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RESUMO 

O Curso Técnico em Enfermagem encontra-se abrangido pelas diretrizes curriculares 
nacionais da Resolução CNE/CEB n° 6/2012, que determina a pesquisa como um 
princípio pedagógico para toda a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. A 
pesquisa, além de possibilitar ao educando a (re)construção de conhecimentos, constitui 
a base para o desenvolvimento humano no mundo científico, cultural e tecnológico. Na 
realização de pesquisas envolvendo seres humanos, os cursos técnicos em enfermagem 
de instituições de naturezas diferentes, públicas ou privadas, independentemente do tipo 
de oferta, devem seguir as diretrizes e normas regulamentadoras em ética em pesquisa 
das Resoluções CNS n° 466/12 e n° 510/16. Diante disso, este estudo tem como objetivo 
analisar como os cursos técnicos em enfermagem de instituições de natureza diferentes 
desenvolvem suas pesquisas no que se refere à observância das normativas em ética em 
pesquisa. A metodologia utilizada foi uma pesquisa qualitativa por meio de análise 
documental dos planos de cursos técnicos em enfermagem, e entrevista semiestruturada 
com coordenadores de cursos técnicos em enfermagem de três instituições: uma pública 
federal, uma do Sistema S e uma privada, localizadas no estado da Bahia. Os resultados 
encontrados revelaram que a Instituição Pública Federal e a Instituição Privada não 
realizam pesquisas científicas, o que pode ser explicado pelo fato de o termo pesquisa ser 
utilizado de forma poli semântica, ora como a prática de consulta de fontes sobre 
determinado tema, ora para designar a ação de coletas de dados em determinado contexto 
social. A não realização de pesquisas científicas no curso técnico em enfermagem está 
em desacordo com o que se determina a Resolução CNE/CEB n° 6/2012, deixando de 
proporcionar uma articulação da Educação Básica com a Educação Profissional que 
deveria estar sendo orientada pela pesquisa como princípio pedagógico.  Já a Instituição 
Privada, ao realizar pesquisas envolvendo seres humanos, não as desenvolve seguindo as 
diretrizes e normas regulamentadoras em ética em pesquisa previstas nas Resoluções 
CNS n° 466/12 e n° 510/16. Conclui-se verificando que apenas uma das três instituições 
pesquisadas realiza pesquisa científica nesses cursos, e que tais pesquisas não são 
norteadas pelas diretrizes acerca de ética em pesquisa que constam nas Resoluções CNS 
n° 466/2012 e n° 510/2016. 
 
Palavras-chave: Pesquisa. Ética em Pesquisa. Curso Técnico em Enfermagem. 
   



ABSTRACT 
 

The Nursing Technical Course is covered by the national curriculum guidelines of 
Resolution CNE / CEB No. 6/2012, which establishes research as a pedagogical principle 
for all Professional Technical Education at Middle Level. The research, besides enabling 
the student to (re) construction of knowledge, constitutes the basis for human 
development in the scientific, cultural and technological world. In conducting research 
involving human subjects, the technical nursing courses of institutions of different 
natures, public or private, regardless of the type of offer, must follow the guidelines and 
regulatory standards in research ethics of Resolutions CNS No. 466/12 and No. 510/16. 
This study aims to analyze how the technical nursing courses of different institutions 
develop their research with regard to compliance with standards in research ethics. The 
methodology used was a qualitative research through documentary analysis of the plans 
of technical courses in nursing, and semi-structured interview with coordinators of 
technical courses in nursing of three institutions: one federal public, one from the S 
System and one private, located in State of Bahia, Brazil. The results found revealed that 
the Federal Public Institution and the Private Institution do not conduct scientific 
research, which can be explained by the fact that the term research is used in a semantic 
way, sometimes as the practice of consulting sources on a given theme, sometimes to 
designate the action of data collection in a given social context. The non-performance of 
scientific research in the technical nursing course is in disagreement with what is 
determined by Resolution CNE / CEB No. 6/2012, failing to provide an articulation of 
Basic Education with Professional Education that should be guided by research as 
pedagogical principle. As for the Private Institution, when conducting research involving 
human beings, it does not develop them following the guidelines and regulatory standards 
in research ethics provided for in Resolutions CNS No. 466/12 and No. 510/16. It 
concludes that only one of the three researched institutions conducts scientific research 
in these courses, and that such research is not guided by the guidelines on research ethics 
contained in Resolutions CNS No. 466/2012 and No. 510/2016. 
 
Keywords: Research. Research Ethics. Technical Course in Nursing.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O conhecimento humano tem sido cada vez mais ampliado pelas pesquisas 

científicas, pois a “pesquisa é um processo de construção do conhecimento que tem por 

objetivo gerar novos conhecimentos ou refutá-los, constituindo-se num processo de 

aprendizagem tanto do indivíduo que a realiza, quanto da sociedade, na qual esta se 

desenvolve” (RICHARDSON, 1999 apud MATTOS; CASTANHA, 2009, p.3).  

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio (EPTNM), definidas pela Resolução do Conselho Nacional de 

Educação/Câmara de Educação Básica (CNE/CEB) nº 6, de 20 de setembro de 2012, um 

dos princípios norteadores da educação profissional é a pesquisa. A pesquisa é 

apresentada como um princípio pedagógico, que deve ser assumida com o intuito de 

articular a Educação Básica com Educação Profissional e Tecnológica na perspectiva da 

integração entre saberes específicos para a produção do conhecimento e a intervenção 

social.  

Isso revela que “as instituições de educação profissional têm o grande desafio de 

formar profissionais autônomos capazes de resolver problemas de diversos níveis 

enfrentados pela sociedade e relacionados às suas áreas específicas de atuação” (VALER; 

BROGNOLI; LIMA, 2017, p. 2790). Tais instituições devem, assim, “proporcionar 

formação técnica e tecnológica comprometida com a aplicação do conhecimento em prol 

da melhoria da qualidade de vida de toda a sociedade, e, consequentemente, não uma 

formação tecnocrata e replicadora” (idem, p. 2790 -2791).  

A pesquisa como princípio pedagógico possibilita que o(a) estudante possa ser 

protagonista na investigação e na busca de respostas em um processo autônomo de 

(re)construção de conhecimentos (BRASIL, 2012a). Na formação do(a) profissional de 

nível técnico são indispensáveis atividades e experiências que facilitem a aquisição e 

aplicação de conhecimentos daquele(a)s que vivem/viverão do trabalho - como se espera 

do(a)s discentes da educação profissional. 

Além da observância da pesquisa como um princípio pedagógico, as instituições 

de EPTNM devem também estar atentas para o cumprimento das orientações e 

normativas acerca da ética em pesquisa, quando da realização de pesquisas que tenham o 

ser humano como participante, seja de forma direta seja de forma indireta. 

No Brasil, as pesquisas envolvendo seres humanos devem ser realizadas 

cumprindo as resoluções e normativas do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Dentre 
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elas, a Resolução CNS n° 466/2012, que se aplica a pesquisas em todas as áreas do 

conhecimento, e a Resolução CNS n° 510/2016, que se aplica a pesquisas nas áreas de 

Ciências Humanas e Sociais e de outras que utilizem de metodologias próprias dessas 

áreas, em razão de suas especificidades éticas.  

Assim, no cumprimento das diretrizes e normas regulamentadoras das Resoluções 

CNS n° 466/2012 e nº 510/2016, o/a(s) pesquisador/a(s) de curso(s) técnico(s) devem ter 

o conhecimento prévio sob os referenciais da bioética, referenciais tais como: a autonomia 

do participante, a não maleficência, a beneficência, a justiça, dentre outros, que são 

princípios fundamentais na ética em pesquisa envolvendo seres humanos. 

O cumprimento da ética em pesquisa na EPTNM constituirá, assim, em uma ética 

profissional do(a)s pesquisadore(a)s ou discentes no momento em que o(a)s ajuda a 

aprender a distinguir ações corretas de incorretas, que incluem, dentre outras, a atenção 

para proteger o(a)s participantes de sua(s) pesquisa(s).  

As pesquisas envolvendo seres humanos, com exceção das pesquisas previstas no 

parágrafo único do artigo 1º da Resolução CNS n° 510/2016, como a pesquisa de opinião 

pública com participantes não identificados, por exemplo, deverão ser encaminhadas a 

Comitê(s) de Ética em Pesquisa (CEP) para análise das questões éticas envolvidas.  

Em ambas as resoluções do CNS, é destacada a determinação de que as pesquisas 

envolvendo seres humanos só poderão ser iniciadas após a aprovação do protocolo de 

pesquisa pelo(s) comitê(s) de ética, como também pela Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP), nos casos necessários. O(A)s pesquisadore(a)s de cursos técnicos 

devem ter a consciência que fazer pesquisa requer dele(a)s o comportamento ético, 

essencial também para a sua atuação profissional. 

No que se refere ao curso técnico em enfermagem, tal curso teve a sua criação no 

Brasil no ano de 1966 com o objetivo de atender a demanda posta pelos avanços 

tecnológicos na área hospitalar, e constitui atualmente um dos cursos técnicos abraçados 

pela EPTNM, e, portanto, deve se balizar pelas diretrizes curriculares nacionais previstas 

na Resolução CNE/CEB n° 6/2012. 

A escolha do tema desta pesquisa foi motivada pelo fato de a pesquisadora 

responsável trabalhar como secretária em um Comitê de Ética em Pesquisa de uma 

universidade, o que lhe deu oportunidade de adquirir certos conhecimentos a respeito das 

diretrizes e normas regulamentadoras de ética em pesquisa das Resoluções CNS n° 

466/2012 e nº 510/2016. 
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Ao decidir pesquisar sobre a temática ética em pesquisa buscou-se associá-la ao 

enfoque deste curso de mestrado, no qual essa pesquisa se encontra inserida, ou seja, 

enfoques voltados para a Educação Profissional e Tecnológica. Assim sendo, ao observar 

a Resolução CNE/CEB n° 6/2012, que define, como um dos princípios norteadores para 

a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, a pesquisa como princípio pedagógico, 

optou-se por pesquisar a ética em pesquisa em cursos técnicos.  

Foi considerada também, para a escolha do tema, a importância que a pesquisa e 

a ética em pesquisa podem ter para o/a discente em sua formação profissional, pois a 

pesquisa, além de permitir ao/a educando(a) a construção de conhecimentos, constitui a 

base para o desenvolvimento humano no mundo científico, cultural e tecnológico. Além 

disso, os protocolos relacionados à ética em pesquisa constituem um procedimento 

metodológico indispensável, mais que um dever legal, que permite ao/a discente 

desenvolver comportamento ético para o cumprimento da ética em pesquisa envolvendo 

seres humanos.  

Contudo, a fim de delimitar o campo da pesquisa e verificar se havia alguma 

diferença no atendimento das resoluções supracitadas, no que se refere a pesquisa e a ética 

em pesquisa em instituições de natureza diferentes, foi escolhido o curso técnico em 

enfermagem por este ser ofertado em instituições privadas, em instituições do Sistema S1, 

e em instituições da rede pública federal no estado da Bahia, estado no qual a 

pesquisadora atualmente reside e onde a pesquisa foi realizada. 

Ademais, como já foi dito antes, sabendo-se que as instituições que ofertam cursos 

técnicos devem atender as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio, e que no Brasil as pesquisas de todas as áreas do conhecimento, 

envolvendo seres humanos, devem seguir as diretrizes e normas em ética em pesquisa 

regulamentadas pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS). E que, diante disso, o curso 

técnico em enfermagem, independentemente da forma de oferta (integrada, subsequente 

ou concomitante), por ser um curso da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, 

que deve assumir a pesquisa como princípio pedagógico e que deve, também, seguir as 

diretrizes e normas previstas nas Resoluções CNS n° 466/2012 e nº 510/2016, quando as 

pesquisas envolverem seres humanos como participantes, surgiu a seguinte pergunta: 

                                                            
1  O sistema S é um conjunto de organizações e entidades voltadas para o treinamento 
profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica. Embora tais entidades tenham 
personalidade de direito privado, os recursos das contribuições transferidos a elas são públicos e hoje são 
movimentados exclusivamente pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal (vide 
https://escolaeducacao.com.br/o-que-e-o-sistema-s/). 
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Como os cursos técnicos em enfermagem desenvolvem suas pesquisas no que se refere à 

observância das normativas sobre ética em pesquisa? 

A partir desta questão norteadora, surgiram algumas questões derivadas: Que tipo 

de pesquisa é realizada nos cursos técnicos em enfermagem? São realizadas pesquisas 

científicas nos cursos técnicos em enfermagem? Valendo lembrar que, no contexto 

educacional, muitas vezes o termo pesquisa é utilizado em sentido amplo, como uma 

atividade de busca, por exemplo; Os cursos técnicos em enfermagem de instituições de 

natureza diferentes atendem ao princípio da Resolução CNE/CEB n° 6/2012, no que tange 

a pesquisa como princípio pedagógico?; Os cursos técnicos em enfermagem de 

instituições de natureza diferentes atendem às normativas acerca de ética em pesquisa 

envolvendo seres humanos previstas nas Resoluções CNS n° 466/2012 e nº 510/2016? 

Diante de tais questionamentos, esta pesquisa teve como objetivo geral: analisar 

como os cursos técnicos em enfermagem de instituições de natureza diferentes 

desenvolvem suas pesquisas no que se refere à observância das normativas em ética em 

pesquisa. Para tanto, foi realizada uma pesquisa qualitativa de cunho descritivo. 

Categorizaram-se as características da pesquisa científica pelas etapas/fases que a 

constitui, com o objetivo de buscar informações sobre como a pesquisa está inserida nos 

cursos técnicos em enfermagem de uma instituição pública federal, de uma instituição do 

Sistema S e de uma instituição privada, por meio da análise de planos/ projetos 

pedagógicos dos respectivos cursos. Em seguida, por meio das informações prestadas 

pelos coordenadores/supervisores desses cursos, em entrevista, buscou-se ratificar as 

informações encontradas nos planos/ projetos pedagógicos e analisar se esses cursos 

cumprem com o estabelecido pelas Resoluções CNS n° 466/2012 e nº 510/2016. 

Como estrutura, este trabalho encontra-se elaborado da seguinte forma: no 

capítulo 1, Introdução, há a descrição sucinta do percurso da pesquisa; os capítulos 2, 3 e 

4 apresentam os referenciais que fundamentam a pesquisa - a pesquisa nas diretrizes 

curriculares nacionais da educação profissional técnica de nível médio com enfoque na 

pesquisa como princípio pedagógico, Pesquisa científica, Ética em Pesquisa e Cursos 

Técnicos em Enfermagem; no capítulo 5, encontra-se a proposta metodológica da 

pesquisa, através do tipo de estudo, instituições selecionadas para o estudo, os 

participantes envolvidos na pesquisa, a coleta, a análise e interpretação dos dados e os 

aspectos éticos da pesquisa; o capítulo 6 traz os resultados encontrados dos planos de 

cursos e das entrevistas com coordenadores/supervisores dos cursos técnicos em 

enfermagem a respeito da pesquisa e da ética em pesquisa, como também as discussões e 
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os resultados desta pesquisa; no capítulo 7, o produto educacional, uma cartilha de 

orientações acerca da ética em pesquisa, que em razão dos resultados encontrados 

permitiu-se sua elaboração; no capítulo 8, são apresentadas as considerações finais da 

pesquisa com algumas recomendações. E, por fim, há as referências que embasaram a 

pesquisa. 

A construção do produto educacional, cartilha de orientações sobre ética em 

pesquisa seguindo as resoluções e normativas em ética em pesquisa do Conselho Nacional 

de Saúde, representa um importante instrumento para instruir docentes e discentes dos 

cursos técnicos em enfermagem, assim como de outros cursos técnicos em geral, já que 

visa orientá-los sobre a realização de pesquisas dentro de padrões éticos. 

Ressalta-se, contudo, que o projeto de pesquisa relativo a este estudo foi 

submetido à análise do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia/IFBA, que o aprovou sob o número 

do CAAE 12986719.2.0000.5031, e a pesquisa seguiu as diretrizes e normas das 

Resoluções CNS n° 466/2012 e n° 510/2016.  

Espera-se, com esta pesquisa, alertar docentes de cursos técnicos sobre o 

cumprimento do atendimento da Resolução CNE/CEB nº 6/2012 no que tange a pesquisa 

como princípio pedagógico e do cumprimento das Resoluções do Conselho Nacional de 

Saúde, referente a ética em pesquisa. E que o produto educacional seja utilizado como 

ferramenta orientadora para a realização de pesquisas envolvendo seres humanos dentro 

dos padrões éticos pertinentes. 
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2 A PESQUISA NAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DA 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 

 

Este capítulo descreve brevemente sobre as diretrizes curriculares nacionais para 

a Educação Profissional Técnica de nível Médio, determinada pela Resolução CNE/CEB 

n° 6/2012, que aponta a pesquisa como um princípio pedagógico como meio de propiciar 

a aprendizagem permanente do(a) aluno(a). Em seguida, é discutido o significado deste 

princípio. 

A Resolução CNE/CEB n° 6/2012 define as Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio (EPTNM), um dos níveis de ensino 

abraçado pela Educação Profissional e Tecnológica, nos termos da Lei nº 9.394/96 (LDB) 

(BRASIL, 1996), alterada pela Lei nº 11.741/2008 (BRASIL, 2008), além de seus 

respectivos itinerários formativos. As Diretrizes Curriculares Nacionais referem-se ao 

conjunto articulado de princípios e critérios a serem observados pelos sistemas de ensino 

e pelas instituições de ensino públicas e privadas, na organização, planejamento, 

desenvolvimento e avaliação (BRASIL, 2012a).  

Conforme Resolução CNE/CEB n° 6/2012, no cumprimento dos objetivos da 

educação nacional, a EPTNM articula-se com o Ensino Médio e suas diferentes 

modalidades, incluindo a Educação de Jovens e Adultos (EJA), e também com as 

dimensões do trabalho, da tecnologia, da ciência e da cultura (BRASIL, 2012a). Nessa 

articulação, a Educação Profissional Técnica de Nível Médio desenvolve-se tanto na 

forma articulada quanto na forma subsequente ao Ensino Médio: 

I - a articulada, por sua vez, é desenvolvida nas seguintes formas: a) integrada, 
ofertada somente a quem já tenha concluído o Ensino Fundamental, com 
matrícula única na mesma instituição, de modo a conduzir o estudante à 
habilitação profissional técnica de nível médio ao mesmo tempo em que 
conclui a última etapa da Educação Básica; b) concomitante, ofertada a quem 
ingressa no Ensino Médio ou já o esteja cursando, efetuando-se matrículas 
distintas para cada curso, aproveitando oportunidades educacionais 
disponíveis, seja em unidades de ensino da mesma instituição ou em distintas 
instituições de ensino; c) concomitante na forma, uma vez que é desenvolvida 
simultaneamente em distintas instituições educacionais, mas integrada no 
conteúdo, mediante a ação de convênio ou acordo de intercomplementaridade, 
para a execução de projeto pedagógico unificado; II - a subsequente, 
desenvolvida em cursos destinados exclusivamente a quem já tenha concluído 
o Ensino Médio (BRASIL, 2012a, p.22). 

Para aqueles que ainda não concluíram o Ensino Médio, segundo a Resolução 

CNE/CEB n° 6/2012, a oferta da Educação Profissional pode se dar sob a forma de 

articulação integrada com a Educação de Jovens e Adultos (BRASIL, 2012a). 
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Dentre os princípios previstos na Resolução CNE/CEB n° 6/2012, encontra-se o 

da “articulação da Educação Básica com a Educação Profissional e Tecnológica, na 

perspectiva da integração entre saberes específicos para a produção do conhecimento e a 

intervenção social, assumindo a pesquisa como princípio pedagógico” (idem, p.22).  

A pesquisa como um princípio pedagógico constitui, assim, um princípio 

norteador da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, e o próximo subcapítulo 

deste texto trata sobre este tema. 

 

2.1 A PESQUISA COMO PRINCÍPIO PEDAGÓGICO 
 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica 

(DCNGEB) (BRASIL, 2013), o impacto das novas tecnologias sobre a escola tem 

ocasionado um aumento exponencial da geração de conhecimentos que faz com que 

instituições escolares deixem de ser o único centro de geração de informações. Essas 

diretrizes destacam, além disso, que a informação não pode ser confundida com o 

conhecimento, o que reforça o papel dos professores no tocante às formas de 

sistematização dos conteúdos e de estabelecimento de valores que propicie o aprendizado 

contínuo do(a) aluno(a) ao longo de toda a sua vida.  

Diante dessa situação, as DCNGEB alertam que o(a)s professore(a)s devem deixar 

de ser transmissore(a)s de conhecimentos para serem mediadore(a)s, facilitadore(a)s da 

aquisição de conhecimentos, devendo estimular a realização de pesquisas, a produção de 

conhecimentos e o trabalho em grupo, uma transformação necessária que pode ser 

traduzida pela adoção da pesquisa como princípio pedagógico (BRASIL, 2013). 

De acordo com Valer, Brognoli e Lima (2017, p. 2787), a pesquisa como um 

princípio pedagógico 

É o meio pelo qual a instituição de ensino oferece as condições necessárias e 
adequadas para que o estudante, em qualquer modalidade e nível da Educação 
Básica atinja o acesso-permanência-sucesso-progressão no decorrer do seu 
processo educativo. Isso significa dizer que a pesquisa como prática social, 
objeto de ensino e aprendizagem no processo de escolarização, tem por fim 
desenvolver nos estudantes habilidades cognitivas para interpretar teorias, 
relacionar, analisar, criticar, refletir, rejeitar ideias fechadas, aprender, buscar 
soluções, propor alternativas etc. [...]. Esses saberes contribuem para que o 
sujeito tenha sucesso no processo de aprendizagem e tenha as condições 
necessárias para progredir também nos estudos e não somente no trabalho. 
Assim, observa-se a relevância do aprendizado desse princípio no processo de 
escolarização. 
 

Conforme as DCNGEB (BRASIL, 2011, p.163-164), “é necessário que a pesquisa 

como princípio pedagógico esteja em toda a educação escolar dos que vivem/viverão do 
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próprio trabalho”, pois a pesquisa “instiga o estudante no sentido da curiosidade em 

direção ao mundo que o cerca, gera inquietude, possibilitando que o estudante possa ser 

protagonista na busca de informações e de saberes, quer sejam do senso comum, escolares 

ou científicos” (idem, p.164).  

Essa atitude de inquietação diante da realidade potencializada pela pesquisa, 
quando despertada no Ensino Médio, contribui para que o sujeito possa, 
individual e coletivamente, formular questões de investigação e buscar 
respostas em um processo autônomo de (re)construção de conhecimentos. 
Nesse sentido, a relevância não está no fornecimento pelo docente de 
informações, as quais, na atualidade, são encontradas, no mais das vezes e de 
forma ampla e diversificada, fora das aulas e, mesmo, da escola. O relevante é 
o desenvolvimento da capacidade de pesquisa, para que os estudantes busquem 
e (re)construam conhecimentos (BRASIL, 2013, p.164). 

  

Para a EPTNM, a Resolução CNE/CEB n° 6/2012 determina que a prática 

profissional do curso deva estar sempre relacionada aos seus fundamentos científicos e 

tecnológicos, orientando-se pela pesquisa como princípio pedagógico, que possibilita 

ao(a) educando(a) enfrentar o desafio do desenvolvimento da aprendizagem permanente 

(BRASIL, 2012a), pois 

A prática de pesquisa propicia o desenvolvimento da atitude científica, o que 
significa contribuir, entre outros aspectos, para o desenvolvimento de 
condições de, ao longo da vida, interpretar, analisar, criticar, refletir, rejeitar 
ideias fechadas, aprender, buscar soluções e propor alternativas, 
potencializadas pela investigação e pela responsabilidade ética assumida, 
diante das questões políticas sociais, culturais e econômicas (BRASIL, 2013, 
p.164).   

 

Depreende-se, diante disso, que a pesquisa a ser realizada na Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio, como um princípio pedagógico, corresponde à 

pesquisa científica, que deve ser desenvolvida durante o curso com o intuito de 

proporcionar aos estudantes “conhecimentos, saberes e competências profissionais 

necessários ao exercício profissional e da cidadania, com base nos fundamentos 

científico-tecnológicos, socio-históricos e culturais” (BRASIL, 2012a, p.22).  

Apesar de o termo pesquisa ser utilizado muitas vezes como a prática de consulta 

de fontes sobre determinado tema, algumas vezes como pesquisa bibliográfica, ou muitas 

vezes ser utilizado para designar a ação de coletas de dados de determinada demanda 

social, depreende-se que o termo pesquisa, no contexto das DCNGEB (BRASIL, 2013), 

refere-se à atividade que necessita de ação planejada por parte dos envolvidos na atividade 

pedagógica (VALER; BROGNOLI; LIMA, 2017). Pois, de acordo com Azevedo e Reis 

(2014, p. 31), ao explicar sobre o princípio pedagógico da pesquisa revela que este 



21 

[...] se refere à dimensão da investigação científica como processo capaz de 
potencializar as possibilidades do fazer pedagógico. Remete-se, este, à arte de 
didatizar informações de modo a promover a escola como espaço de 
permanente reflexão sobre seu contexto e seus objetivos frente à realidade da 
comunidade escolar, seus anseios e necessidades. Nesse, a pesquisa é assumida 
como cerne do processo de ação-reflexão-ação, de que dispõe a comunidade 
docente para forjar formas inovadoras de ensino, com consequentes reflexos 
nas aprendizagens discentes.  
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3 PESQUISA CIENTÍFICA 
 

Neste capítulo são discutidos os conceitos de pesquisa visando esclarecer a 

pesquisa que deve ser desenvolvida na EPTNM, a pesquisa científica, a que proporciona 

o desenvolvimento da aprendizagem permanente do(a) discente. Em seguida são descritas 

as etapas que a constitui, definidas neste estudo como características. 

 

3.1 CONCEITOS DE PESQUISA À PESQUISA CIENTÍFICA 

 

Conforme Bagno (2007 apud MATTOS; CASTANHA, 2009, p.2), “a palavra 

‘pesquisa’ tem a sua origem no latim com o verbo ‘perquirir’, que significa procurar; 

buscar com cuidado; procurar em toda parte; informar-se; inquirir; perguntar; indagar 

bem; aprofundar na busca”. 

De acordo com essa definição, a pesquisa é entendida em seu significado amplo e 

pode ser considerada como toda e qualquer atividade direcionada para a solução de 

problemas, como uma atividade de busca, uma indagação, uma investigação, ou uma 

inquirição da realidade, por exemplo. Mas a pesquisa também pode ser entendida, stricto 

sensu, como uma atividade que permita, no âmbito da ciência, elaborar um determinado 

conhecimento, ou mesmo um conjunto de conhecimentos, que ajude a auxiliar na 

compreensão da realidade e na orientação de ações dos indivíduos (PÁDUA, 1996 apud 

MATTOS; CASTANHA, 2009).  

Ander-Egg (1978, p. 28) acredita que a pesquisa é “um procedimento reflexivo 

sistemático, controlado e crítico, que permite descobrir novos fatos em dadas relações ou 

leis, em qualquer campo de conhecimento”, pois considera a pesquisa como “um 

procedimento formal, com métodos reflexivos que requer um tratamento cientifico e se 

constrói no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais” 

(ANDER-EGG, 1978, p. 28).  

Segundo Oliveira (2002, p. 117), “a pesquisa tem por objetivo estabelecer uma 

série de compreensões no sentido de descobrir respostas para as indagações e questões 

que existem em todos os ramos do conhecimento”. Mas, de acordo com Vera (1980, p. 

11 apud GOMES, 2000, p.10), “a pesquisa só existe de fato quando existe um problema 

que se deverá definir, examinar, avaliar e analisar criticamente para, em seguida, ser 

tentada sua solução”. E surge, conforme Gomes (2000), quando o indivíduo tem a 

consciência do problema que o instiga a procurar por uma determinada solução. “A 
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indagação realizada para alcançar essa solução constitui precisamente a pesquisa 

propriamente dita” (idem, p.9).  

Diante disso, pode-se dizer que a pesquisa científica se distingue de outras 

modalidades de pesquisa pelo método, pelas técnicas, por estar voltada para a realidade 

empírica e pela forma de comunicar o conhecimento obtido (RUDIO, 1999, p. 9 apud 

HEERDT, 2007, p. 62). 

Assim, de acordo com Heerdt (2007),  

Para que a pesquisa receba o qualitativo de “científica”, é necessário que seja 
desenvolvida de maneira organizada e sistemática, seguindo um planejamento 
previamente estabelecido pelo pesquisador. É no planejamento da pesquisa que 
se determina o caminho a ser percorrido na investigação do objeto de estudo 
(HEERDT, 2007, p 62). 

 

A pesquisa científica, conforme Prodanov e Freitas (2013, p. 48), refere-se à 

atividade humana que tem por objetivo “conhecer e explicar os fenômenos, fornecendo 

respostas às questões significativas para a compreensão da natureza”. Para isso, o 

pesquisador deve utilizar o seu conhecimento acumulado e manipular cuidadosamente os 

métodos e técnicas para a obtenção dos resultados referente às suas indagações. Segundo 

os autores (PRODANOV; FREITAS, 2013), seja qual for a natureza de um trabalho 

científico ele precisa preencher algumas características para ser considerado como tal, 

pois mencionam que um estudo deve ser realmente considerado como científico quando 

apresentar as seguintes características:  

a) discute ideias e fatos relevantes relacionados a determinado assunto, a partir 
de um marco teórico bem-fundamentado;  
b) o assunto tratado é reconhecível e claro, tanto para o autor quanto para os 
leitores;  
c) tem alguma utilidade, seja para a ciência, seja para a comunidade;  
d) demonstra, por parte do autor, o domínio do assunto escolhido e a 
capacidade de sistematização, recriação e crítica do material coletado;  
e) diz algo que ainda não foi dito;  
f) indica com clareza os procedimentos utilizados, especialmente as hipóteses 
(que devem ser específicas, plausíveis, relacionadas com uma teoria e conter 
referências empíricas) com que trabalhamos na pesquisa;  
g) fornece elementos que permitam verificar, para aceitar ou contestar, as 
conclusões a que chegou;  
h) documenta com rigor os dados fornecidos, de modo a permitir a clara 
identificação das fontes utilizadas;  
i) a comunicação dos dados é organizada de modo lógico, seja dedutiva, seja 
indutivamente;  
j) é redigido de modo gramaticalmente correto, estilisticamente agradável, 
fraseologicamente claro e terminologicamente preciso.  
(PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 49). 

 

Percebe-se, diante disso, que o ato de “fazer pesquisa não significa simplesmente 

coletar dados, mas fundamentalmente, coletar estes dados e analisá-los à luz de uma 
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teoria, um método, revelando certa organicidade entre a pergunta formulada e a realidade 

abordada” (GOMES, 2000, p.6). 

O método, sempre citado como característica da pesquisa científica, de acordo 

com Gomes (2000, p.6), refere-se ao “procedimento ou conjunto de procedimentos que 

serve de instrumento para alcançar os fins da investigação, [...]”, “uma série de regras 

para tentar revolver um problema científico”. O autor acredita que a característica básica 

do método é tentar resolver problemas, em alguns casos através de hipóteses que podem 

ser testadas por meio de observações e experiências.  

Para compreender mais sobre a pesquisa científica, na próxima seção encontram-

se descritas as suas fases/etapas. 

 

3.2 ETAPAS DA PESQUISA CIENTÍFICA 
 

Segundo Prodanov e Freitas (2013), para que a pesquisa científica seja uma 

atividade completa deve haver mais do que uma simples indagação, procura de dados ou 

certos tipos de abordagens exploratórias, pois percorre desde a formulação do problema 

até a apresentação dos resultados com a seguinte sequência de fases: 

a) preparação da pesquisa: seleção, definição e delimitação do tópico ou 
problema a ser investigado; planejamento de aspectos logísticos para a 
realização da pesquisa; formulação de hipóteses e construção de variáveis; 
b) trabalho de campo (coleta de dados);  
c) processamento dos dados (sistematização e classificação dos dados);  
d) análise e interpretação dos dados;  
e) elaboração do relatório da pesquisa 
 (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 48). 

 

Os autores ainda considerarem imprescindível conhecer os procedimentos e 

percursos a serem realizados, desde o início até a finalização da pesquisa, além da 

divulgação dos novos conhecimentos desenvolvidos. Diante disso, eles afirmam que a 

pesquisa científica pode ser dividida em quatro fases (PRODANOV; FREITAS, 2013).  

a) uma que antecede a realização da pesquisa, denominada fase da formulação 
e do planejamento da pesquisa;  
b) momento da realização propriamente dita da pesquisa, com a coleta de dados 
e a busca de informações sobre o tema escolhido; chamamos fase de 
desenvolvimento e execução da pesquisa; 
c) formulação da redação do texto final da pesquisa; é identificada como fase 
de redação do texto final do estudo;  
d) o pesquisador divulga os resultados conseguidos com o estudo praticado 
para a comunidade científica e aos profissionais de sua área de atuação; 
intitula-se fase de exposição do trabalho final (PRODANOV; FREITAS, 2013, 
p.74-75). 
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Já Souza e Melo (2013) dividem a pesquisa científica em apenas três etapas, que 

consideram fundamentais e sequenciais: Planejamento, Execução e Divulgação. Segundo 

os autores, cada uma dessas etapas é finalizada com a elaboração de um tipo de 

documento específico: No Planejamento elabora-se um projeto de pesquisa, na Execução 

elabora-se um Relatório Final da Pesquisa e na etapa de Divulgação elabora(m)-se 

artigo(s) original(is).  

De forma mais detalhada, os autores Souza e Melo (2013) mencionam que as 

etapas da pesquisa científica são compostas pelos seguintes componentes: planejamento, 

execução da pesquisa, e divulgação da pesquisa, detalhados a seguir. 

 

Planejamento: 

- Formulação da pergunta de investigação - processo criativo que inicia com a dúvida, 

passa por uma ideia brilhante, procura formular a pergunta de investigação e gera uma 

hipótese para explicá-la.  

- Plano de intenção - resumo (dinâmico) da pesquisa que se pretende iniciar.  

- Revisão da literatura - define se a ideia inicial é viável do ponto de vista teórico. 

- Identificação de instrumentos e procedimentos - decide se a ideia é viável do ponto de 

vista prático.  

- Projeto de pesquisa - plano detalhado do estudo, o documento final e síntese do processo 

de planejamento, no qual se encontra a pergunta da investigação, a justificativa da 

pesquisa, a situação atual do conhecimento sobre o assunto, o método de como chegar à 

resposta da pergunta original e ainda instrumentos operacionais, para a gestão da 

pesquisa, como o cronograma e orçamento.  

- Submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa, já que nenhuma investigação científica 

envolvendo seres humanos deve ser iniciada sem a autorização prévia do Comitê de Ética 

em Pesquisa (Resolução CNS n° 466/2012).  

- Submissão a órgãos financiadores, ou seja, fontes de financiamento da pesquisa. 

  

Execução da pesquisa, etapa que tem por objetivo realizar a pesquisa. É integrada pelas 

seguintes atividades: 

- Pesquisa Piloto - execução da pesquisa com uma pequena parte de sua amostra com os 

objetivos de treinar pessoal e validar os instrumentos e procedimentos que serão 

utilizados.  
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- Coleta de dados - processo que se inicia no recrutamento dos sujeitos da pesquisa e 

finaliza com o preenchimento do instrumento de coleta de dados.  

- Armazenamento dos dados - controla-se a qualidade dos dados e arquiva-se em planilhas 

eletrônicas.  

- Tabulação dos dados - processo de apuração e seleção dos dados, podendo ser feita de 

duas formas: apresentação tabular e gráfica.  

- Análise dos dados - análise estatística dos dados e a apresentação dos resultados.  

- Interpretação dos dados - tenta-se evidenciar relações entre os fenômenos e fatores 

estudados e procura-se dar um significado mais amplo às respostas, vinculando-as a 

outros conhecimentos.  

- Relatório final - documento síntese dos resultados da pesquisa. 

 

Divulgação da pesquisa, etapa que torna público o resultado da pesquisa: 

- Apresentação pública - apresentação dos resultados da pesquisa, que pode ser oral ou 

através de pôster.  

- Artigo original - elaboração de artigos originais para publicação em revistas de 

divulgação de investigações.  
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4 ÉTICA EM PESQUISA 
   

 Este capítulo trata sobre a ética em pesquisa com seres humanos no Brasil, que 

inicia com um breve relato dos fatos que conduziram a necessidade de se estipular normas 

visando a proteção dos participantes de pesquisas. Em seguida a descrição de 

determinações previstas na norma geral sobre pesquisas envolvendo seres humanos - 

Resolução CNS nº 466/12, e uma descrição sucinta da Resolução CNS nº 510/16 no que 

concerne as exceções das pesquisas que não precisam ser avaliadas por comitês de ética 

em pesquisa. Ao tratar sobre a Resolução CNS nº 466/12 são conceituados referenciais 

da bioética para mostrar a importância de se conduzir a pesquisa de forma ética, além de 

esclarecer sobre o processo de consentimento livre e esclarecido dos participantes da 

pesquisa por meio dos Termos de Consentimento e de Assentimento Livre e Esclarecido. 

4.1 BREVE HISTÓRIA DA ÉTICA EM PESQUISA 

A ética, desde as suas origens, busca estudar e fornecer princípios orientadores 

para o agir humano. Ela “nasce amparada no ideal grego da justa medida, do equilíbrio 

das ações” (CENCI, 2002, p.90 apud PAIVA, 2005, p.44). Segundo Cenci (2002), 

afirmado por Paiva (2005, p.44), “a justa medida é a busca do agenciamento do agir 

humano de tal forma que o mesmo seja bom para todos”. 

Assim sendo, o papel da ética em pesquisa é conduzir as ações da pesquisa de 

modo que a investigação não traga prejuízo para nenhuma das partes envolvidas, seja ela 

pesquisador ou o participante da pesquisa. 

Motta (1998 apud PAIVA, 2005) relata que, muito diferente disso, 

[n]a primeira metade do século XX, reproduzindo o que ocorria extensa e 
intensamente nos EUA e seguramente em todo o mundo ocidental na prática 
de ensino médico (a utilização, sem limites éticos, de indigentes), os pacientes 
sem recursos financeiros para bancar sua assistência à saúde, passaram a ser 
cada vez mais utilizados em experimentos biomédicos, seu uso sendo 
justificado como a maneira desses pobres recompensarem a sociedade pelos 
gastos com sua saúde (MOTTA, 1998, p. 17 apud PAIVA, 2005 p. 
45). 

 
Isso pode ser explicado por Tomanik (2008) quando menciona que, no início da 

modernidade, a Ciência havia passado a ocupar as funções de depositária de esperanças 

e a de guia de condutas. A Ciência era considerada, depois do Iluminismo, como o único 

sistema de verdade e de experiências fundado simultaneamente sobre a razão e sobre o 

rigor da linguagem matemática, num tempo em que tudo era considerado novo e se 

desviava da tradição, logo, da religião (MOSCOVICI, 2007, apud TOMANIK, 2008). 
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Diante disso, a Ciência assegurava a compreensão acerca da ordem no mundo, revelava 

o sentido da vida e desvelava uma espécie de um tipo de tribunal em que as pessoas 

submetiam seus litígios, certos de que ela daria veredictos sem raiva e isentos de 

subjetividades (idem).  

Mas devido aos conflitos econômicos transformados em guerras mundiais e a 

participação da Ciência e dos cientistas nesses processos, houve a quebra desse 

encantamento, como explica também Tomanik (2008): 

O período imediatamente anterior à Primeira Guerra Mundial foi utilizado 
como uma espécie de laboratório para o aprimoramento de formas de utilização 
de inovações tecnológicas (gases tóxicos, veículos terrestres motorizados e a 
aviação) como armas de combate e de destruição. No decorrer daquele conflito 
o uso destas alternativas tecnológicas de destruição de exércitos e de obras se 
tornou massivo. Na Segunda Grande Guerra foi intensificada a utilização de 
máquinas e equipamentos de destruição cada vez mais complexos e poderosos. 
Além disto, o mundo, estarrecido, tomou conhecimento da participação de 
cientistas no desenvolvimento de formas de extermínio sistemático e em 
grande escala de civis e em projetos de pesquisa conduzidos graças ao 
desrespeito, humilhação, mutilação e morte dos prisioneiros pesquisados 
(TOMANIK, 2008, p.395-396). 

 

Devido a isso, e a outros acontecimentos, o autor afirma que houve a constatação 

de que a Ciência não seria mais capaz de promover a construção de uma sociedade mais 

justa, igualitária e capaz de tornar feliz maior número de pessoas, apesar de reconhecerem 

a Ciência como a mais eficiente forma já desenvolvida pelo ser humano de encontrar ou 

criar respostas e soluções para dificuldades e dúvidas específicas, pois surgiram ainda 

muitas desconfianças sobre o papel, as intenções e as ações dos que se dedicam à busca 

dos conhecimentos científicos (TOMANIK, 2008). Assim, a imagem do cientista como 

um trabalhador abnegado, altruísta e dedicado ao bem-estar da humanidade foi seriamente 

abalada. 

Como revela Kottow (2008), no período após a segunda grande guerra mundial 

foi publicado um livro elaborado por Alexander Mitscherlich e Fred Mielke, em 1978, 

que documenta e comenta os julgamentos de Nuremberg, aos quais foram submetidos 

médicos nazistas que tinham sacrificado vidas humanas para conhecer os limites de 

tolerância a condições extremas como hipotermia, déficit de oxigênio e injeção massiva 

de germes patogênicos. Na época, tentou-se justificar, ou perdoar esses crimes alegando 

que eram manifestações de uma ética excepcional que vigorava em tempos de guerra. 

Segundo o autor (KOTTOW, 2008), foi pelos horrores revelados nos julgamentos 

médicos que nasceu o Código de Nuremberg, um documento que revela a conduta que 
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um pesquisador científico deve seguir, o primeiro código de ética em pesquisa contendo 

normas éticas gerais e válidas para todas as pesquisas envolvendo seres humanos.  

O Código de Nuremberg, criado em 1947, representa, portanto, um marco 

importante no que se refere à ética em pesquisa, pois, embora elaborado para servir de 

substrato ao julgamento dos médicos nazistas, ele foi anunciado pelos juízes do Tribunal 

de Nuremberg para o mundo todo (HOSSNE, 2009a). 

Kottow (2008, p. 12) acrescenta, ainda, que: 

Com o notável aumento da atividade científica na área biomédica, tornou-se 
evidente a necessidade de elaborar uma regulamentação ética mais completa 
que a oferecida pelo Código de Nuremberg, reativo e acusador mais do que 
prospectivo e que explica a imediata criação de grupos de estudo no interior da 
Associação Médica Mundial (AMM). As deliberações da AMM culminaram, 
em 1964, com a Declaração de Helsinque, inaugurando a análise acadêmica, 
posteriormente assumida pela Bioética, da probidade das pesquisas 
biomédicas. A ênfase do Código de Nuremberg no consentimento voluntário é 
mantida na Declaração de Helsinque. Sobre a proteção aos participantes, 
principalmente se eles carecem da competência mental necessária para 
consentir de forma livre e esclarecida, recomenda que os ensaios clínicos 
façam clara distinção entre estudos terapêuticos para os pacientes envolvidos 
– e não terapêuticos, direcionados a objetivos que nada têm a ver com a 
condição médica dos pacientes-participantes selecionados. 
Consequentemente, na impossibilidade de obter um consentimento informado, 
infere-se que o participante não poderá ser recrutado para estudos não 
terapêuticos que não o beneficiem, mas o fazem correr riscos desnecessários. 

 

Para reforçar o caráter fundamental do consentimento livre e esclarecido, a 

Declaração de Helsinque foi revisada, em 1975, passando a instituir a necessidade de criar 

comitês de ética em pesquisa e aconselhando a não publicação de trabalhos de 

proveniência eticamente objetável (KIPPER, 2010). 

Em 1988 no Brasil, segundo Kipper (2010), devido ao aumento da quantidade de 

ensaios biomédicos, foi criado inicialmente o Código de Ética Médica, além de sete 

artigos relacionados à pesquisa médica, focalizando a proteção de valores humanitários. 

Ainda nesse mesmo ano, o autor menciona que o Conselho Nacional de Saúde publicou 

a Resolução CNS n° 1/1988, que propôs a criação de comitês de ética em pesquisa em 

todas as instituições que realizassem pesquisas na área da saúde.  

No entanto, devido à repercussão da resolução entre a comunidade científica e as 

instituições de ensino da época, o Conselho Nacional de Saúde designou um grupo de 

trabalho para reavaliar os critérios nacionais para a condução de estudos envolvendo seres 

humanos, o que resultou na Resolução CNS n° 196/1996, denominada de Diretrizes e 

Normas Regulamentadoras de Pesquisas envolvendo Seres Humanos, a ser aplicada às 

investigações de todas as áreas do conhecimento. 
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Em 2012, a Resolução CNS n° 196/1996 passou por uma revisão a fim de resultar 

em um documento de referência que organizaria a dinâmica de funcionamento dos 

Comitês de Ética em Pesquisa em Seres Humanos: a Resolução CNS n° 466/2012. 

Posteriormente, em 2016, foi criada a Resolução CNS n° 510/2016 que abrange as 

pesquisas nas áreas de Ciências Humanas e Sociais e, de forma complementar, as de 

outras áreas que utilizem metodologias próprias das referidas áreas mencionadas. 

Além das Resoluções CNS nº 466/12 e nº 510/16, encontram-se atualmente em 

vigor outras resoluções e normativas do Conselho Nacional de Saúde que devem ser 

seguidas também, a saber: 

a) Norma Operacional 001/13 Procedimentos para Submissão e Tramitação de Projetos 

b) Resolução 441/2011 Armazenamento de material biológico humano 

c) Resolução 446/2011 Composição da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

d) Resolução 346/2005 Projetos Multicêntricos 

e) Resolução 304/2000 Povos Indígenas 

f) Resolução 340/2004 Área Temática Especial de Genética Humana 

g) Resolução 292/1999 Cooperação estrangeira 

h) Resolução 251/1997 Novos fármacos, vacinas e testes diagnósticos. 

i) Resolução 370/2007 O registro e credenciamento ou renovação de registro e 

credenciamento 

j) Resolução 301/2000 Modificações da Declaração de Helsinque 

k) Resolução 240/1997 Define representação de usuários nos CEP 

l) Resolução 506/2016 Processo de Acreditação de CEP 

m) Resolução 563/2017 Doenças Ultrarraras 

n) Resolução 580/2018 Condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde 

o) Manual de Orientação: Pendências Frequentes em Protocolos Pesquisa Clínica. 

 

4.2 NORMA SOBRE PESQUISAS ENVOLVENDO SERES HUMANOS: 
RESOLUÇÃO CNS nº 466/12 

 

A Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012 (BRASIL, 2012b) refere-

se às diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos e, 

para isso, considera: o respeito pela dignidade humana e pela especial proteção devida 

aos participantes das pesquisas científicas envolvendo seres humanos; o desenvolvimento 

e o engajamento ético, que é inerente ao desenvolvimento científico e tecnológico; as 
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questões de ordem ética suscitadas pelo progresso e pelo avanço da ciência e da 

tecnologia, enraizados em todas as áreas do conhecimento humano; que todo o progresso 

e seu avanço devem, sempre, respeitar a dignidade, a liberdade e a autonomia do ser 

humano; os documentos que constituem os pilares do reconhecimento e da afirmação da 

dignidade, da liberdade e da autonomia do ser humano, como o Código de Nuremberg, 

de 1947, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948 (BRASIL, 2012b), 

entre outros considerandos. 

Assim, a Resolução CNS nº 466/2012 se aplica a “pesquisas que, individual ou 

coletivamente, tenha como participante o ser humano, em sua totalidade ou partes dele, e 

o envolva de forma direta ou indireta, incluindo o manejo de seus dados, informações ou 

materiais biológicos” (BRASIL, 2012b, p.60). 

Diante disso, as pesquisas envolvendo seres humanos realizadas no Brasil devem 

seguir as diretrizes e normas da Resolução CNS nº 466/2012 (BRASIL, 2012b), e atender 

aos fundamentos éticos e científicos pertinentes. 

Para isso, a Resolução CNS nº 466/2012 (BRASIL, 2012b) prescreve que os 

projetos de pesquisas envolvendo seres humanos devem ser submetidos a um sistema que 

é integrado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Conselho 

Nacional de Saúde e pelos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP). Esse sistema utiliza 

mecanismos, ferramentas e instrumentos próprios de inter-relação, num trabalho 

cooperativo que visa, especialmente, à proteção dos participantes de pesquisas do Brasil, 

de forma coordenada e descentralizada por meio de um processo de acreditação. 

Os comitês de ética em pesquisa, de acordo com a Resolução CNS nº 466/2012, 

são colegiados interdisciplinares e independentes, de relevância pública, de caráter 

consultivo, deliberativo e educativo, que foram criados tanto para defender os interesses 

dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade como também para 

contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos (BRASIL, 2012b). 

Dessa maneira, as pesquisas envolvendo seres humanos devem ser submetidas à 

apreciação do Sistema CEP/CONEP, que ao analisar e decidir pela a aprovação do 

protocolo de pesquisa se torna corresponsável, juntamente com o pesquisador, por 

garantir a proteção dos participantes da pesquisa. “A avaliação a ser feita pelo Sistema 

CEP/CONEP incidirá sobre os aspectos éticos dos projetos, considerando os riscos e a 

devida proteção dos direitos dos participantes da pesquisa” (BRASIL, 2016, p.46). 

A Resolução CNS nº 466/2012 visa assegurar os direitos e deveres que dizem 

respeito aos participantes da pesquisa, à comunidade científica e ao Estado (BRASIL, 
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2012b), e incorpora sob a ótica do indivíduo e das coletividades os referenciais da bioética 

como a autonomia, a não maleficência, a beneficência, a justiça e a equidade, dentre 

outros (BRASIL, 2012b), que devem ser considerados no processo de obtenção do 

consentimento e assentimento livre e esclarecido dos participantes da pesquisa. Assim 

sendo, nos subcapítulos dessa seção são tratados sobre os referencias da bioética citados 

e sobre o processo de consentimento e assentimento livre e esclarecido dos participantes 

de pesquisas, respectivamente. 

 

4.2.1 Referenciais da Bioética 
 

Os referenciais da bioética, também conhecidos como princípios da Bioética, 

visam orientar as pesquisas que envolvem seres humanos. Dentre esses referenciais 

encontram-se o princípio da autonomia, o princípio da beneficência e o princípio da 

justiça, que foram discutidos por Oliveira e Anjos Filho (2006).  

De acordo com os autores supracitados, compreende-se que: 

O princípio da autonomia reporta-se à capacidade de auto-escolha, ao auto-
governo considerado como uma condição para a efetiva dignidade do ser 
racional. "Autonomia" é uma palavra que tem origem grega, derivando de auto 
(próprio) e nomos (lei, regra, norma), vinculando-se, assim, à possibilidade de 
alguém adotar suas próprias decisões. As pessoas devem ser reconhecidas 
como entes capazes de tomar suas próprias decisões, devendo ser prévia e 
devidamente informadas a respeito dos procedimentos, seus riscos e 
consequências (OLIVEIRA; ANJOS FILHO, 2006, p. 1192). 

 

Com isso, entende-se que o princípio da autonomia pode ser compreendido como 

“a capacidade de autodeterminação de uma pessoa, ou seja, o quanto ela pode gerenciar 

sua própria vontade, livre da influência de outras pessoas” (UNIFESP, 1933, p.19). 

O princípio da beneficência, segundo Oliveira e Anjos (2006), deve ser entendido 

como uma dupla obrigação. A primeira como a obrigação de não causar danos, e a 

segunda, a de maximizar o número de possíveis benefícios e minimizar os prejuízos. 

Oliveira e Anjos (2006) mencionam que Frankena, em 1963, escreveu que o princípio da 

beneficência não nos ensina a fazer a distribuição do bem e do mal, em vez disso 

determina que devamos promover o primeiro e evitar o segundo; ou seja, “Beneficência 

significa ‘fazer o bem’, e não maleficência significa ‘evitar o mal’” (UNIFESP, 1933, 

p.18). 

As resumir o princípio da justiça, os autores (OLIVEIRA; ANJOS, 2006) 

explicam que este princípio está relacionado ao dever de imparcialidade na distribuição 
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dos riscos e benefícios inerentes à pesquisa, como também ao tratamento igualitário dos 

iguais, embora haja dificuldades em determinar quem é ou não igual.  Isso implica no 

cuidado do recrutamento dos indivíduos que serão participantes da pesquisa, pois, de 

acordo com Oliveira e Anjos Filho (2006, p. 1195), 

[...] haverá injustiça quando é imposto um dano ou encargo indevidamente, ou 
quando um benefício é negado a alguém de maneira injustificada. Além disso, 
reconhece dificuldades na determinação de um critério para a distribuição dos 
benefícios, havendo várias possibilidades: a cada um igualmente; a cada um na 
medida da sua necessidade; a cada um conforme seu esforço individual; a cada 
um de acordo com seu mérito. 

 

Além dos princípios citados acima, tem-se também a equidade que pode ser 

considerada, segundo Hossne (2009b), como um dos elementos integrantes da essência 

da bioética, enquanto ética. Para o autor, a equidade busca o que é justo, o que está 

intrinsecamente vinculado à ética, adequada a opção de valores. Hossne (2009b) relaciona 

a equidade com a igualdade devido a mesma ser uma palavra sinônima no dicionário, mas 

esclarece que, na realidade, a primeira cuida da segunda na medida em que trata o igual 

como igual, mas que quando necessário deve-se tratar de forma desigual o que é desigual 

para assim atingir a igualdade. 

Por isso, a Resolução CNS n° 466/2012 menciona que a eticidade das pesquisas 

envolvendo seres humanos implica em: 

[...] respeito ao participante da pesquisa em sua dignidade e autonomia, 
reconhecendo sua vulnerabilidade, assegurando sua vontade de contribuir e 
permanecer, ou não, na pesquisa, por intermédio de manifestação expressa, 
livre e esclarecida; b) ponderação entre riscos e benefícios, tanto conhecidos 
como potenciais, individuais ou coletivos, comprometendo-se com o máximo 
de benefícios e o mínimo de danos e riscos; c) garantia de que danos previsíveis 
serão evitados; e d) relevância social da pesquisa, o que garante a igual 
consideração dos interesses envolvidos, não perdendo o sentido de sua 
destinação sócio-humanitária (BRASIL, 2012b, p.60). 

 

Entende-se, com isso, que a ética em pesquisa, a rigor a ética do pesquisador, de 

acordo com Kottow (2008), se constitui em uma ética profissional que distingue atuações 

corretas de incorretas, normalmente com base em um código explícito. Em um código 

explícito, os seus fundamentos referem-se à probidade de não adulterar etapas da 

pesquisa, de não manipular os seus resultados, muito menos sua publicação. Ademais, 

esses fundamentos referem-se à probidade de respeitar os participantes da pesquisa, não 

fazer plágio, saber lidar com dinheiro de forma honesta e transparente, e não se apropriar 

de bens materiais e/ou intelectuais, pois esses aspectos dizem respeito a integridade que 
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o trabalho científico deve ter e a sua confiabilidade da produção de bens externos 

produzidos.  

Contudo, afirma Kottow (2008), a função da ética em pesquisa é proteger o 

participante da pesquisa, indivíduo que se submete voluntariamente a um risco, que 

vivencia com frequência condições de vulnerabilidade seja por razões sociais como 

pobreza, subnutrição, falta de poder, ou por ser portador de doenças, que podem ou não 

ser o motivo de seu recrutamento para o estudo. 

 

4.2.2 Consentimento e Assentimento Livre e Esclarecido  
 

De acordo com a Resolução CNS n° 466/2012, o respeito à dignidade humana 

exige que toda pesquisa se processe com o consentimento livre e esclarecido dos 

participantes, indivíduos ou grupos que, por si e/ou por seus representantes legais, 

manifestem a sua anuência à participação na pesquisa, sendo seu processamento referente 

a todas as etapas a serem necessariamente observadas para que o convidado a participar 

da pesquisa possa se manifestar, de forma autônoma, consciente, livre e esclarecida 

(BRASIL, 2012b). 

Para confirmar a sua autorização de participação na pesquisa, de uma maneira 

geral, o participante deverá assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). 

[O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido é um] Documento no qual é 
explicitado o consentimento livre e esclarecido do participante e/ou de seu 
responsável legal, de forma escrita, devendo conter todas as informações 
necessárias, em linguagem clara e objetiva, de fácil entendimento, para o mais 
completo esclarecimento sobre a pesquisa a qual se propõe participar 
(BRASIL, 2012b, p.60). 

 

O referido documento deve ser aplicado após a aprovação, de todo o protocolo de 

pesquisa, por um Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos e, em alguns casos 

específicos, também pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). 

Conforme o item IV.3 da Resolução CNS n° 466/2012 (BRASIL. 2012b, p.60-

61), o TCLE deverá conter, obrigatoriamente, os seguintes esclarecimentos: 

a) justificativa, os objetivos e os procedimentos que serão utilizados na 
pesquisa, com o detalhamento dos métodos a serem utilizados, informando a 
possibilidade de inclusão em grupo controle ou experimental, quando 
aplicável; 
b) explicitação dos possíveis desconfortos e riscos decorrentes da participação 
na pesquisa, além dos benefícios esperados dessa participação e apresentação 
das providências e cautelas a serem empregadas para evitar e/ou reduzir efeitos 
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e condições adversas que possam causar dano, considerando características e 
contexto do participante da pesquisa; 
c) esclarecimento sobre a forma de acompanhamento e assistência a que terão 
direito os participantes da pesquisa, inclusive considerando benefícios e 
acompanhamentos posteriores ao encerramento e/ ou a interrupção da 
pesquisa; 
d) garantia de plena liberdade ao participante da pesquisa, de recusar-se a 
participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem 
penalização alguma; 
e) garantia de manutenção do sigilo e da privacidade dos participantes da 
pesquisa durante todas as fases da pesquisa; 
f) garantia de que o participante da pesquisa receberá uma via do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido; 
g) explicitação da garantia de ressarcimento e como serão cobertas as despesas 
tidas pelos participantes da pesquisa e dela decorrentes; e 
h) explicitação da garantia de indenização diante de eventuais danos 
decorrentes da pesquisa. 

 

Além do consentimento livre e esclarecido, deve ser observada também a 

realização de pesquisas envolvendo crianças, adolescentes e pessoas incapazes, como 

participantes, que são pessoas consideradas em situação de vulnerabilidade, ou seja, não 

estão em condições de tomar decisões sozinhas ou podem sofrer influência na hora de 

decidir se querem ou não participar da pesquisa. Nestes casos, os pais ou responsáveis 

legais dessas pessoas devem assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para 

autorizar a participação. “Os participantes de pesquisa que se encaixam nessas situações 

têm o direito de serem informados sobre os procedimentos de que vão participar, até onde 

forem capazes de entender, e não devem nunca ser forçados a aceitar” (CONEP, 2015, p. 

2-3). Para esses participantes pode ser apresentado um Termo de Assentimento Livre 

Esclarecido (TALE), que apesar de se parecer com um TCLE deve estar em conformidade 

com a capacidade de compreensão dos participantes. 

[O Assentimento livre e esclarecido refere-se a] anuência do participante da 
pesquisa, criança, adolescente ou legalmente incapaz, livre de vícios 
(simulação, fraude ou erro), dependência, subordinação ou intimidação. Tais 
participantes devem ser esclarecidos sobre a natureza da pesquisa, seus 
objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que 
esta possa lhes acarretar, na medida de sua compreensão e respeitados em suas 
singularidades (BRASIL, 2012b, p. 60).  
 

Ressalta-se, com isso, que o TCLE e o TALE são documentos que podem ser 

apresentados em qualquer meio, formato ou mídia, bem como em papel, áudio, filmagem, 

mídia eletrônica e digital que registra a concessão de consentimento ou de assentimento 

livre e esclarecido. E que a sua forma de registro terá como base as características 

individuais, sociais, linguísticas, econômicas e culturais do participante da pesquisa e as 

abordagens metodológicas aplicadas (BRASIL, 2016). 
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Diante disso, depreende-se que a utilização do TCLE, e do TALE nos casos que 

se aplicam, seguindo as normas e diretrizes da Resolução CNS n° 466/2012, após a sua 

aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa, constitui um indicativo de que o/a(s) 

pesquisador/a(s) cumpre(m) as diretrizes e normas regulamentadoras em ética em 

pesquisa. 

Apesar da necessidade de se ter o consentimento, e o assentimento, livre e 

esclarecido dos participantes da pesquisa por meio do TCLE, ou TALE, respectivamente, 

a Resolução CNS nº 510/16 explica que “quando for inviável a realização do processo de 

consentimento livre e esclarecido, a dispensa desse processo deve ser justificadamente 

solicitada pelo pesquisador responsável ao Sistema CEP/CONEP para apreciação” 

(BRASIL, 2016, p.45). 

 

4.3 ÉTICA EM PESQUISAS NAS ÁREAS DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 
 

A Resolução CNS n° 510/2016 tem sido utilizada para complementar à Resolução 

CNS n° 466/2012, pois, apesar de ser criada para as pesquisas nas áreas de Ciências 

Humanas e Sociais, abrange também as de outras áreas desde que estas utilizem de 

metodologias próprias das áreas de Ciências Humanas e Sociais. 

A Resolução CNS n° 510/2016 dispõe sobre normas aplicáveis a pesquisas cujos 

procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com 

os participantes ou a utilização de informações identificáveis ou que possam acarretar 

riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana, com base na forma que foi definida 

na própria resolução. A resolução citada acima determina, em seu Artigo 1º, que não 

precisam ser registradas nem avaliadas pelo sistema CEP/CONEP:  

I – pesquisa de opinião pública com participantes não identificados;  
II – pesquisa que utilize informações de acesso público, nos termos da Lei no 
12.527, de 18 de novembro de 2011;  
III – pesquisa que utilize informações de domínio público;  
IV - pesquisa censitária;  
V - pesquisa com bancos de dados, cujas informações são agregadas, sem 
possibilidade de identificação individual; e  
VI - pesquisa realizada exclusivamente com textos científicos para revisão da 
literatura científica;  
VII - pesquisa que objetiva o aprofundamento teórico de situações que 
emergem espontânea e contingencialmente na prática profissional, desde que 
não revelem dados que possam identificar o sujeito; e 
 VIII – atividade realizada com o intuito exclusivamente de educação, ensino 
ou treinamento sem finalidade de pesquisa científica, de alunos de graduação, 
de curso técnico, ou de profissionais em especialização (BRASIL, 2016, p.44).  
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O parágrafo primeiro relativo a esse último inciso (VIII) chama a atenção de que, 

se a atividade realizada com o intuito exclusivamente de educação, ensino ou treinamento 

sem a finalidade de pesquisa científica (de alunos de graduação, de curso técnico, ou de 

profissionais em especialização) enquadrar-se-á como Trabalho de Conclusão de Curso, 

monografia e similar, o protocolo de pesquisa deverá então ser apresentado ao sistema 

CEP/CONEP (BRASIL, 2016). O segundo parágrafo deste inciso alerta, também, que, se 

durante o planejamento ou a execução dessas atividades, surgir a intenção de 

incorporação dos resultados em um projeto de pesquisa, dever-se-á, de forma obrigatória, 

apresentar o protocolo de pesquisa ao sistema CEP/CONEP (idem). 

Depreende-se então que qualquer coleta de dados envolvendo seres humanos 

cujos dados sejam utilizados em projetos de pesquisa, deve ter seu o protocolo de pesquisa 

submetido ao sistema CEP/CONEP. 
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5 CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM  

O curso técnico em enfermagem, assim como qualquer outro curso técnico, está 

inserido na Educação Profissional Técnica de Nível Médio, que objetiva capacitar o aluno 

com conhecimentos teóricos e práticos, destinando-se a formação prática de uma 

profissão com o objetivo de inseri-lo no mundo de trabalho. 

Como já foi dito, anteriormente, o curso técnico na área de Enfermagem foi criado 

no Brasil no ano de 1966, com o propósito de atender a demanda decorrente dos avanços 

tecnológicos na área hospitalar. Este curso, como os demais cursos técnicos de nível 

médio, enquadra-se na Educação Profissional Técnica de Nível Médio (EPTNM) e, por 

este motivo, devem observar as diretrizes curriculares nacionais previstas na Resolução 

CNE/CEB n° 6/2012. 

O curso técnico em enfermagem, como evidencia o Catálogo Nacional de Cursos 

Técnicos (BRASIL, 2014), está enquadrado no eixo tecnológico Ambiente e Saúde para 

possibilitar 

[...] itinerários formativos flexíveis, diversificados e atualizados, segundo 
interesses dos sujeitos e possibilidades das instituições educacionais, 
observadas as normas do respectivo sistema de ensino para a modalidade de 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio (BRASIL, 2012a, p.22). 
 

De acordo com o Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e 

Tecnológica (SISTEC2), encontram-se cursos técnicos em enfermagem ofertados em 

todas as formas de ensino descritas na Resolução CNE/CEB n° 6/2012 (integrada, 

concomitante e subsequente), em instituições que compõem os sistemas de ensino federal, 

estadual, distrital e municipal, ou seja, nas mais diversas instituições de ensino com 

vínculos de natureza diferentes, público ou privado (com ou sem fins lucrativos), 

distribuídas pelo Brasil. 

Na Bahia, além de ser ofertado nas três formas de ensino já mencionadas, 

anteriormente, o curso técnico em enfermagem também é ofertado por diferentes 

instituições de ensino públicas e privadas.  

Observando os dados encontrados no SISTEC (Quadro 1) pode-se perceber que, 

atualmente, são ofertados no estado da Bahia trezentos e oito cursos técnicos em 

enfermagem distribuídos nas três formas de ensino - subsequente, integrada e 

concomitante. Além da oferta do curso nas formas integrada e concomitante Proeja 

                                                            
2 SISTEC. Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica. Disponível em: 
http://sistec.mec.gov.br/consultapublicaunidadeensino/. 
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(Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos), como pode ser observado também no 

Quadro 1 a seguir: 

 

Quadro 1. Número de oferta de cursos técnicos em enfermagem na região do estado da 
Bahia 

Forma de Oferta Modalidade Presencial Modalidade EaD Total 
Subsequente 177 - 177 
Integrado 49 - 49 
Concomitante 44 - 44 
Proeja Integrado 28 - 28 
Proeja Concomitante 1 - 1 
Não Informado 8 1 9 

Total 307 1 308 

Fonte: Elaborado pela autora com base em os dados do SISTEC  

 

Conforme o Quadro 1, apresentado, os dados do SISTEC mostram que a oferta 

subsequente representa aproximadamente cinquenta e sete por cento da quantidade total 

da oferta dos cursos técnicos em enfermagem da região do estado da Bahia. Sendo que 

três por cento, aproximadamente, da forma de oferta de ensino não foi informada. Dentre 

as nove ofertas dos cursos técnicos em enfermagem não identificadas uma foi encontrada 

da modalidade EaD (Ensino a distância) no município de Candeias. 

No município de Salvador, local de residência da pesquisadora, são encontrados 

trinta e sete ofertas do curso técnico em enfermagem na forma subsequente, nove na 

integrada, seis na concomitante, quatro na integrada Proeja, uma na concomitante Proeja, 

e duas não informadas, totalizando cinquenta e nove ofertas do respectivo curso, ou seja, 

cerca de aproximadamente dezenove por cento do total de ofertas do curso técnico em 

enfermagem do estado da Bahia. 

A modalidade subsequente, do curso técnico em enfermagem, por se encontrar 

ofertado na maioria das instituições, públicas e privadas, do município de Salvador-Bahia 

consta como objeto de estudo desta pesquisa. 

Tendo sido apresentados alguns conceitos e fundamentos que respaldam esta 

pesquisa, o próximo capítulo trata da metodologia da pesquisa. 
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6 METODOLOGIA 

 

A fim de apresentar o planejamento metodológico desta pesquisa, este capítulo 

está dividido em cinco subcapítulos: o que trata do tipo de estudo, o que apresenta as 

instituições pesquisadas, o que traz os participantes da pesquisa, o que informa sobre a 

coleta de dados, o que indica como os dados foram analisados e interpretados e, por fim, 

o que traz os aspectos éticos da pesquisa. 

 

6.1 TIPO DE ESTUDO 
 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, escolhida pelo fato de se 

preocupar com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na 

compreensão e explicação das dinâmicas das relações sociais (GERHARDT; SILVEIRA, 

2009). A abordagem qualitativa privilegia “o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis” (MINAYO et al, 2001, p.21-22). 

A pesquisa tem natureza aplicada, pois “objetiva gerar conhecimentos para 

aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos. Envolve verdades e 

interesses locais” (SILVA; MENEZES, 2001, p. 20).  

Em relação aos objetivos, a pesquisa caracteriza-se como descritiva, pois a 

pesquisa descritiva “visa descrever as características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o uso de técnicas 

padronizadas de coleta de dados: questionário e observação sistemática” (SILVA; 

MENEZES, 2001, p. 21).  

 

6.2 INSTITUIÇÕES PESQUISADAS  
 

A pesquisa foi realizada em três instituições que foram denominadas, neste estudo, 

como Instituição Pública Federal, Instituição Sistema S e Instituição Privada, para 

facilitar a identificação do tipo de vínculo que cada uma possui: público, privado sem fins 

lucrativos e privado com fins lucrativos, respectivamente. Os critérios para escolhas das 

instituições pesquisadas foram: 

- ofertarem curso técnico em enfermagem na forma subsequente; 
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- estar sediada no Estado da Bahia, preferencialmente em localidade acessível à 

pesquisadora (no município de Salvador); 

- aceitar participar da pesquisa 

A Instituição Pública Federal representa uma instituição técnica de referência na 

qualidade de ensino. Criada há mais de 100 anos, a instituição é multicampi constituindo-

se atualmente por vinte e dois campi distribuídos na região do estado da Bahia. Além 

disso, possui Núcleo Avançado, cinco Centros de Referência e um Polo de Inovação. De 

natureza jurídica de autarquia, a instituição possui autonomia administrativa, patrimonial, 

financeira, didático-pedagógica e disciplinar. Suas vagas de oferta ocorrem em seus 

trezentos cursos presenciais e dezessete cursos à distância que incluem cursos técnicos de 

nível médio, cursos de graduação e de pós-graduação. Entre os cursos técnicos ofertados 

pela instituição é encontrado o curso técnico em enfermagem em dois de seus campi, 

localizados no interior da Bahia.  

A Instituição do Sistema S foi criada há mais 70 anos. Trata-se de uma instituição 

privada sem fins lucrativos que faz parte de um sistema, o Sistema S, e constitui uma rede 

distribuída por todo o Brasil em mais de 1.800 municípios. Especificamente a Instituição 

do Sistema S pesquisada está voltada para educação aplicada ao comércio de Bens, 

Serviços e Turismo do país, e oferece cursos nas mais diversas áreas do conhecimento. 

Seus cursos abarcam desde a Formação Inicial e Continuada até a Pós-graduação. Na 

Bahia, a instituição detém seis unidades sediadas no município de Salvador, três unidades 

na área metropolitana, dezesseis unidades no interior, além de possuir também uma 

unidade móvel. 

A Instituição Privada é uma escola técnica com fins lucrativos, que possui 

aproximadamente 48 anos desde a sua criação e teve o seu início com apenas a oferta do 

curso técnico de enfermagem de nível médio. Localizada no município de Salvador, a 

instituição oferta atualmente cinco cursos técnicos, que inclui o curso técnico em 

enfermagem, além de cursos de especializações de nível técnico e cursos de curta duração, 

todos dentro da área de saúde.  

A fim de encontrar dados relativos a como a pesquisa é tratada nos cursos técnicos 

em enfermagem, foram analisados os projetos pedagógicos e/ou planos dos cursos 

técnicos dessas três instituições, e no decorrer deste texto, a fim de referenciar os dados 

encontrados nesses projetos pedagógicos e/ou planos de curso, foram utilizadas as 

seguintes siglas: 
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- PPCIPF - Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Enfermagem da Instituição 

Pública Federal; 

- PCIPF - Plano do Curso Técnico em Enfermagem da Instituição Pública Federal; 

- PCISS - Plano de Curso Técnico em Enfermagem da Instituição Sistema S; 

- PCIP - Plano de Curso referente à renovação da autorização do Curso Técnico 

em Enfermagem da Instituição Privada. 

 

6.3 PARTICIPANTES DO ESTUDO 
 

Para o estudo, foram escolhidos como participantes da pesquisa os coordenadores 

dos cursos técnicos em enfermagem, de cada instituição pesquisada, por estes serem os 

responsáveis pela gestão acadêmica do curso. Considera-se que os coordenadores têm o 

conhecimento aprofundado sobre o planejamento do curso, o que os torna fontes de 

fundamental importância para fornecer informações que permitam analisar como o curso 

técnico em enfermagem desenvolve suas pesquisas no que se refere à observância das 

normativas em ética em pesquisa. 

No decorrer deste texto, a fim de referenciar as citações das falas desses 

coordenadores de curso, foram utilizadas as seguintes siglas: 

- CIPF - coordenador do curso técnico em enfermagem da Instituição Pública Federal; 

- SISS - supervisor do curso técnico em enfermagem da Instituição do Sistema S; 

- CIP - coordenador do curso técnico em enfermagem da instituição privada. 

 

6.4 COLETA DE DADOS  
 

A coleta de dados foi realizada utilizando-se duas técnicas: pesquisa documental 

e entrevista semiestruturada. 

Na pesquisa documental, cujo objetivo é “identificar, em documentos primários, 

informações que sirvam de subsídios para responder alguma questão de pesquisa” 

(TILIO, 2006, p. 129), buscou-se coletar informações sobre como a pesquisa se insere 

nos cursos técnicos em enfermagem de cada instituição pesquisada. Como dito antes, para 

essa análise, foram utilizados os planos dos cursos técnicos em enfermagem das três 

instituições participantes da pesquisa, além do Projeto Pedagógico do Curso da Instituição 

Pública Federal por este ter sido atualizado recentemente.   
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A entrevista semiestruturada “permite ao entrevistado contribuir no processo de 

investigação com liberdade e espontaneidade, sem perder a objetividade” (ANDRADE, 

2010, p. 38). Para realização dessas entrevistas, foi utilizado o roteiro de entrevista 

apresentado no Apêndice A. 

A entrevista semiestruturada, segundo Boni e Quaresma (2005, p. 75), 

[...] combinam perguntas abertas e fechadas, onde o informante tem a 
possibilidade de discorrer sobre o tema proposto. O pesquisador deve seguir 
um conjunto de questões previamente definidas, mas ele o faz em um contexto 
muito semelhante ao de uma conversa informal. O entrevistador deve ficar 
atento para dirigir, no momento que achar oportuno, a discussão para o assunto 
que o interessa fazendo perguntas adicionais para elucidar questões que não 
ficaram claras ou ajudar a recompor o contexto da entrevista, caso o informante 
tenha “fugido” ao tema ou tenha dificuldades com ele.  

A coleta de dados das entrevistas deu-se da seguinte forma:  

- Presencialmente, com os coordenadores do curso técnico em enfermagem das 

instituições Privada e Sistema S, por se encontrarem em Salvador-Ba, município de 

residência da pesquisadora.  

- A distância, por meio de gravação de áudio via aplicativo Whatsapp, com a 

coordenadora do curso técnico em enfermagem da Instituição Pública Federal, pelo fato 

de residir num município da Bahia diferente do de residência da pesquisadora, evitando, 

assim, o seu deslocamento.  

As entrevistas aconteceram no dia 25 de junho, com uma duração de 10 minutos 

com o coordenador do curso da Instituição Privada; no dia 16 de julho com uma duração 

de uma hora e dois minutos, com o supervisor do curso na Instituição Sistema S; e no dia 

08 de agosto com uma duração de uma hora e nove minutos, com o coordenador do curso 

da Instituição Pública Federal, do referente ano de 2019. As duas últimas entrevistas 

tiveram um tempo maior do que os previstos nos TCLE em razão de ter surgido a 

necessidade de uma explicação mais detalhada sobre as temáticas abordadas. 

 
6.5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 
Para a interpretação dos dados, foi utilizada a categorização da análise de 

conteúdo. Segundo Bardin (2004), a análise de conteúdo refere-se a um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações visando obter por procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens indicadores que permitam a inferência 

de conhecimentos relativos às condições de produção/percepção destas mensagens. De 

acordo com a autora, a análise de conteúdo é composta por três fases: pré-análise, 

exploração do material e tratamento e interpretação dos resultados. Foram utilizadas as 



44 

diretrizes da análise de conteúdo relativas apenas às etapas de pré-análise e de exploração 

do material, com a definição de categorias de análise para cada dimensão analisada nesta 

pesquisa. 

Após a transcrição dos dados da análise documental e das falas das entrevistas, 

que foram gravadas, foi realizada a leitura flutuante (como primeira fase da análise de 

conteúdo). Em seguida, na segunda fase (exploração do material), foi realizada uma 

análise detalhada do material selecionado com base nas categorias/Etapas previstas no 

Quadro 2. 

Assim sendo, para identificar a realização, ou não, de pesquisa científica nos 

cursos técnicos em enfermagem, neste estudo, foram considerados a elaboração de 

projeto de pesquisa como sua etapa de planejamento; a elaboração de projeto final como 

resultado da etapa de execução; e apresentação pública dos resultados, de forma oral ou 

escrita, como sua etapa de divulgação. E, para verificar como se inserem os aspectos 

éticos nas pesquisas nesses cursos, foram consideradas as categorias “pesquisas 

envolvendo seres humanos”, “Projetos são avaliados por CEP” e “Utilização de Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)/Termo de Assentimento Livre e 

Esclarecido (TALE)”, conforme mostrado no Quadro 2. 

Quadro 2. Categorias das dimensões Pesquisa e Ética em Pesquisa 

Dimensão  
 

Categorias Indicadores 

Pesquisa 
Científica 

Planejamento Elaboração de Projeto de Pesquisa 

Execução Elaboração de Relatório/Projeto final  

Divulgação 
Apresentação dos resultados da pesquisa à banca/ 
Apresentação da pesquisa como Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC) 

Ética em  
Pesquisa 

Pesquisas envolvendo Seres 
Humanos 

Pesquisas têm o ser humano como participante, em 
sua totalidade ou partes dele, e o envolva de forma 
direta ou indireta, incluindo o manejo de seus 
dados, informações ou materiais biológicos.  

Projetos são avaliados por 
CEP 

Pesquisas iniciam-se após a aprovação de projetos 
pelo CEP. 

Utilização de Termo de 
Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE)/Termo 
de Assentimento Livre e 

Esclarecido (TALE) 

Utilização de documento no qual é explicitado o 
consentimento livre e esclarecido do participante 
e/ou de seu responsável legal, ou o assentimento 
livre e esclarecido da criança, adolescente e 
pessoas incapazes como participante, que deve 
conter todas as informações necessárias, em 
linguagem clara e objetiva, de fácil entendimento, 
para o mais completo esclarecimento sobre a 
pesquisa a qual se propõe participar. 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Por fim, para tratamento e interpretação dos resultados, distanciando-se das 

contagens de frequência e ocorrência próprias da análise de conteúdo, neste estudo o 

tratamento e interpretação dos resultados foi feito com base em inferências 

fundamentadas no referencial teórico, e ao final, como uma síntese, foi realizado o 

agrupamento dos dados por meio de opções, para as categorias relativas à pesquisa 

científica (opções: Sim/ Não), e para as dimensões das Ética em Pesquisa (opções: Sim/ 

Não/ Não se aplica), conforme mostrado no Quadro 3. 

 
Quadro 3. Quadro síntese da análise dos resultados da pesquisa e da ética em pesquisa 

INSTITUIÇÃO 

PESQUISA CIENTÍFICA ÉTICA EM PESQUISA 

Planejamento Execução Divulgação 
Cumpre as Resoluções 
CNS nº 466/2012 e nº 

510/2016  

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 
Não 
se 

aplica 
Pública Federal          

Sistema S          

Privada          

Fonte: elaborado pela autora. 

 

6.6 ASPECTOS ÉTICOS 
 

Após a aprovação do projeto de pesquisa deste estudo pelo CEP do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia/IFBA, sob o número do CAAE 

12986719.2.0000.5031, a pesquisa foi realizada conforme nas diretrizes e normativas das 

Resoluções CNS n° 466/2012 e n° 510/2016.  

Assim sendo, antes da realização das entrevistas, os coordenadores receberam 

explicações a respeito do estudo realizado, informando-os sobre o seu conteúdo, 

justificativa, objetivos, riscos e benefícios, e que o uso de suas informações seria somente 

para fins científicos. Além disso, a pesquisa só foi iniciada após a assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecida (TCLE), cujo modelos são apresentados no 

Apêndice B (específico para cada participante da pesquisa). 

A fim de preservar o anonimato dos participantes da pesquisa, optou-se por criar 

siglas para referir-se às citações das informações dadas pelos mesmos. Dessa forma, 

foram denominados de acordo com as primeiras letras que representa a/o sua/seu 

função/cargo juntamente com as iniciais da instituição que fazem parte. 
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Assim sendo, como dito antes, os coordenadores foram nomeados como CIPF 

(Coordenador da Instituição Pública Federal), SISS (Supervisor da Instituição Sistema S) 

e CIP (Coordenador da Instituição Privada). Nessa mesma lógica foram nomeados os 

documentos: PCIPF (Plano de Curso da Instituição Pública Federal) e PPCIPF (Projeto 

Pedagógico do Curso da Instituição Pública Federal); PCISS (Plano de Curso da 

Instituição Sistema S); e PCIP (Plano de Curso Técnico da Instituição Privada). 

Como recomendado pelas Resoluções CNS n° 466/2012 e n° 510/2016, será 

entregue um relatório (no caso, esta dissertação) para cada coordenador do curso técnico 

em enfermagem, das instituições envolvidas na pesquisa, com o objetivo de informá-los 

sobre os resultados do estudo. Dessa forma, havendo alguma irregularidade no 

atendimento da Resolução CNE/CEB n° 6/2012 e das Resoluções CNS n° 466/2012 e n° 

510/2016, terão ciência para que, assim, possam tomar medidas necessárias para atingir 

o seu cumprimento. 

Será entregue, também, aos respectivos coordenadores, uma cartilha digital 

contendo informações sobre a ética em pesquisa em seres humanos, conforme as 

Resoluções CNS n° 466/2012 e n° 510/2016, com a sugestão de que seja divulgada aos 

seus discentes para que possam obter conhecimentos sobre a importância da avaliação 

ética das pesquisas e/ou atividades que desenvolvem no curso. 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este capítulo foi dividido em três subcapítulos: o primeiro apresenta dados acerca 

dos planos de curso técnico em enfermagem das diferentes instituições pesquisadas. O 

segundo apresenta os dados das entrevistas com os coordenadores ou supervisores dos 

cursos. Por fim, o terceiro subcapítulo, traz a discussão dos dados coletados. 

Antes de iniciar os resultados e a discussão, ressalta-se, para uma melhor 

compreensão dos dados, que os cursos técnicos em enfermagem das instituições 

envolvidas na pesquisa encontram-se estruturados da seguinte forma apresentada no 

Quadro 4. 

 

Quadro 4. Estrutura dos cursos técnicos em enfermagem nas Instituições Pesquisadas 
Instituição Modalidade do 

curso 
Duração Organização Curricular 

Instituição Pública 
Federal 

Subsequente Mínima de 24 meses Dividida em 4 
módulos/disciplinas 

Instituição do Sistema 
S 

Subsequente Um pouco mais de 24 
meses 

Composta por 18 Unidades 
Curriculares (UC). 

Instituição Particular Subsequente Mínima de 20 meses 
Dividida em 3 

módulos/disciplinas. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Observa-se no Quadro 4 que os cursos técnicos em enfermagem nas três 

instituições selecionadas para a pesquisa ocorrem na modalidade subsequente, como 

determinado no critério de inclusão do estudo, mas apesar de terem período de duração e 

organização curriculares diferentes nos cursos devem atender a Resolução CEB nº 6/2012 

e as Resoluções do Conselho Nacional de Saúde, nº 466/12 e nº 510/16 quando realizarem 

pesquisa envolvendo seres humanos.  

 

7.1 PLANOS DE CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 

Neste subcapítulo são apresentados os dados acerca dos planos de curso técnico 

em enfermagem, ou projeto pedagógico do curso técnico em enfermagem, das diferentes 

instituições pesquisadas: uma instituição pública federal, uma instituição do Sistema S e 

uma instituição privada. 
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7.1.1 Instituição Pública Federal 
 

O Plano de Curso Técnico em Enfermagem, da Instituição Pública Federal, foi 

aprovado no ano 2005 e informa que o desenho curricular compreende competências e 

habilidades desenvolvidas em todos os módulos do curso (módulos I, II, III e IV). Este 

documento propõe como uma das competências específicas, para o módulo I, a de 

“empregar a metodologia de projetos na elaboração de uma pesquisa de campo”, 

buscando fomentar a habilidade de “desenvolver a pesquisa de campo através de 

questionário e entrevista, visando o desenvolvimento do projeto”. Propõe também a 

habilidade de “realizar pesquisas de interesse de Enfermagem”, no módulo IV, além de 

mencionar o procedimento da pesquisa como uma das estratégias de aprendizagem em 

todos os módulos do curso. Assim sendo, o descrito plano inclui referências à realização 

de pesquisa. 

Também foi considerado o Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Enfermagem 

da Instituição Pública Federal (aqui indicado pela sigla PPCIPF), elaborado em 2017 com 

vigência em 2018. Este documento propõe um componente curricular/disciplina 

chamado(a) Trabalho de Conclusão de Curso/Práticas Profissionais Integradas 

(TCC/PPI), que são “atividades interdisciplinares desenvolvidas de forma coletiva, 

envolvendo discentes e todos os docentes que ministram aulas teóricas no último semestre 

do curso” (PPCIPF). Conforme o PPCIPF, a disciplina TCC/PPI deve proporcionar, 

dentre os seus objetivos, o de o discente aprender estratégias para realizar uma pesquisa 

bibliográfica e o de escrever um artigo técnico-científico. Dentre as ações a serem 

definidas para a disciplina constam as de elaborar atividades de pesquisa, relatórios, 

artigos, e textos científicos em geral. 

Vê-se, portanto, que nos dois documentos analisados há referências claras à 

realização de pesquisa e, inclusive, à divulgação de resultados por meio de relatórios, 

artigos, e textos científicos. Além disso, o Plano de curso faz menção à realização de 

pesquisa de campo por meio de entrevistas o que chama a atenção para uma análise mais 

detalhada, após esclarecimentos com o coordenador do respectivo curso, sobre a 

realização de pesquisas envolvendo seres humanos. 
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7.1.2 Instituição Sistema S 
 

De acordo com o Plano de Curso Técnico em Enfermagem da Instituição Sistema 

S (aqui indicado pela sigla PCISS), aprovado no ano 2018, as pesquisas realizadas no 

curso encontram-se associada à construção de um projeto, chamado Projeto Integrador, 

que deve ser construído simultaneamente com todas as Unidades Curriculares que 

compõem o curso.  

O Projeto Integrador refere-se a “uma Unidade Curricular de Natureza 

Diferenciada, baseada na metodologia de ação-reflexão-ação, que se constitui na 

proposição de situações desafiadoras a serem cumpridas pelo aluno [...]” (PCISS), que 

prevê “a criação de estratégias para a solução de um problema ou de uma fonte geradora 

de problemas relacionada à prática profissional” (PCISS).  

Conforme explica o documento, 

[...] o Projeto Integrador do Curso Técnico é constituído pela produção dos 
alunos sistematizadas ao longo do curso, no qual são apresentados resultados 
consistentes e coerentes com o perfil profissional de conclusão.  
A proposta consiste em propiciar aos alunos a experiência de desenvolver o 
Projeto Integrador em diferentes contextos de atuação, abrangendo os 
processos de assistência aos usuários nos diferentes graus de complexidade e 
atenção a saúde, além de propiciar a vivência de situações reais, gerando 
desafios que levem os alunos a decidir, opinar, debater e construir com 
autonomia o seu desenvolvimento profissional. 
De forma geral, é importante que as estratégias de ensino-aprendizagem 
abordem exemplos reais ou fictícios, próximos a situações de trabalho, 
como pesquisas em diferentes fontes, contato com os especialistas da área, 
visitas técnicas e simulações. Cabe ressaltar que, na mediação dessas 
atividades, o docente deve possibilitar a identificação de problemas 
diversificados e desafiadores, orientar a busca de informações, estimular 
respostas inovadoras e criar estratégias que propiciem avanços, tendo em vista 
que a competência é desenvolvida pela prática em situações concretas (PCISS, 
grifo nosso). 

 

Pela descrição da execução do Projeto Integrador, as pesquisas desenvolvidas no 

curso técnico são realizadas na etapa de execução do citado projeto como é evidenciado 

a seguir: 

1°. Problematização: corresponde ao ponto de partida do projeto. Na definição 
do tema gerador, deve-se ter em vista uma situação plausível, identificada no 
campo de atuação profissional e que perpasse as competências do perfil de 
conclusão. Neste momento, é feito o detalhamento do tema gerador e o 
levantamento das questões que irão nortear a pesquisa e o 
desenvolvimento do projeto. As questões devem mobilizar ações que 
articulem as competências do curso para a resolução do problema.  
2°. Desenvolvimento: para o desenvolvimento do Projeto Integrador, é 
necessário que os alunos organizem e estruturem um plano de trabalho. Esse é 
o momento em que são elaboradas as estratégias para atingir os objetivos e dar 
respostas às questões formuladas na etapa de problematização. O plano de 
trabalho deve ser realizado conjuntamente pelos alunos e prever situações que 
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extrapolem o espaço da sala de aula, estimulando a pesquisa em bibliotecas, 
a visita aos ambientes reais de trabalho, a contribuição de outros docentes 
e profissionais, além de outras ações para a busca da resolução do 
problema. 
3º Síntese: momento de organização e avaliação das atividades desenvolvidas 
e dos resultados obtidos. Nesta etapa, os alunos podem rever suas convicções 
iniciais à luz das novas aprendizagens, expressar ideias com maior 
fundamentação teórica e prática, além de gerar produtos de maior 
complexidade. É importante que a proposta de solução traga aspectos 
inovadores, tanto no próprio produto, quanto na forma de apresentação 
(PCISS, grifos nosso). 
 

A partir dos dados apresentados, pode-se inferir que o plano de curso indica 

realização de pesquisa, incluindo a elaboração de um plano de trabalho, que sugere um 

planejamento de pesquisa de alguma forma similar a um projeto de pesquisa. Cabe 

ressaltar que essas pesquisas não necessariamente envolvam seres humanos, embora seja 

dito que é estimulada “a pesquisa em bibliotecas, a visita aos ambientes reais de trabalho, 

a contribuição de outros docentes e profissionais, além de outras ações para a busca da 

resolução do problema” (PCISS). 

 

7.1.3 Instituição Privada 
 

O Plano de Curso referente à renovação da autorização do Curso Técnico em 

Enfermagem da Instituição Privada (aqui indicado pela sigla PCIP) traz como proposta o 

desenvolvimento de pesquisas por meio de dois tipos de trabalhos, denominados Trabalho 

de Conclusão de Estudo de Módulo (TCM) e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 

como evidenciado nos trechos extraídos do documento: 

O Trabalho de Conclusão de Estudo de Módulo (TCM), inserido no final do 
modulo I, tem por objetivo elaborar pesquisas, que envolvam os temas 
integradores, para o desenvolvimento da capacidade do processo do cuidar 
através da elaboração de projetos que embasem as bases das competências e 
habilidades a serem desenvolvidas no módulo sequenciado (PCIP). [...] 
 
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) tem por finalidade elaborar projetos 
que enquadrem na área de atuação tecnológica em Enfermagem e desenvolver 
capacidades de leitura e síntese de textos técnico-científicos e firmes durante a 
pesquisa, elementos essenciais para o desempenho de novas práticas no 
processo do cuidar (PCIP). 

 

Ao tratar sobre as avaliações dos TCM e TCC o plano de curso menciona, nos 

procedimentos de avaliação, a entrega de um projeto final e atividades a serem 

desenvolvidas em sala de aula como a entrega de tema, objetivos gerais e específicos e a 

entrega de materiais, métodos e tópicos a serem desenvolvidos no referencial teórico, 

atividades que constituem o desenvolvimento dos projetos elaborados nos TCM e TCC. 
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Considerando a Matriz Curricular do curso, do ano 2016, contida no plano de 

curso, as pesquisas estão previstas para serem desenvolvidas em todos os módulos (I, II 

e III), pois se observa em sua estruturação unidades temáticas chamadas de Trabalho de 

Conclusão de Estudo de Módulo I (TCMI), no módulo I, Trabalho de Conclusão de 

Estudo de Módulo II (TCMII), no módulo II, e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 

no módulo III. 

Os dados apresentados indicam, portanto, que o plano de curso inclui a realização 

de pesquisas que, inclusive, devem resultar em TCC. Entretanto o plano de curso sinaliza 

que se trata de pesquisas bibliográficas: “desenvolver capacidades de leitura e síntese de 

textos técnico-científicos e firmes durante a pesquisa” (PCIP), e que não devem, assim 

sendo, envolver seres humanos. 

 

7.2 ENTREVISTAS COM COORDENADORES DE CURSOS TÉCNICOS EM 
ENFERMAGEM 

 

Neste subcapítulo são apresentados os dados das entrevistas com os 

coordenadores ou supervisores dos cursos técnicos em enfermagem das diferentes 

instituições pesquisadas: uma instituição pública federal, uma instituição do Sistema S e 

uma instituição privada. 

Cabe informar que a discussão acerca dos dados apresentados a seguir, em 

paralelo com os dados do subcapítulo anterior, de análise dos planos de curso, consta no 

subcapítulo posterior a este. 

 

7.2.1 Instituição Pública Federal 
 

Na entrevista com o coordenador do curso técnico em enfermagem da Instituição 

Pública Federal (aqui indicado pela sigla CIPF) foi perguntado inicialmente se havia 

realização de pesquisas no curso e a resposta foi a seguinte: 

Não há a realização de pesquisas pelos alunos. Na verdade, nós desenvolvemos 
projetos interdisciplinares e alguns têm o caráter de pesquisa, mas ainda não 
temos essa cultura de submissão mesmo de projetos de pesquisa para a pró-
reitoria de pesquisa ou para a Plataforma Brasil. Então é algo que precisa ser 
amadurecido dentro do curso, a questão da pesquisa envolvendo os nossos 
alunos. Além disso, na maioria dos editais de pesquisa do Campus não 
podemos inserir os alunos do curso subsequente, apenas do integrado e dos 
cursos de nível superior, então não temos realizado pesquisa com alunos da 
Enfermagem (CIPF). 
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Em razão da resposta anterior, em que o coordenador afirmou não haver realização 

de pesquisa do curso, foi perguntado sobre a disciplina de Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) prevista no Projeto Pedagógico do Curso. Diante disso, após explicar sobre 

a referida disciplina, o coordenador relatou sobre a construção de artigos científicos ao 

longo do módulo IV do curso: 

 
[...] nesse novo projeto (PPC) inseriu essa disciplina de TCC (Trabalho de 
Conclusão de Curso) e a prática profissional integradora. E aí essa disciplina é 
justamente para desenvolver os projetos interdisciplinares que acontecem no 
curso, que é a integração de todas as disciplinas do módulo (IV) pra que os 
alunos possam se envolver em projetos interdisciplinares que a gente chama 
também de projetos integradores. Então nessa perspectiva a gente pode pensar 
em várias atividades que se caracterizam como atividades com Trabalho de 
Conclusão de Curso, e aí dentro dessa proposta há proposta de se desenvolver 
pesquisas [...] (CIPF). 

[...] nesse semestre a gente tem começado a construir artigos científicos, que 
também se caracteriza, acredito que se caracterizam como pesquisas, que são 
as pesquisas de revisão de literatura e artigos de relatos de experiência pra 
gente tentar, neh?, a publicação. Mas as pesquisas que são submetidas a 
Plataforma Brasil a gente não tem realizado esse tipo de pesquisa, é um dos 
nossos objetivos, principalmente com a reformulação e com essa nova 
disciplina (TCC/PPI) que a gente inseriu no novo PPC do curso (CIPF). 

Contudo, ao perguntar sobre o desenvolvimento de projetos de pesquisa ao longo 

do curso, o coordenador afirmou: “Há construção dos artigos pra disciplina [...]” (CIPF). 

Por isso, ao perguntar sobre qual é a estrutura dos projetos de pesquisa desenvolvidos no 

curso, ele explicou conforme se configura a estrutura dos artigos científicos: 

[...] existe uma introdução, uma justificativa, existe um problema identificado, 
um objetivo, e aí a orientação da professora que ministra a disciplina é tentar 
ao máximo que esse artigo seja relacionado ao projeto (projeto interdisciplinar) 
(CIPF).  

 

Em seguida, ao ser perguntado se as pesquisas dos projetos eram realizadas com 

participantes, uso de prontuários, uso de material biológico, entrevistas etc., o 

coordenador do curso explicou sobre a coleta de dados com a aplicação de questionário, 

realizada no módulo I, como também sobre as pesquisas realizadas para a produção dos 

artigos na disciplina de TCC, prevista no módulo IV: 

No módulo I, geralmente, a gente trabalha com a análise da situação de saúde 
no território, então são feitas algumas perguntas para os profissionais do 
trabalho no território de abrangência da Unidade de Saúde da Família, e a partir 
desses questionários, e a partir de dados de sites do Ministério da Saúde, os 
meninos fazem a análise situacional e conseguem perceber quais são os 
determinantes de saúde daquele território. [...] com a aplicação desses 
questionários, a partir do momento que você faz um levantamento de dados 
não deixa de ser, neh?, uma pesquisa. Mas, assim, no curso não se caracteriza 
como uma pesquisa científica, a gente coletava esses dados pra realização do 
projeto mesmo, interdisciplinar, a nível de conhecimento do aluno. 
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[...] A construção desses artigos é basicamente a partir de dados secundários, 
a partir de outros artigos, inclusive na construção dos relatos de experiência 
que precisa de fundamentação teórica. E os de revisão já são revisão de artigos 
já publicados. Então assim, só para esclarecer, neh?, A gente pensa assim no 
TCC, no Trabalho de Conclusão de Curso, numa perspectiva mais ampla, não 
apenas na parte da pesquisa. Então quando você ler (o PPC) você vê que 
existem outras questões, neh? Pra nós, o Trabalho de Conclusão de Curso ele 
se caracteriza também como outras ações como, por exemplo, a construção e 
a organização de um evento, a construção de vídeos também, a realização de 
projetos de extensão, então a gente tem uma visão mais ampla daquilo que se 
configura como Trabalho de Conclusão de Curso. Mas, realmente, pesquisas 
com seres humanos não existem no nosso curso, apenas a coleta de algumas 
informações a partir de questionários para fins de ensino e aprendizagem do 
aluno sem a divulgação desses dados (CIPF). 

Ao iniciar as perguntas sobre o segundo tema da entrevista – Ética em Pesquisa –

, a resposta sobre a existência, ou não, de Comitê de Ética em Pesquisa na instituição 

ficou subentendida, quando o coordenador explicou sobre um projeto de pesquisa 

desenvolvido pelos professores da instituição: 

Em relação ao desenvolvimento de projetos de pesquisa, existe um grupo de 
pesquisa na área de saúde que se chama estudos interdisciplinares em saúde no 
qual a gente tem uma pesquisa submetida à Plataforma Brasil, que é um estudo 
sobre qualidade de vida dos servidores dos institutos federais [...]. Então temos, 
sim, uma proposta cadastrada, submetida à Plataforma Brasil e aguardando a 
aprovação, a liberação do Comitê de Ética pra começar a realização da coleta 
de dados. Mas, não é uma pesquisa que envolve os alunos, é uma pesquisa que 
envolve apenas professores de diversas áreas do Campus [,,.] (CIPF). 

Quanto aos projetos de pesquisas envolvendo seres humanos desenvolvidos no 

curso que necessitaram/necessitam ser avaliados pelo Comitê de Ética em Pesquisa, a 

resposta do coordenador, já confirmada anteriormente, foi ratificada: 

Então, até este momento do curso nós não desenvolvemos pesquisas 
envolvendo seres humanos de forma conjunta com os nossos alunos, mas para 
que a gente consiga alcançar, neh?. a proposta do instituto que é a 
indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, o grupo ele tem a 
pretensão de desenvolver futuramente pesquisas também que envolvam nossos 
alunos como atuantes mesmo, neh? Como protagonistas também dessas 
pesquisas. Mas até o momento não há a realização. Mas existe a pretensão, 
neh?, É um planejamento para um futuro, espero que breve, para que a gente 
consiga começar a desenvolver juntamente com o corpo discente do nosso 
curso. 

Além disso, ao perguntar sobre o início das pesquisas envolvendo seres humanos 

(antes da avaliação, após submeter ou não são avaliadas pelo CEP), a resposta, também 

já confirmada anteriormente, foi ratificada pelo coordenador: “Então, assim, até então no 

curso não foi desenvolvida nenhuma pesquisa com seres humanos” (CIPF). 

Por fim, quanto a pergunta sobre a autorização dos participantes das “pesquisas” 

realizadas no curso o coordenador respondeu: 

Apesar de não ter o cunho científico, os questionários eles começam 
solicitando a autorização, então existe sim uma solicitação de autorização pra 
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a coleta dessas informações. A gente já no próprio questionário, que é aplicado, 
tem um espaço da pessoa autorizando essa coleta de dados sim, a gente tem 
esse cuidado de fazer isso para poder nos resguardar e pra poder deixar, neh?, 
a pessoa ciente que ela está autorizando essa coleta de dados (CIPF). 
 
 

7.2.2 Instituição Sistema S 
 

Durante a entrevista com o supervisor do curso técnico em enfermagem da 

Instituição do Sistema S (aqui indicado pela sigla SISS), quando foi perguntado se havia 

realização de pesquisas no curso da instituição, ele respondeu: 

Não. [...] a nossa metodologia ela é diferente, não é uma metodologia voltada 
para o currículo, não é uma metodologia voltada pra aquele currículo 
fragmentado de disciplina. Então a pesquisa em si ela faz parte de todo o 
processo, ele é um aluno pesquisador, então o tempo inteiro em sala de aula ou 
nos campos de estágios os professores eles promovem a atividade aonde esse 
aluno se torna um pesquisador. O tempo inteiro ele está pesquisando a temática 
pra aula, o tempo inteiro ele está pesquisando algum assunto que vá solidificar 
isso em sala de aula (SISS). 

Após afirmar sobre a não realização de pesquisas no curso o desenvolvimento de 

projetos de pesquisas também foi negado, quando o supervisor explicou sobre a existência 

do desenvolvimento de projetos integradores, como identificado no plano de curso e 

evidenciado em sua explicação: 

Existem projetos integradores. Aqui a gente tem por conta dessa metodologia 
de desenvolvimento de competência, aqui eles desenvolvem em todos os 
cursos, independente que ele faça técnico ou não, um projeto integrador por 
turma, que esse projeto o cunho dele é uma resolução de um problema ligado 
ao perfil profissional a ser formado nesse curso. No caso do Curso Técnico em 
Enfermagem, que é um curso longo, eles fazem três tipos de pesquisas que são 
projetos integradores, entendeu? Que nem é pesquisa, eles fazem três tipos de 
projetos integradores ao longo do curso todo, e a pesquisa é do início ao final 
do curso (SISS). 

Dessa forma, sem o desenvolvimento de projetos de pesquisas no curso, a resposta 

sobre a estrutura dos projetos de pesquisa foi dada tomando como referência a estrutura 

dos projetos integradores:  

Bom, de estrutura desse projeto (referindo-se ao Projeto Integrador) é 
levantamento dessa problemática, levantamento dessa temática a ser 
trabalhada já dentro daquela temática que a gente também já propõe ao aluno 
[...]. Ele levanta como um problema de acordo com que ele tem trabalhado 
como conhecimento dele construído ao longo do curso. [...] não é um projeto 
a nível de monografia (SISS). 

Mas, apesar das “pesquisas” não serem desenvolvidas por meio de projetos de 

pesquisa, foi confirmada a existência de atividades envolvendo coleta de dados de pessoas 

quando perguntado se as pesquisas dos projetos ocorriam por meio de entrevistas, 
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utilização de prontuários, coleta de material biológico, etc.: “Entrevistas, prontuários, 

pessoas. Material biológico não!” (SISS). 

Mudando para o segundo tema da entrevista – Ética em Pesquisa –, foi perguntado 

se a instituição possuía Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e a resposta foi dada bem 

sucintamente: “Possui” (SISS). 

Em seguida, pela razão de já ter sido evidenciado anteriormente que não havia 

desenvolvimento de projetos de pesquisa no curso, a resposta referente a quantos projetos 

de pesquisas envolvendo seres humanos necessitaram/necessitam ser avaliados por CEP 

foi explicado pelo supervisor da seguinte forma:  

Eles fazem (referindo-se a alunos) essas pesquisas nos campos de estágio. 
Então é obedecendo muito quais são os prontuários que a direção do hospital 
eles entregam pra que a gente possa estar manuseando. Então aqui a gente não 
trabalha com prontuário [...]. Eles têm contato com prontuário real lá no campo 
de estágio, nos hospitais. [...] são dados que o próprio Comitê de Ética de lá do 
hospital, ou seja, os prontuários que os hospitais eles deixam nós termos 
acesso. E quando eles trazem pra aqui são já liberados pelo Comitê de Ética 
deles lá, nós não temos acesso a prontuário de pacientes aqui (SISS). 

No que concerne à pergunta sobre o início das pesquisas (antes da avaliação, após 

submissão ou não são avaliadas por CEP), a resposta foi dada tendo como base o projeto 

integrador. 

Necessariamente para se fazer o projeto (integrador), não existe específicas 
etapas de entrevistar [...]. A metodologia aqui não requer a esta obrigatoriedade 
que esse aluno ele faça a essas etapas porque a gente não encara um projeto 
nessa metodologia nossa de desenvolvimento de competências (SISS). 

Para finalizar, ao perguntar se havia autorização dos participantes das pesquisas 

envolvendo seres humanos, o supervisor respondeu: “Há. A gente tem uma ficha, e essa 

ficha de autorização tanto de imagem quanto autorização de dados específicos, caso seja 

necessário, neh?, ter esse levantamento de dados pra esses pacientes, que eles vão estar 

entrevistando onde eles estiverem”(SISS). 

 

7.2.3 Instituição Privada 
 

Na instituição privada, a entrevista foi realizada com o coordenador do curso 

técnico em enfermagem (aqui indicado pela sigla CIP), que ao responder se havia 

realização de pesquisas durante o curso afirmou: 

Sim. [...] Como todos os semestres, na verdade divido em módulos e como 
todos os módulos tem um trabalho de conclusão de módulo (I, II e III), no III 
é o Trabalho de Conclusão de Curso. Desde a primeira disciplina que a gente 
dar que é Português, e as outras, a relação interpessoal, como se comportar 
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num hospital, etiqueta profissional e ética profissional, o aluno já é incitado 
nessas disciplinas a orientação sobre pesquisa (CIP). 

Após a confirmação de realização de pesquisas no curso, a existência de 

desenvolvimento de projetos de pesquisa também foi confirmada como pode ser 

concluída em sua explicação a seguir:  

[...] os projetos de pesquisa são de acordo com os módulos. O módulo I ele é 
divido em disciplinas, e dentro de cada disciplina o aluno pode se sentir a 
vontade naquelas 10 disciplinas no primeiro módulo a escolher um tema de sua 
aproximação e realizar a pesquisa, e a gente chama de Trabalho de Conclusão 
de Módulo. O Trabalho de Conclusão de Módulo é feito com orientação tanto 
do professor de letras, de Português, para avaliar a parte de interpretação de 
texto, a parte linguística, a parte gramatical, como é feita por um profissional 
de acordo com a afinidade dele no tema. 

Assim sendo, ao perguntar sobre qual é a estrutura dos projetos de pesquisa 

desenvolvidos no curso, o coordenador esclareceu: “É um projeto normal, a estrutura é: 

vai fazer a introdução, desenvolvimento e conclusão, tudo dentro da regra da ABNT. Por 

isso que é avaliado pelo professor de letras, metodologia científica no caso” (CIP). 

Quanto à realização de pesquisas com a utilização de prontuários, uso de material 

biológico, uso de informações ou dados de pessoas, entrevistas etc., o coordenador 

respondeu:  

As pesquisas do trabalho de conclusão dos módulos do curso são feitas sob 
revisão bibliográfica. Em algumas situações, como a gente tem uma visita 
técnica, se o aluno dentro da sua pesquisa tiver ligação com o tema dele e a 
visita técnica a gente pede para ele colocar também o que foi que ele viu na 
visita e como aquela visita pode contribuir para o trabalho dele (CIP). 

Iniciando sobre o segundo tema da entrevista – Ética em pesquisa –, a resposta 

referente a existência de Comitê de Ética em Pesquisa na instituição foi negativa, sendo 

explicado da seguinte maneira: 

Não existe uma comissão estabelecida na unidade. Só que como os trabalhos 
de conclusões e toda grade curricular ela é orientada tanto pelo professor, com 
o coordenador do curso e o coordenador geral junto com a disciplina, então a 
disciplina, fundamental destacar isso, a disciplina de ética em pesquisa é dada 
também no primeiro módulo junto com o código de ética, a legislação atual. 
Então isso dar um conteúdo maior ao aluno para eles fazerem as suas pesquisas, 
e após eles fazerem essas pesquisas é avaliado a questão ética com o professor, 
coordenador do curso, coordenador geral e diretoria (CIP). 

Após revelar como ocorre a avaliação ética das pesquisas, a resposta do 

coordenador sobre quantos projetos de pesquisas envolvendo seres humanos não 

necessitaram/necessitam ser avaliados por CEP apresentou a seguinte justificativa: 

“Como nós aqui fazemos revisão bibliográfica, e algumas vezes avaliação de visita de 

campo, não é necessário levar pro comitê de ética, mas sim passar pela avaliação ética de 

todo o corpo docente da escola de Enfermagem” (CIP). 
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Em seguida, ao perguntar sobre quando são iniciadas as pesquisas envolvendo 

seres humanos (antes da avaliação, após submeter ou não são avaliadas por CEP), apesar 

de já ter sido afirmado na resposta anterior, as informações foram ratificadas como 

mostrado a seguir: “Não se aplica. Sobre as visitas técnica vigora a resposta anterior” 

(CIP). 

Ao finalizar, foi confirmado que na realização de pesquisas envolvendo seres 

humanos há a autorização dos participantes da pesquisa da seguinte maneira:  

Sim, na visita técnica se o aluno entender e achar necessário colocar essa 
experiência prática para a parte autorizada em sala de aula, claro que todo o 
contato do paciente é feito por supervisão de um preceptor e com autorização 
do paciente pra que realize essa visita e traga dados também do paciente em si 
(CIP). 

 

7.3 DISCUSSÃO DOS DADOS 
 

No curso técnico em enfermagem da Instituição Pública Federal foi observado que 

as pesquisas, mencionadas em seus documentos (Plano de Curso e Projeto Pedagógico do 

Curso, PPC), previstas para os módulos I e IV, não são constituídas com base na 

elaboração de projetos de pesquisa, pré-requisito para a realização de uma pesquisa 

científica, como afirma Heerdt (2007). 

Conforme as informações prestadas pelo coordenador do curso técnico em 

enfermagem da Instituição Pública Federal pode-se entender que as “pesquisas de campo” 

previstas para o módulo I, como menciona o plano de curso, e o artigo científico que pode 

ser elaborado no Trabalho de Conclusão de Curso, na disciplina TCC/PPI prevista no 

módulo IV, como prevê o PPC, não se caracterizam como pesquisas científicas, pois não 

há a elaboração de projetos de pesquisas para balizar seu desenvolvimento e, por isso, 

não há também a elaboração de relatório final nem a apresentação dos resultados como 

etapas da pesquisa científica definidas nesse estudo. 

Como já afirmado por Souza e Melo (2013), a pesquisa científica constitui-se 

pelas etapas de Planejamento, Execução e Divulgação, fundamentais e sequenciais, nas 

quais são elaborados os documentos: projeto de pesquisa, relatório final e artigo(s) 

original(is), respectivamente. Dessa forma, apesar de o artigo científico fazer parte da 

etapa de divulgação da pesquisa científica, como acredita os autores, a construção do 

artigo científico no caso previsto no curso técnico em enfermagem da Instituição Pública 

Federal não se configura como parte dessa etapa, já que não há a elaboração de projeto 



58 

de pesquisa e, consequentemente, também não há a elaboração de relatório final. Não 

constituindo, stricto sensu, como uma pesquisa científica. 

Quanto às pesquisas realizadas no curso técnico em enfermagem da Instituição 

Sistema S, como descrito nos dados coletados, assim como as pesquisas desenvolvidas 

na Instituição Pública Federal, também não se configuram como pesquisas científicas. As 

pesquisas desenvolvidas no curso, para a construção do Projeto Integrador, são apenas 

atividades realizadas pelos alunos promovidas pelos professores ao longo de todo o curso, 

como ficou subentendido no plano de curso e afirmado pelas informações prestadas pelo 

supervisor do curso na entrevista. Dessa forma, pode-se afirmar que no curso técnico em 

enfermagem da instituição não há elaboração de projetos de pesquisas, nem elaboração 

de relatório/projeto final nem apresentação dos resultados das pesquisas, da mesma forma 

que foi observado na Instituição Pública Federal. 

Quanto à Instituição Privada, os resultados apresentados mostram que as 

pesquisas previstas em seu curso técnico em enfermagem são realizadas por meio de 

projetos de pesquisa, como prevê o plano de curso da instituição e explicado pelo 

coordenador do curso. Além disso, foi evidenciado também nos resultados que há a 

elaboração de um projeto final e a apresentação dos resultados para uma banca. Assim 

sendo, foi identificada a realização das três etapas da pesquisa científica (planejamento, 

execução e divulgação), como propõe Souza e Melo (2013). Pode-se, portanto, inferir que 

no curso técnico em enfermagem da Instituição Privada há a realização de pesquisas 

científicas.  

Fazendo um comparativo dos resultados sobre a realização de pesquisas 

científicas nos cursos técnicos em enfermagem nas três instituições, foi observado que 

apenas o curso técnico em enfermagem da Instituição Privada realiza pesquisas 

científicas. A não realização de pesquisas científicas nesses cursos pode ser explicada por 

Valer, Brognoli e Lima (2017), quando mencionam que, no contexto educacional, o termo 

pesquisa é utilizado muitas vezes como a prática de consulta de fontes sobre determinado 

tema, como um procedimento de pesquisa bibliográfica, ou o termo “pesquisa” é utilizado 

para designar a ação de coletas de dados em determinado contexto social, como foi 

observado nas Instituições Pública Federal e Sistema S. Porém, as autoras afirmam que o 

termo pesquisa como está posto nas DCNGEB (BRASIL, 2013), refere-se a uma 

atividade mais elaborada, necessitando de uma atenção planejada por parte dos 

envolvidos na atividade pedagógica, baseando em um projeto de pesquisa, explicitando 

seus referenciais teóricos e sua metodologia. 
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Pode-se inferir, diante disso, que a pesquisa como princípio pedagógico – que é 

um dos princípios norteadores da EPTNM – não é assumida nos cursos técnico em 

enfermagem da Instituição Pública Federal e da Instituição Sistema S, embora esse 

princípio esteja determinado na Resolução CNE/CEB 6/2012. Assim sendo, nessas 

instituições, a prática profissional, prevista na organização curricular dos cursos técnicos 

em enfermagem, não está plenamente relacionada aos seus fundamentos científicos e 

tecnológicos, já que não se encontra orientada pela pesquisa como princípio pedagógico, 

o que contribuiria para o educando enfrentar o desafio do desenvolvimento da 

aprendizagem permanente (BRASIL, 2012a). 

Quanto ao cumprimento das Resoluções CNS n° 466/2012 e n° 510/2016, apesar 

da Instituição Pública Federal e da Instituição Sistema S não realizarem pesquisas 

científicas, foi observado que há realização de coleta de dados de pessoas, seja por meio 

de entrevistas e/ou por utilização de prontuários. Porém, essas atividades são realizadas 

com o intuito exclusivamente de ensino ou treinamento, sem finalidade de pesquisa 

científica. Por não se enquadrarem como atividades visando a construção de TCC, artigos, 

ou documentos similares, e por não ter a intenção de incorporação dos resultados dessas 

atividades em um projeto de pesquisa, as diretrizes e normas das Resoluções CNS n° 

466/2012 e n° 510/2016 não são aplicadas, não sendo necessária a observância das 

normativas em ética em pesquisa em seres humanos nesses casos. 

No que se refere ao curso técnico em enfermagem da Instituição Privada, ficou 

evidenciado na entrevista que não há avaliação de projetos de pesquisa por CEP e que 

não há utilização de TCLE e/ou TALE para solicitar autorização dos participantes das 

pesquisas envolvendo seres humanos, ou seja, a prática não observa as determinações da 

Resolução CNS n° 510/2016. Isso implica em dizer que o curso técnico em enfermagem 

da Instituição Privada não está observando as diretrizes das Resoluções CNS nº 466/2012 

e nº 510/2016.  

Com base na resposta do coordenador do curso técnico em enfermagem da 

Instituição Privada, referente a não haver a necessidade de submissão de projetos de 

pesquisas para comitês de ética já que todas as pesquisas do curso, que incluem aquelas 

realizadas com seres humanos, passavam pela avaliação ética de todo o corpo docente da 

escola de Enfermagem, pode-se inferir que é recomendável maior esclarecimento sobre 

o que determinam as Resoluções do CNS n° 466/2012 e n° 510/2016, para que, assim 

sendo, as pesquisas envolvendo seres humanos, de forma direta ou indireta, realizadas no 
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curso dessa instituição possam ser aplicadas em conformidade com as normativas em 

ética em pesquisa previstas nessas resoluções. 

Visando apresentar uma síntese dos dados encontrados nesta pesquisa, foi 

elaborado o Quadro 5. 

 

Quadro 5. Resultados da Pesquisa e da Ética em Pesquisa nos cursos técnicos em enfermagem 
das Instituições Pública Federal, Sistema S e Privada  

INSTITUIÇÃO 

PESQUISA CIENTÍFICA ÉTICA EM PESQUISA 

Planejamento Execução Divulgação 
Cumpre as Resoluções 
CNS nº 466/2012 e nº 

510/2016  

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 
Não 
se 

aplica 
Pública Federal  X  X  X   X 

Sistema S  X  X  X   X 

Privada X  X  X   X  

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Assim sendo, o Quadro 5 sintetiza os principais achados a partir da análise dos 

resultados sobre a pesquisa científica e a ética em pesquisa nos cursos técnicos em 

enfermagem das três instituições envolvidas neste trabalho. 
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8 PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Como já mencionado, anteriormente, será entregue um relatório (no caso, esta 

dissertação) aos coordenadores dos cursos técnicos em Enfermagem das instituições 

envolvidas na pesquisa, com o objetivo de informá-los sobre os resultados encontrados 

neste estudo. Dessa forma, a dissertação será entregue aos coordenadores para que estes 

possam ter conhecimento sobre o atendimento ou não às Resoluções (tanto à Resolução 

CNE/CEB quanto às Resoluções CNS) citadas na pesquisa, para que assim possam tomar 

medidas necessárias para atingir o respectivo cumprimento. 

Além disso, objetivou-se a construção de uma cartilha digital, como produto 

educacional, com a intenção de levar esclarecimentos sobre a realização de pesquisas 

envolvendo seres humanos com base nos padrões éticos trazidos pelas Resoluções CNS 

n° 466/2012 e n° 510/2016, e demais normas pertinentes do CNS. 

A cartilha digital foi elaborada com base nas informações previstas no roteiro a 

seguir, no qual há perguntas e respostas construídas pela autora com base nas Resoluções 

CNS n° 466/2012 e n° 510/2016. Após a realização da pesquisa de campo, sobretudo das 

entrevistas, houve a retificação dessas informações para que a cartilha fosse construída e 

se ajustasse melhor aos cursos técnicos.  

 

ÉTICA EM PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS 

ORIENTAÇÕES 

 
O que é pesquisa envolvendo seres humanos? 

 
É a pesquisa que tenha como participante o ser humano, em sua totalidade ou partes 

dele, e o envolva de forma direta ou indireta, incluindo o manejo de seus dados, 
informações ou materiais biológicos.  
(RESOLUÇÃO CNS n° 466/2012). 

Ex.: Entrevista, aplicação de questionários, utilização de prontuários, filmagens e fotos. 

O que é Ética em Pesquisa? 

Cumprimento, pelo pesquisador, de normas estabelecidas para a realização de suas 
pesquisas com o intuito de proteger os seus participantes. 

Como posso agir eticamente na realização de pesquisas envolvendo seres 
humanos? 
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Respeitando o participante da pesquisa em sua dignidade e autonomia, reconhecendo 
sua vulnerabilidade, assegurando sua vontade de contribuir e permanecer, ou não, na 

pesquisa, por intermédio de manifestação expressa, livre e esclarecida;  
 

Ponderando os riscos e benefícios, tanto conhecidos como potenciais, individuais ou 
coletivos, comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de danos e 

riscos;  
 

Garantindo que danos previsíveis serão evitados; e 
 

Fazendo pesquisas de relevância social, o que garante a igual consideração dos 
interesses envolvidos, não perdendo o sentido de sua destinação sócio-humanitária. 

 (RESOLUÇÃO CNS n° 466/2012) 
  

Toda pesquisa envolvendo o ser humano, de forma direta e indireta, possuem 
riscos?  

Sim. Pois em conformidade com a Resolução CNS n° 466/2012, no seu item V que fala 
dos Riscos e Benefícios, encontra-se: 

“Toda pesquisa com seres humanos envolve risco em tipos e gradações variados. 
Quanto maiores e mais evidentes os riscos, maiores devem ser os cuidados para 

minimizá-los...”. 

O que é um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)? 

É um “colegiado interdisciplinar e independente, de relevância pública, de caráter 
consultivo, deliberativo e educativo, criados para defender os interesses dos 

participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no 
desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos”. 

(RESOLUÇÃO CNS n° 466/2012, VII.2). 
 

Qual(is) resolução(ões) devo seguir quando for realizar pesquisas envolvendo seres 
humanos? 

A Resolução CNS n° 466/2012, que abrange todas as áreas do conhecimento. A 
Resolução CNS n° 510/2016, se for utilizar metodologias próprias das áreas de Ciências 

Sociais e Humanas em razão de suas especificidades éticas contidas, dadas as suas 
particularidades, dentre outras normativas do CNS. 

 

A cartilha digital foi produzida por meio do software Adobe InDesign CC 2019 e 

traz orientações que visam o atendimento às resoluções do CNS, conforme evidenciado 

pelo layout mostrado a seguir. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

Após categorizar as etapas da pesquisa científica para identificá-la nos cursos 

técnicos em enfermagem pôde-se constatar que não há realização da pesquisa científica 

nos cursos técnicos em enfermagem de duas instituições pesquisadas nesse estudo: a 

Instituição Pública Federal e a do Sistema S. Essa situação pode ser explicada pelo fato 

de que, no contexto educacional, muitas vezes o termo pesquisa ser utilizado poli 

semântica, ora como a prática de consulta de fontes sobre determinado tema, ora para 

designar a ação de coletas de dados em determinado contexto social. 

Porém, a não realização de pesquisas no curso técnico em enfermagem, está em 

desacordo com o que se determina a Resolução CNE/CEB n° 6/2012, deixando de 

proporcionar uma articulação da Educação Básica com a Educação Profissional que 

deveria estar sendo orientada pela pesquisa como princípio pedagógico. 

É importante ressaltar que, independentemente de o curso técnico em enfermagem 

ser ofertado em qualquer uma de suas formas, seja articulada (integrada ou concomitante) 

seja subsequente, a pesquisa como princípio pedagógico deve nortear a Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio (EPTNM). O fundamental é que a EPTNM esteja 

orientada por este princípio, a fim de possibilitar ao educando o desenvolvimento da 

aprendizagem permanente e, assim, possa ser protagonista na investigação e na busca de 

respostas em um processo autônomo de (re)construção de conhecimentos. 

Quanto ao terceiro objetivo específico, analisar o cumprimento das Resoluções 

CNS n° 466/2012 e n° 510/2016 por meio de informações prestadas pelas coordenações 

dos cursos técnicos em enfermagem de instituições de natureza diferentes, o cumprimento 

dessas resoluções só pôde ser analisado na Instituição Privada, já que na Instituição 

Pública Federal e na Instituição Sistema S não há realização de pesquisas científicas. 

Além disso, as atividades desenvolvidas pelos alunos dos respectivos cursos não se 

enquadram nas atividades previstas nos primeiro e segundo parágrafos do Art.1º da 

Resolução CNS n° 510/2016. 

Diante disso, pode-se concluir que apenas o curso técnico em enfermagem da 

Instituição Privada, ao realizar pesquisas envolvendo seres humanos, não as desenvolvem 

com a observância das normativas em ética em pesquisa, ou seja, não cumpre o que 

estabelecem as Resoluções CNS n° 466/2012 e n° 510/2016. 

O objetivo geral desta pesquisa foi “Analisar como os cursos técnicos em 

enfermagem de instituições de natureza diferentes desenvolvem suas pesquisas no que se 
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refere à observância das normativas em ética em pesquisa”, e pode-se dizer que o objetivo 

foi atingido no que se refere à realização da pesquisa sobre pesquisa em cursos técnicos 

em enfermagem de instituições de natureza diferentes. Entretanto como apenas uma das 

três instituições pesquisadas realiza pesquisa científica nesses cursos, verificou-se que 

tais pesquisas não são norteadas pelas diretrizes acerca de ética em pesquisa que constam 

nas Resoluções CNS n° 466/2012 e n° 510/2016. 

Cabe ressaltar que há a necessidade da observância da ética em pesquisa, pois, 

além de constituir um procedimento metodológico indispensável, desenvolve no(a) 

discente e no(a) pesquisador(a) o comportamento ético adequado e necessário para o 

cumprimento da ética em pesquisa em seres humanos, fundamental para proteção dos 

participantes das pesquisas.  

Por fim, após essas considerações, apresentam-se as seguintes recomendações: 

Recomenda-se à Instituição Pública Federal e à Instituição Sistema S a criação de 

estratégias para a inserção da pesquisa científica no curso técnico em enfermagem, 

visando possibilitar ao educando enfrentar o desafio do desenvolvimento da 

aprendizagem permanente por meio dos desafios impostos por uma pesquisa científica. 

Recomenda-se ao corpo docente do curso técnico em enfermagem da Instituição 

Privada uma leitura detalhada das diretrizes e normas das Resoluções CNS n° 466/2012 

e n° 510/2016, para que as pesquisas envolvendo seres humanos realizadas no curso sejam 

desenvolvidas em conformidade com as normativas sobre ética em pesquisa. 
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APÊNDICE A - Roteiro de entrevista 

 

Sobre Pesquisa 

1. Há realização de pesquisas durante o curso técnico em enfermagem?  
 

2. Existe desenvolvimento de projetos de pesquisa no curso? Há uma avaliação 
prévia desses projetos?  
 

3. Qual é a estrutura dos projetos de pesquisa desenvolvidos no curso?  
 

4. As pesquisas desses projetos são realizadas por meio de: 

 (  ) Uso de prontuários   

(  ) Uso de material biológico    

(  ) Uso de informações ou dados de pessoas   

(  ) Entrevistas   

(  ) Outro (s):___________________ 

 

Sobre Ética em pesquisa 

1. A Instituição possui Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP)?  
 

2. Considerando os projetos com pesquisas envolvendo seres humanos desenvolvidos 
pela instituição, quantos não necessitaram/necessitam ser avaliados por Comitê de 
Ética em Pesquisa?  
 

3. Quando são iniciadas as pesquisas envolvendo seres humanos?  

(  ) Antes da avaliação do CEP   

(  ) Após submeter ao CEP    

(  ) Não são avaliadas por CEP.  

4. Na realização da pesquisa envolvendo seres humanos, há autorização do 
participante da pesquisa?  
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APÊNDICE B – Termos de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

COORDENADOR(A)/GESTOR(A) DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DA 
INSTITUIÇÃO PÚBLICA FEDERAL 

Você está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada “A 

PESQUISA E A ÉTICA EM PESQUISA EM CURSOS TÉCNICOS EM 

ENFERMAGEM” cujo objetivo é analisar como os cursos técnicos em enfermagem de 

instituições de natureza diferentes desenvolvem suas pesquisas no que se refere à 

observância das normativas em ética em pesquisa. Este estudo auxiliará a construção da 

Dissertação da pesquisadora responsável Vanessa Santos Vasconcelos, discente do curso 

de Mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica do Instituto Federal da 

Bahia (ProfEPT-IFBA), sob orientação da prof.ª Dra. Nubia Moura Ribeiro. 

A sua participação na pesquisa consistirá em responder algumas perguntas sobre 

a pesquisa e a ética em pesquisa no curso técnico em enfermagem, o qual é responsável. 

Ressaltamos que a sua participação é voluntária, e a entrevista se dará via Skype em torno 

de 20 a 30 minutos, em razão do curso técnico não estar localizado no município de 

Salvador, local onde a pesquisadora se encontra. Além disso, para facilitar a coleta de 

dados, solicitamos a sua permissão para a gravação de áudio que será utilizada apenas 

para a transcrição posterior da referida pesquisa. Caso queira esclarecer qualquer dúvida 

sobre a pesquisa, você tem o direito de perguntar agora ou até mesmo durante a realização 

dela. 

Destacamos que não há pesquisas envolvendo seres humanos sem riscos, portanto, 

nesta pesquisa você poderá se sentir desconfortável ou ter receio de responder algum tipo 

de pergunta que acredite comprometer o curso e/ou a sua vida profissional. No entanto, 

esclarecemos que você é livre para deixar de responder a qualquer pergunta ou mesmo 

interromper a sua participação na pesquisa a qualquer momento, sem nenhum prejuízo ou 

justificar sua decisão. Além disso, tem o direito de não querer participar ou retirar o seu 

consentimento seja durante ou mesmo após a realização da pesquisa.  
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Informamos também sobre a não garantia de sigilo, uma vez que a identificação 

de coordenadores/gestores de curso técnico em enfermagem é pública e notória. E, ainda, 

pelo fato de a instituição ser a única do ramo a oferecer o curso técnico em enfermagem 

na região do estado da Bahia. Por esses motivos, ressaltamos que não serão divulgados 

nem o seu nome e nem o nome da instituição. Esclarecemos que é da nossa 

responsabilidade caso haja algum tipo de dano resultante de sua participação, além do 

direito à assistência integral também terás o direito à indenização. 

Quanto aos benefícios, após a conclusão da pesquisa você receberá um relatório 

com o objetivo de informá-lo sobre o atendimento ou não, do curso, às Resoluções 

CNE/CEB 6/2012 e CNS 466/2012. Dessa forma, havendo alguma irregularidade no 

atendimento das citadas resoluções, você poderá tomar medidas necessárias para atingir 

o seu cumprimento. Além do relatório, você receberá também um arquivo de uma cartilha 

digital contendo informações sobre ética em pesquisa em seres humanos, como sugestão 

para que a instituição divulgue aos/as seus/suas discentes, com o intuito de orientá-los 

sob a aplicação de pesquisas envolvendo seres humanos em conformidade com as 

normativas de ética em pesquisa. 

Sua participação nesta pesquisa não implica ônus financeiro para você, por isso 

não existem formas de ressarcimento das despesas decorrentes da sua participação, assim 

como não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela participação.  

O material resultante desta pesquisa ficará armazenado sob a guarda da 

pesquisadora, de forma que só ela tenha acesso, pelo período de 5 anos. Após esse tempo 

será destruído. Quanto aos resultados da pesquisa, estes serão analisados e publicados em 

anais de eventos científicos e/ou na forma de artigo(s) científico(s) ou demais formas de 

divulgação científica. 

Este termo, por ser enviado de forma virtual, ficará tanto com a pesquisadora que 

lhe faz esse contato quanto com você, em seus respectivos e-mails, contendo todas as suas 

folhas assinadas por ambas as pessoas.  

Para mais informações, após a pesquisa, você poderá entrar em contato com a 

pesquisadora responsável, Vanessa Santos Vasconcelos, através do e-mail: 

vanessasantos@ufba.br ou telefone: (71) 3283-7419. E, em caso de dúvidas, sobre os 

aspectos éticos da pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

do Instituto Federal da Bahia - CEP/IFBA, localizado na Av. Araújo Pinho, Nº 39 - Canela 

- Salvador - BA 40.110-150, telefone (71) 3221-0332. 
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O CEP, segundo a Resolução CNS n° 466/2012, é um colegiado interdisciplinar e 

independente, de relevância pública, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, 

criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e 

dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. 

Diante do exposto, ressaltamos que a pesquisa seguirá de acordo com as normas 

e diretrizes das Resoluções 466/2012 e a 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde. 

Sendo assim, após ler sobre o esclarecimento acima, compreendendo o propósito e a 

relevância deste estudo, e concordando em participar da pesquisa, solicito a devolução 

deste termo, via e-mail, após marcar a opção sobre a sua decisão referente a gravação de 

áudio na entrevista e ter assinado todas as suas folhas. Após isso, a pesquisadora também 

irá assinar todas as folhas, e lhe enviará novamente para ficar registrado nos e-mails de 

ambas as pessoas. 

 
AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE ÁUDIO DA ENTREVISTA 

 Autorizo a gravação de áudio na entrevista 

 Não autorizo a gravação de áudio na entrevista 
 

Assinatura do entrevistado: ________________________________, __/__/_____.  

Assinatura do pesquisador responsável:______________________, __/____/____. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

COORDENADOR(A)/GESTOR(A) DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DA 
INSTITUIÇÃO DO SISTEMA S 

Você está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada “A 

PESQUISA E A ÉTICA EM PESQUISA EM CURSOS TÉCNICOS EM 

ENFERMAGEM” cujo objetivo é analisar como os cursos técnicos em enfermagem de 

instituições de natureza diferentes desenvolvem suas pesquisas no que se refere à 

observância das normativas em ética em pesquisa. Este estudo auxiliará a construção da 

Dissertação da pesquisadora responsável Vanessa Santos Vasconcelos, discente do curso 

de Mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica do Instituto Federal da 

Bahia (ProfEPT-IFBA), sob orientação da prof.ª Dra. Nubia Moura Ribeiro. 

A sua participação na pesquisa consistirá em responder algumas perguntas sobre 

a pesquisa e a ética em pesquisa no curso técnico em enfermagem, o qual é responsável. 

Ressaltamos que a sua participação é voluntária, e a entrevista se dará em torno de 20 a 

30 minutos. Além disso, para facilitar a coleta de dados, solicitamos a sua permissão para 

a gravação de áudio que será utilizada apenas para a transcrição posterior da referida 

pesquisa. Caso queira esclarecer qualquer dúvida sobre a pesquisa, você tem o direito de 

perguntar agora ou até mesmo durante a realização da mesma. 

Destacamos que não há pesquisas envolvendo seres humanos sem riscos, portanto, 

nesta pesquisa você poderá se sentir desconfortável ou ter receio de responder algum tipo 

de pergunta que acredite comprometer o curso e/ou a sua vida profissional. No entanto, 

esclarecemos que você é livre para deixar de responder a qualquer pergunta ou mesmo 

interromper a sua participação na pesquisa a qualquer momento, sem nenhum prejuízo ou 

justificar sua decisão. Além disso, tem o direito de não querer participar ou retirar o seu 

consentimento seja durante ou mesmo após a realização da pesquisa.  

Informamos também sobre a não garantia de sigilo, uma vez que a identificação 

de coordenadores/gestores de curso técnico em enfermagem é pública e notória. E, ainda, 

pelo fato de a instituição ser a única do ramo a oferecer o curso técnico em enfermagem 

na região do estado da Bahia. Por esses motivos, ressaltamos que não serão divulgados 

nem o seu nome e nem o nome da instituição. Esclarecemos que é da nossa 
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responsabilidade caso haja algum tipo de dano resultante de sua participação, além do 

direito à assistência integral também terás o direito à indenização. 

Quanto aos benefícios, após a conclusão da pesquisa você receberá um relatório 

com o objetivo de informá-lo sobre o atendimento ou não, do curso, às Resoluções 

CNE/CEB 6/2012 e CNS 466/2012. Dessa forma, havendo alguma irregularidade no 

atendimento das citadas resoluções, você poderá tomar medidas necessárias para atingir 

o seu cumprimento. Além do relatório, você receberá também um arquivo de uma cartilha 

digital contendo informações sobre ética em pesquisa em seres humanos, como sugestão 

para que a instituição divulgue aos/as seus/suas discentes, com o intuito de orientá-los 

sob a aplicação de pesquisas envolvendo seres humanos em conformidade com as 

normativas de ética em pesquisa. 

Sua participação nesta pesquisa não implica ônus financeiro para você, por isso 

não existem formas de ressarcimento das despesas decorrentes da sua participação, assim 

como não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela participação.  

O material resultante desta pesquisa ficará armazenado sob a guarda da 

pesquisadora, de forma que só ela tenha acesso, pelo período de 5 anos. Após esse tempo 

será destruído. Quanto aos resultados da pesquisa, estes serão analisados e publicados em 

anais de eventos científicos e/ou na forma de artigo(s) científico(s) ou demais formas de 

divulgação científica. 

Este termo foi emitido em duas vias, uma ficará com você e a outra com a 

pesquisadora responsável, que deverão assinar e/ou rubricar todas as suas páginas.  

Para mais informações, após a pesquisa, você poderá entrar em contato com a 

pesquisadora responsável, Vanessa Santos Vasconcelos, através do e-mail: 

vanessasantos@ufba.br ou telefone: (71) 3283-7419. E, em caso de dúvidas, sobre os 

aspectos éticos da pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

do Instituto Federal da Bahia - CEP/IFBA, localizado na Av. Araújo Pinho, Nº 39 - Canela 

- Salvador - BA 40.110-150, telefone (71) 3221-0332. 

O CEP, segundo a Resolução CNS n° 466/2012, é um colegiado interdisciplinar e 

independente, de relevância pública, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, 

criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e 

dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. 

Diante do exposto, ressaltamos que a pesquisa seguirá de acordo com as normas 

e diretrizes das Resoluções 466/2012 e a 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde. 

Sendo assim, solicito que após ouvir e ler sobre o esclarecimento acima, compreendendo 
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o propósito e a relevância deste estudo, e concordando a participar da pesquisa, marque a 

opção sobre a sua decisão referente a gravação de áudio na entrevista e assine as duas 

vias deste termo rubricando em todas as suas folhas. Após assinatura da pesquisadora, 

uma via com você e a outra com a ela. 

 

AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE ÁUDIO DA ENTREVISTA 

 Autorizo a gravação de áudio na entrevista 

 Não autorizo a gravação de áudio na entrevista 

 

Assinatura do entrevistado: ________________________________, __/__/_____.  

Assinatura do pesquisador responsável:______________________, __/____/____. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
COORDENADOR(A)/GESTOR(A) DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DA 

INSTITUIÇÃO PRIVADA 
 

Você está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada “A 

PESQUISA E A ÉTICA EM PESQUISA EM CURSOS TÉCNICOS EM 

ENFERMAGEM” cujo objetivo é analisar como os cursos técnicos em enfermagem de 

instituições de natureza diferentes desenvolvem suas pesquisas no que se refere à 

observância das normativas em ética em pesquisa. Este estudo auxiliará a construção da 

dissertação da pesquisadora responsável Vanessa Santos Vasconcelos, discente do curso 

de Mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica do Instituto Federal da 

Bahia (Mestrado ProfEPT-IFBA), sob orientação da prof.ª Dra. Nubia Moura Ribeiro. 

A sua participação na pesquisa consistirá em responder algumas perguntas sobre 

a pesquisa e a ética em pesquisa no curso técnico em enfermagem, o qual é responsável. 

Ressaltamos que a sua participação é voluntária, e a entrevista se dará em torno de 20 a 

30 minutos. Além disso, para facilitar a coleta de dados, solicitamos a sua permissão para 

a gravação de áudio que será utilizada apenas para a transcrição posterior da referida 

pesquisa. Caso queira esclarecer qualquer dúvida sobre a pesquisa, você tem o direito de 

perguntar agora ou até mesmo durante a realização da mesma. 

Destacamos que não há pesquisas envolvendo seres humanos sem riscos, portanto, 

nesta pesquisa você poderá se sentir desconfortável ou ter receio de responder algum tipo 

de pergunta que acredite comprometer o curso e/ou a sua vida profissional. No entanto, 

esclarecemos que você é livre para deixar de responder a qualquer pergunta ou mesmo 

interromper a sua participação na pesquisa a qualquer momento, sem nenhum prejuízo ou 

justificar sua decisão. Além disso, tem o direito de não querer participar ou retirar o seu 

consentimento seja durante ou mesmo após a realização da pesquisa.  

Informamos também sobre a possibilidade da quebra de sigilo, uma vez que a 

identificação de coordenadores/gestores de curso técnico em enfermagem é pública e 

notória. Por esse motivo, ressaltamos que não serão divulgados nem o seu nome e nem o 

nome da instituição. E esclarecemos que é da nossa responsabilidade caso haja algum tipo 
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de dano resultante de sua participação, além do direito à assistência integral, terás o direito 

à indenização.  

Quanto aos benefícios, após a conclusão da pesquisa você receberá um relatório 

com o objetivo de informá-lo sobre o atendimento ou não, do curso, às Resoluções 

CNE/CEB 6/2012 e CNS 466/2012. Dessa forma, havendo alguma irregularidade no 

atendimento das citadas resoluções, você poderá tomar medidas necessárias para atingir 

o seu cumprimento. Além do relatório, você receberá também um arquivo de uma cartilha 

digital contendo informações sobre ética em pesquisa em seres humanos, como sugestão 

para que a instituição divulgue aos/as seus/suas discentes, com o intuito de orientá-los 

sob a aplicação de pesquisas envolvendo seres humanos em conformidade com as 

normativas de ética em pesquisa. 

Sua participação nesta pesquisa não implica ônus financeiro para você, por isso 

não existem formas de ressarcimento das despesas decorrentes da sua participação, assim 

como não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela participação.  

O material resultante desta pesquisa ficará armazenado sob a guarda da 

pesquisadora, de forma que só ela tenha acesso, pelo período de 5 anos. Após esse tempo 

será destruído. Quanto aos resultados da pesquisa, estes serão analisados e publicados em 

anais de eventos científicos e/ou na forma de artigo(s) científico(s) ou demais formas de 

divulgação científica. 

Este termo foi emitido em duas vias, uma ficará com você e a outra com a 

pesquisadora responsável, que deverão assinar e/ou rubricar todas as suas páginas.  

Para mais informações, após a pesquisa, você poderá entrar em contato com a 

pesquisadora responsável, Vanessa Santos Vasconcelos, através do e-mail: 

vanessasantos@ufba.br ou telefone: (71) 3283-7419. E, em caso de dúvidas, sobre os 

aspectos éticos da pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

do Instituto Federal da Bahia - CEP/IFBA, localizado na Av. Araújo Pinho, Nº 39 - Canela 

- Salvador - BA 40.110-150, telefone (71) 3221-0332. 

O CEP, segundo a Resolução CNS n° 466/2012, é um colegiado interdisciplinar e 

independente, de relevância pública, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, 

criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e 

dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. 

Diante do exposto, ressaltamos que a pesquisa seguirá de acordo com as normas 

e diretrizes das Resoluções 466/2012 e a 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde. 

Sendo assim, solicito que após ouvir e ler sobre o esclarecimento acima, compreendendo 
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o propósito e a relevância deste estudo, e concordando a participar da pesquisa, marque a 

opção sobre a sua decisão referente a gravação de áudio na entrevista e assine as duas 

vias deste termo rubricando em todas as suas folhas. Após a assinatura da pesquisadora, 

uma via com você e a outra com a ela. 

AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE ÁUDIO DA ENTREVISTA 
 

 Autorizo a gravação de áudio na entrevista 

 Não autorizo a gravação de áudio na entrevista 

 

Assinatura do entrevistado: ________________________________, __/__/_____. 

Assinatura do pesquisador responsável:_____________________, __/____/_____. 
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