), 2009. 

  

Prezada colega, 

 

Por gentileza, responda as questões abaixo: 

1. Escreva rapidamente apenas palavras que, em sua opinião, completam a afirmação: 

 Menopausa é...  

(Preencha todos os espaços pontilhados) 

 

                    

 

     

                     

 

                     

 

 

                    

 

                    

 

 

                    

 

2. Agora numere todas as palavras, de acordo com a ordem de importância que você atribui a cada 

uma delas. Use os quadradinhos para colocar os números (de 1 a 6). 

3. Dê o significado da palavra que você apontou como a mais importante, ou seja, a palavra indicada 

como a de nº. 1. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C ― Questionário 
 
 

I - DADOS GERAIS  
 

1.1. Idade: ____________________________________________________________________ 
 

1.2. Mora em João Pessoa? (   ) Sim     (   ) Não. 
 

1.3. Natural de: (cidade e Estado):_________________________________________________ 
 

1.4. Tempo de residência em João Pessoa: ___________________________________________ 
 

II – ESCOLARIDADE E OCUPAÇÃO DOS PAIS 
 

2.1. Qual o grau de escolaridade de seu pai? 

(    ) Nenhuma escolaridade 

(    ) Ensino fundamental I: (    )  completo (   )  incompleto 

(    ) Ensino fundamental II: (    )  completo (   )  incompleto 

(    ) Ensino médio: (   )  completo (   )  incompleto 

(    ) Ensino superior: (   )  completo (   )  incompleto  
 

2.2. Qual o grau de escolaridade de sua mãe? 

(    ) Nenhuma escolaridade 

(    ) Ensino fundamental I: (    )  completo (   )  incompleto 

(    ) Ensino fundamental II: (    )  completo (   )  incompleto 

(    ) Ensino médio: (   )  completo (   )  incompleto 

(    ) Ensino superior: (   )  completo (   )  incompleto  
 

2.3. Qual a profissão e/ou ocupação principal de seus pais?  

a) Pai: _______________________________________________________________________ 

b) Mãe: ______________________________________________________________________ 
 

 

III – TRAJETÓRIA ESCOLAR 
 

 

3.1. Em que estado da federação você concluiu o Ensino Fundamental? ___________________ 
 

3.2. Em que tipo de escola você cursou o Ensino Médio? 

(    ) Todo em escola pública  

(    ) Todo em escola particular 

(    ) A maior parte em escola pública 

(    ) A maior parte em escola particular  

(    ) Parte em escola pública e parte em escola particular 
 

3.3. Que tipo de ensino médio você concluiu? 

(    ) Ensino regular 

(    ) Técnico profissionalizante  

(    ) Supletivo 

(    ) Outro (especificar): ______________________________________________________ 
 

3.4. Você já abandonou ou interrompeu alguma vez os estudos antes de ingressar na Universidade?   

(   ) Sim   (   ) Não  

Em caso afirmativo, qual o motivo principal? 

(   ) Dificuldades de aprendizagem 

(   ) Problemas de saúde 

(   ) Dificuldades financeiras 

(   ) Dificuldades com transporte 

(   ) Mudança de endereço 

(   ) Falta de motivação 

(   ) Outro  (especificar): _________________________________________________________ 



178 
 

 

3.5. Você fez curso pré-vestibular? 

(    ) Sim   (    ) Não 
 

3.6. Sua primeira opção para o vestibular foi Enfermagem? 

(    ) Sim  (    ) Não  

 

Em caso negativo, justifique a sua outra opção: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

3.7. Em que tipo de instituição você realizou o curso de graduação em Enfermagem? 

(    ) Pública        (    ) Particular 

 

IV – TRAJETÓRIA PROFISSIONAL 
 

4.1. Com que idade você começou a trabalhar? _______________________________________ 
 

4.2. Qual o tempo de exercício profissional na Enfermagem? 
 

4.3. Antes de ingressar na sua carreira profissional como enfermeira, você exerceu outra atividade 

remunerada? 
 
(    ) Sim  (    ) Não  

Em caso afirmativo, especificar: __________________________________________________ 
 

4.4.  Como você ingressou no mercado de trabalho como enfermeira? 

(    ) Concurso público 

(    ) Indicação 

(    ) Outro (especificar): _________________________________________________________ 
 

4.5. Qual o tempo de exercício profissional na Estratégia Saúde da Família? ________________ 
 

4.6. Além do curso de graduação em Enfermagem, você concluiu outro? 

(     ) Graduação 

(     ) Especialização 

(     ) Mestrado  

(     ) Doutorado 

(     ) Nenhum 

(     ) Outro (especificar): ________________________________________________________ 
 
Especifique a área do curso que você tiver concluído: __________________________________ 
 

4.7. Atualmente você está fazendo outro curso? 

(     ) Graduação 

(     ) Especialização  

(     ) Mestrado 

(     ) Doutorado 

(     ) Não estou fazendo outro curso 

(     ) Outro (especificar): ________________________________________________________ 
 
Especifique a área do curso que você estiver fazendo: _________________________________ 
 

 

  
V - DADOS RELACIONADOS COM AS FONTES DE INFORMAÇÃO SOBRE O CLIMATÉRIO 
 

 

 

5.1. Durante a graduação e/ou pós-graduação, você cursou alguma disciplina que abordasse o assunto 

climatério? 

(    ) Sim  (   ) Não 
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Em caso afirmativo, responda: 

 

Quem ministrou a disciplina? 

(    ) Enfermeiro 

(    ) Médico 

(    ) Outro profissional (especificar): _______________________________________________ 
 

 

 

5.2. Assinale o(s) tipo(s) de leitura que você tem feito acerca do climatério: 

(    ) Revistas   

(    ) Livros   

(    ) Periódicos de enfermagem  

(    ) Outros periódicos especializados  

(   ) Informações on-line  

(    ) Outro (especificar): _________________________________________________________ 

(    ) Nenhum 
 

 

 

5.3. Marque o evento (ou os eventos) que você já participou e que serviu/serviram de fonte de 

informação a respeito do climatério:  

(   ) Congresso   

(   ) Seminário   

(   ) Palestra   

(   ) Capacitação   

(   ) Outro (especificar): _________________________________________________________ 

(   ) Nenhum 
 

 

 

5.4. Assinale a atividade prática (ou as atividades práticas) que você desenvolveu como estudante de 

enfermagem com mulheres no climatério: 

 

(    ) Estágio em hospital 

(    ) Estágio em comunidade 

(    ) Extensão universitária 

(    ) Outra (especificar): _________________________________________________________ 

(    ) Nenhuma 
 

 

 

 

 

6. DADOS RELACIONADOS COM A PRÁTICA PROFISSIONAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA 

FAMÍLIA 
 

6.1. Qual a sua conduta quando você assiste uma usuária na fase do climatério, estando ela sem 

queixas sobre esta fase? 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

6.2. Qual a sua conduta quando você assiste uma usuária na fase do climatério, a qual apresenta 

queixas sobre esta fase? 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

 

6.3. Assinale as alternativas que você considera imprescindíveis à atenção para com a saúde da mulher 

no climatério, usuária da Estratégia Saúde da Família: 

 

(    ) Atendimento médico 

(    ) Atendimento de enfermagem 

(    ) Atendimento psicológico 

(    ) Acolhimento 

(    ) Atividades educativas sobre o climatério 
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(    ) Visita domiciliar 

(    ) Outra (especificar): _________________________________________________________ 
 

 

6.4. Assinale as alternativas quanto às possíveis atitudes para com as usuárias no climatério, na unidade 

em que trabalha: 

(    ) Valorização das reais necessidades e expectativas da usuária  a respeito do climatério. 

(    ) Estabelecimento de uma relação empática. 

(    ) Respeito à autonomia da usuária para decidir sobre os cuidados de saúde propostos. 

(    ) Garantia da privacidade e do sigilo das informações da usuária; 

(    ) Direcionamento dos cuidados de saúde indicados a partir da avaliação profissional sobre as 

necessidades da  usuária. 

(    ) Esclarecimento  geral acerca das necessidades de saúde da usuária na fase do climatério. 

(    ) Outro (especificar): __________________________________________________________ 
 

 

6.5. Que práticas educativas você adota quando atende uma usuária no climatério? 

_____________________________________________________________________________ 

 

6.6. Como você realiza essas práticas educativas e qual a forma de participação da usuária? 

____________________________________________________________________________ 

 

6.7. Que situações você utiliza para realizar essas práticas educativas com as usuárias no climatério 

que buscam a unidade? 

(    ) Durante a consulta de enfermagem  

(    ) Em sala de espera  

(    ) Em grupos específicos de mulheres 

(    ) Em visita domiciliar  

(    ) Em reuniões na comunidade  

(    ) Quando é solicitada 

(    ) Outra (especificar): _________________________________________________________ 
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APÊNDICE D ― Roteiro de entrevista 

 

 

1. Como você se tornou enfermeira? 

2. Como é, para você, trabalhar na Estratégia Saúde da Família? 

3. Que tipos de orientação você realiza direcionada à usuária no climatério? 

4. Que práticas educativas você realiza direcionadas à usuária no climatério? 

5. Que práticas educativas têm melhor receptividade na usuária no climatério? 
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