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É uma pesqu isa descritiva qua l itativa , que tem como objeto as 
representações sociais dos d iscentes do Curso de Graduação da Escola 
de Enfermagem da U n iversidade Federal F luminense, sobre a inclusão da 
inovação tecnológ ica de curativo oclusivo e úmido,  como parte dos 
cu idados para os cl ientes com ferimentos , no conteúdo da Discip l ina 
Enfermagem Fundamenta l .  Foi estudada a d icotomia entre o ensino e a 
prática do cu idado para os cl ientes acometidos com ferimentos 
procurando mostrar como os d iscentes vivem a experiência em seus 
campos de estágio. E de como . e les associam os conhecimentos 
adqu i ridos no ensino teórico com o ensino prático . O referencial teórico foi 
o das Representações Sociais para as quais foram uti l izadas Dinâmicas 
de Criatividade e Sensib i l idade, com o emprego de colagens em carto l inas 
para coletar estas produções artisticas. Para classificar os 24 depoimentos 
dos d iscentes e os seus s ign ificados dos pictogramas foram classificados 
nos segu intes núcleos figu rativos d iscente frente ao corpo sadio ,  o 
procedimento técnico de curativo o d iscente frente o corpo ferido. As 
considerações apontam o senso comum dos d iscentes sobre o objeto de 
estudo as impl icações da pesqu isa e a lguns  aspectos relacionados a 
pesqu isa em seus resu ltados. 
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