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RESUMO 

A percepção do preceptor acerca do seu processo de trabalho é importante e necessário para 

que o enfermeiro preceptor de enfermagem possa melhorar o conhecimento de si mesmo e do 

outro em seu processo de trabalho. Também desvela as dificuldades relacionadas à divisão de 

trabalho e a falta de políticas públicas de saúde voltada para este trabalhador. Trata-se de um 

estudo que objetivou compreender como é a percepção do enfermeiro preceptor em saúde da 

mulher. Para tanto, desenvolveu-se uma pesquisa qualitativa com abordagem fenomenológica 

à luz do referencial teórico-filosófico de Maurice Merleau-Ponty aplicado à metodologia de 

Giorgi para construção das unidades significativas. Após a aprovação do Protocolo do Projeto 

de Dissertação pelo Comitê de Ética com Seres Humanos da instituição, sob o nº 

58477816.8.0000.5243, iniciou-se a entrevista fenomenológica. Esta aconteceu no mês de 

novembro de 2016 e encerrou-se no 32º encontro empático com os profissionais de 

enfermagem em Saúde da Mulher na faixa etária entre 27 a 55 anos. O cenário foi o Hospital 

Maternidade Fernando Magalhães, maternidade municipal da cidade do Rio de Janeiro. Na 

entrevista utilizou-se a seguinte questão: Qual a sua percepção sobre o seu processo de 

trabalho enquanto preceptor? Em seguida a pergunta: O que você sugere para melhorar seu 

processo de trabalho. Da compreensão e interpretação dos discursos dos preceptores 

enfermeiros emergiram seis categorias de percepções do preceptor acerca do seu processo de 

trabalho: O corpo próprio como princípio educativo: A noção de Intencionalidade; Percepção 

de responsabilidade e preocupação com o processo de aprendizado; O corpo próprio como 

princípio educativo: Noção Ambiguidade; Percepção de satisfação por trabalhar com os 

alunos x Troca de conhecimento; Angústia relacionada à sobrecarga de trabalho x falta de 

atenção para aos alunos; Percepção de desvalorização do processo de trabalho, por falta de 

reconhecimento financeiro e investimentos em cursos de 

atualização/aperfeiçoamento/capacitação; Percepção da falta de maior aproximação entre a 

Instituição de Ensino Superior (IES) e cenário prático. 

O preceptor enfermeiro é um ser humano que expressa uma história das relações e 

interações com o outro, marcando essas vivências. Ele é um ser complexo, dinâmico, 

solidário, apaixonado e deseja resultados. Assim, acredita-se que desvelando as percepções do 

preceptor acerca do seu processo de trabalho, no intuito de destacar suas vivências e 

interpretações possa contribuir para que sejam realizadas mudanças nos modelos e relações de 

trabalho.  

Descritores: preceptor; trabalho; integração docente assistencial. 



 

 

ABSTRACT 

 
Perception of the preceptor about your work process is important and necessary for the nurse 

preceptor. It can improve the knowledge of self and others in your work process. Also reveals 

the difficulties related to the division of work and the absence of public health policies 

directed at that worker. This study aims to understand the perception of the nurse preceptor in 

women's health. Therefore, it was developed a qualitative research based on 

phenomenological approach in the light of Maurice Merleau-Ponty’s theoretical-philosophical 

approach and applied the methodology of Giorgi for construction of units.  After obtaining the 

approval from the Ethics Committee and access number 58477816.8.0000.5243, the 

phenomenological interview began. The process took place on November, 2016 and was 

finalized at 32° empathic meeting with the nursing professionals in women's health with ages 

varying from 27 to 55 years. The scenario of study was the Fernando Magalhães Maternity 

Hospital in the city of Rio de Janeiro. During the interview the question was: what's your 

perception about your work process as a preceptor? After that the question: what do you 

suggest to improve your work process? From understanding and interpretation of speeches of 

nurses preceptors have emerged six categories of perceptions from preceptor about your work 

process: the body itself as educational principle: the notion of intentionality; Perception of 

responsibility and concerns about learning process; The body itself as an educational 

principle: Ambiguous Notion; Perception of satisfaction by working with students x sharing 

of knowledge; Anguish related to work overload x the absence of attention for students; 

Perception of devaluation of the work process for the absence of financial and investment 

recognition in a Center for Teachers Training and Development; Perception of the absence of 

a larger approximation to the Higher Education Institution and practical scenario. The nurse 

preceptor is a human who express a history of relationships and interactions with each other, 

regarding those experiences. Preceptor is a complex, dynamic, emotional and desires results. 

Therefore, it is believed that revealing perceptions of preceptors about your work process, in 

order to highlight their experiences and interpretations can be possible to contribute that 

changes can be carried in models and work relationships. 

Descriptors: preceptor; work; teaching care integration. 
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1 CONSIDERAÇÕES INCIAIS 

 

’’O sentir e o perceber criam os fios intencionais do sujeito 

 que o  tornam mais do que uma rede de sensações, um corpo  

que aprende e reaprende numa relação dialógica com o mundo.”  

(MERLEAU-PONTY, 2006, p. 84). 

 

A motivação para a realização desta pesquisa surgiu durante as atividades como 

enfermeira supervisora, assistencial e preceptora de uma maternidade pública municipal, 

situada na cidade do Rio de Janeiro e especializada no atendimento a Saúde da Mulher e ao 

Recém-Nato (RN). Local este onde trabalho há 19 anos, dos 28 anos de minha formação. 

Como enfermeira e preceptora aprendi a observar a expressividade dos profissionais 

preceptores na linha do cuidado na Saúde da Mulher e do RN, pois cada um deles possuem 

uma história e um discurso a ser escutado. 

 Em 2014, por meio do mestrado, iniciei atividades no Núcleo de Pesquisa Filosofia, 

Saúde e Educação, onde pesquisamos a fenomenologia de Merleau Ponty, e as vivências do 

Ser no Mundo em um corpo que fala e tem possibilidade de expressar o seu vivido por meio 

dos seus sentimentos. Sentimentos estes que, também, são vivenciados nas relações e 

interações com o outro. O conhecimento que tenho agregado por meio das pesquisas no 

Núcleo de Filosofia e Saúde e Educação, me auxiliou a compreender o corpo como espaço, 

expressão, sentimento e fala com percepções e vivências subjetiva e individual, pois cada um 

vive conforme a sua corporeidade. Aprendi a considerar que, todo enfermeiro preceptor 

inserido no mundo da Saúde da Mulher e RN, precisa cultivar um espaço para cuidar de si e 

para ser ouvido. Frente às várias questões discutidas no grupo, senti a necessidade de 

aprofundar conhecimentos e pesquisar no campo do processo de trabalho deste profissional 

preceptor, visto que me inquieta perceber a manifestação de sentimentos como alegria, 

satisfação e sofrimento no corpo dos profissionais vivenciados no mundo desta unidade de 

saúde. 

 A instituição é responsável pela política de formação do enfermeiro por meio dos 

Programas de Residência de Enfermagem e Acadêmico Bolsista e campo para estágio 

curricular obrigatório em Saúde da Mulher. Observo que, a vivência do ser enfermeiro 

preceptor é marcada pela satisfação de receber graduandos e enfermeiros residentes e, 

também, marcada pela frustração produzida pelo conflito de saber o que precisa ser feito na 

operacionalização do seu trabalho. Constato uma lacuna nas ações do enfermeiro preceptor, 

pela ausência de documentos que instrumentalize sua prática, dê visibilidade à assistência 

prestada dos enfermeiros e, ao mesmo tempo, seja um instrumento que guie as atividades dos 
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estagiários. Observo sentimentos de ansiedade e desvalorização, pela falta de uma política de 

aprimoramento e atualização profissional. 

O preceptor torna-se mediador dos aspectos teórico e prático da formação por meio de 

sua prática clínica, seja levantando problemas e instigando a busca de explicações ou 

estimulando o aluno para reflexão do que foi visto na sala de aula e o que foi e deverá ser 

praticado. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, 2001, p.2). 

Este estudo investigará a percepção do duplo compromisso desses profissionais de 

saúde e compreender a experiência do fenômeno vivenciado no seu processo de trabalho.  

Segundo o filósofo francês Maurice Merleau Ponty, a concepção de mundo descreve a 

experiência de estar em contato ao mesmo tempo consigo e com o outro. (MERLEAU-

PONTY, 1999, p.662). 

Reaprender a ver o mundo na enfermagem por si representa um grande desafio. É 

neste mundo que nos encontramos como seres humanos que cuidam e são cuidados, em 

constante inter-relação. É, talvez, na banalidade do dia a dia que deixemos de perceber as 

dimensões da temporalidade, a importância da linguagem e a expressão nela contida, a partir 

dos corpos que conosco interagem como seres situados no mundo, com toda a história que 

carregam. Por isso, acreditamos na pertinência do legado semeado pelo filosófico de Merleau-

Ponty para a enfermagem, como já vem surgindo em diversos estudos apontados mais 

adiante. (SOUZA; AIJ, 2006, p.166-75).  

Merleau-Ponty estabelece uma linha de raciocínio que pretende trazer à tona os 

prejuízos clássicos acerca da percepção e de como esta está diretamente relacionada a um 

corpo que percebe e é percebido. Ele compreende o mundo não como um objeto do qual 

possui consigo a lei de constituição. “Este é o meio natural e o campo de todos os meus 

pensamentos e de todas as minhas percepções explícitas, pois o homem está no mundo e é no 

mundo que ele se conhece”. (MERLEAU-PONTY, 1999, P.662).  

Neste sentido, o “mundo é o horizonte permanente de minhas cogitationes como uma 

dimensão em relação à qual eu não deixo de me situar”. (Carmo OS, 2002, p.8-9). Estas 

considerações acerca do mundo e do sujeito que o percebe, a partir de um corpo, estarão na 

“Fenomenologia da Percepção”, alinhavadas na implicação do corpo com a comunicação, 

pois para ele a partir do momento que “o corpo não é um simples objeto no mundo, torna-se o 

meio de comunicação com ele, sendo a espacialidade e a motricidade própria uma forma de 

nos levar a compreender um pouco mais sobre nossa situação no mundo”. (POLAK, 1996. 

130).  
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Pesquisa-se a prática do enfermeiro preceptor, seu processo de trabalho inserido em 

uma maternidade pública municipal, situada na cidade do Rio de Janeiro, onde a convivência 

na referida instituição aguçou a curiosidade em desvelar o duplo compromisso dos 

enfermeiros no labor de suas ações, sob a perspectiva da fenomenologia. 

Com a evolução da enfermagem como ciência e prática social, o enfermeiro passou a 

assumir papéis não apenas na assistência, mas na liderança e na pesquisa. Além disso, 

incorporou em sua formação profissional, o conhecimento de outros saberes, a exemplo da 

ciência da administração. (KURCGANT, 2012, p.35.). 

Neste contexto, ao longo da sua história, a enfermagem tem sofrido modificações na 

dimensão do seu processo de trabalho, vivenciando uma rotina de trabalho estressante e sem 

planejamento operacional de suas atividades cotidianas, o que tem ocasionado desgaste, 

cansaço e sobrecarga, principalmente, devido à longa jornada de trabalho deste profissional. 

Segundo alguns autores referem, o processo de trabalho é o modo como o ser humano produz 

e reproduz sua existência. (KURCGANT, 2012, p.121.). 

No exercício de suas funções e inserido na dinâmica da estrutura hospitalar, o 

profissional enfermeiro pode ter seu processo de trabalho e sua valorização comprometidos, o 

que lhe acarreta, consequentemente, angústia e sofrimento, além da pouca visibilidade de seu 

trabalho. (GÁRCIA; NÓBREGA, 2004). 

 Definido na formação do enfermeiro, a prática voltada para “o cuidar” em sua 

essência e a utilização da força de trabalho estão determinadas por movimentos que produzem 

e reproduzem os modos de pensar e fazer saúde. O trabalho do enfermeiro nas instituições 

hospitalares tem uma característica peculiar por ser um serviço ininterrupto e desenvolvido 

nas 24 horas do dia e nos sete dias da semana.  

Ademais, o trabalho do enfermeiro tem elementos internos marcados pela divisão 

técnica do trabalho e que envolvem relações entre sujeitos (o sujeito cuidador e o sujeito do 

cuidado), que são da mesma natureza - a humana - e por isso envolvem os aspectos subjetivos 

de difícil percepção.   

Garcia e Nóbrega (2004) contribuem ao esclarecem que, o cuidado quando 

relacionado à enfermagem indica um processo de trabalho que ocorre mediante a adoção de 

um determinado modo de fazer, fundamentado em algum modo de pensar, chamado processo 

de enfermagem. Construção de um cuidado integral, que beneficiará o paciente, este se 

tornará um instrumento para assistência integralizada, subjetiva e coerente com as suas reais 

demandas. (ABRANTES, 2010, p.25).  
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O parecer da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação CNE/ 

CES 1.133/2001 cita que, a formação do enfermeiro exige conteúdos teóricos e práticos 

desenvolvidos ao longo de sua formação, obrigando os cursos a incluírem no currículo do 

enfermeiro, o estágio supervisionado. As Diretrizes Curriculares Nacionais em saúde são 

compreendidas como, um recurso utilizado nas instituições formadoras que traz subsídios 

para uma formação profissional ajustada à realidade e às necessidades de saúde da população. 

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação em saúde, destacou-se 

a importância da união entre a Educação Superior e a Saúde, voltada para formação 

profissional, reafirmando o conceito de saúde descrito no artigo 196 da Constituição de 1988 

e para os princípios, objetivos e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), descritos, pelo 

artigo 198 da Constituição de 1988 e pela da Lei Orgânica da Saúde no 8.080, de 19 de 

setembro de 1990.  

Sob este ponto de vista, para a formação do profissional na área da saúde foram 

recomendadas competências e habilidades gerais a serem desenvolvidas ao longo do processo 

de constituição das Diretrizes, tornando-se comuns aos cursos de ensino na referida área. 

(BRASIL, 2001, p. 3): 

 

I - Atenção à saúde: os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito profissional, 

devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e 

reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Cada profissional 

deve assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada e contínua com as 

demais instâncias do sistema de saúde, sendo capaz de pensar criticamente, de 

analisar os problemas da sociedade e de procurar soluções para os mesmos. Os 

profissionais devem realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de 

qualidade e dos princípios da ética/bioética, tendo em conta que a responsabilidade 

da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico, mas sim, com a resolução do 

problema de saúde, tanto em nível individual como coletivo;  

II - Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar 

fundamentado na capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e 

custo-efetividade, da força de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de 

procedimentos e de práticas. Para este fim, os mesmos devem possuir competências 

e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, 

baseadas em evidências científicas;  

III - Comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem manter 

a confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com outros 

profissionais de saúde e o público em geral. A comunicação envolve comunicação 

verbal, não-verbal e habilidades de escrita e leitura; o domínio de, pelo menos, uma 

língua estrangeira e de tecnologias de comunicação e informação;  
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IV - Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de saúde 

deverão estar aptos a assumir posições de liderança, sempre tendo em vista o bem-

estar da comunidade. A liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, 

habilidade para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva 

e eficaz;  

V - Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a tomar 

iniciativas, fazer o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho quanto 

dos recursos físicos e materiais e de informação, da mesma forma que devem estar 

aptos a serem empreendedores, gestores, empregadores ou lideranças na equipe de 

saúde; 

VI - Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender 

continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os 

profissionais de saúde devem aprender a aprender e ter responsabilidade e 

compromisso com a sua educação e o treinamento/estágios das futuras gerações de 

profissionais, mas proporcionando condições para que haja benefício mútuo entre os 

futuros profissionais e os profissionais dos serviços, inclusive, estimulando e 

desenvolvendo a mobilidade acadêmico/profissional, a formação e a cooperação por 

meio de redes nacionais e internacionais. 

 

A criação das Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação em saúde foi 

fundamental e considerada um marco, no que tange a instrumentalização e reorientação da 

formação profissional, uma vez que propôs mudanças significativas ao Ensino Superior para 

readequar os currículos às reais demandas dos serviços de saúde e da população assistida. 

Os preceptores são educadores que têm como missão construir junto com as 

Instituições de Ensino Superior (IES) uma prática clínica com base nos conhecimentos 

teóricos aplicados à prática e à tecnologia de cada área, por meio de uma ação integral que 

considere os diferentes determinantes do processo saúde/doença. O processo de trabalho do 

preceptor e sua ação pedagógica deve ser pautada no diálogo, na participação, na reflexão 

crítica sobre a prática e no respeito ao saber dos educandos. O trabalho do preceptor no campo 

do Sistema Único de Saúde (SUS) é fundamental para viabilizar a aproximação do aluno com 

as políticas públicas de saúde, a condução dos casos situaciocional e, também, para traçar o 

planejamento das ações coletivas de saúde nas unidades de saúde públicas. 

O enfermeiro preceptor contribui grandemente para esse processo de formação. 

Apesar de não pertencer à academia, seu papel é importante na formação, inserção e 

socialização do graduando no ambiente de trabalho. (BRASIL, 2001). 

 “O estágio supervisionado, além de proporcionar experiências de âmbito técnico-

científico, também prepara o futuro profissional para o desempenho de suas funções com 
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responsabilidade, ética, liderança, capacidade de comunicação e tomada de decisões, aspectos 

esses importantes, visto que no futuro o enfermeiro estará à frente de uma equipe de 

Enfermagem. Traz também importante contribuição pedagógica, tendo em vista ser uma 

atividade acadêmica muito rica para a formação profissional, momento em que o estudante 

entra em contato direto com a realidade de saúde da população e do mundo do trabalho, 

permitindo o desenvolvimento pessoal, profissional e a consolidação de conhecimentos 

adquiridos no transcorrer do curso, através da relação teórico-prática”.  (TAVARES et al, 

2011, p.798-807). 

Durante as últimas três décadas, o debate sobre a formação do profissional de saúde, 

no tocante a consolidação do SUS, como modelo de saúde e prática social no Brasil, vem 

crescendo. As discussões pontuam o modelo de formação, suas propostas pedagógicas, os 

desafios no processo educativo e na prática profissional e buscam romper com o modelo 

fragmentado e médico-centrado, para formação com vistas à integralidade e maior articulação 

entre o trabalho e educação. (FERREIRA, 2009).   

O preceptor deve compreender os objetivos e princípios do SUS, proporcionando uma 

ambientação e inserção do aluno dentro deste contexto, na atividade de estágio 

supervisionado, estimulando uma reflexão social e de saúde pública, como elemento de 

transformação. 

Busca-se os conceitos da palavra preceptor e de acordo com seu uso em artigos 

publicados em periódicos e na legislação brasileira, o conceito é usado para designar aquele 

profissional que não é da academia e que tem importante papel na inserção e na socialização 

do recém-graduado ao ambiente de trabalho. A palavra preceptor vem do latim praecipio e é 

usada para designar aquele que dá preceitos ou instruções, educador, mentor, instrutor. 

(BOTTI et al., 2007, p. 2). Segundo o dicionário Aurélio significa o que dá instruções ou 

preceitos; mestre.  

Para Tavares PEN et al (2011, p. 106-12), o significado de ser um profissional 

comprometido implica na tomada de posição que envolve uma decisão por parte de um 

sujeito/ator social e ocorre no plano das ações. A formação do enfermeiro está pautada em 

princípios morais e éticos e estes devem nortear as suas ações. Portanto, na academia e nos 

cenários de práticas, uma ampla discussão sobre os conceitos de cuidado devem ser 

estimulados para que os valores possam permanecer no perfil do profissional.  

Diante disso, as ideias de Merleau-Ponty baseadas em percepções singulares do ser no 

mundo e a si mesmo, o Corpo Próprio torna-se princípio educativo para refletir acerca das 

suas implicações pedagógicas. Desvelando o conhecimento a respeito da singularidade de 
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cada um na sua forma de ser, de interagir e descobrir o mundo, no qual o educando não mais  

reproduz as atividades propostas, mas interpreta seus códigos segundo percepções 

vivenciadas. (SANTOS, 2012, p.16-207). 

 Desta forma, este projeto de pesquisa está inserido no curso de Mestrado Profissional 

em Ensino na Saúde: Formação Docente Interdisciplinar para o SUS, linha de formação 

pedagógica à luz da fenomenologia e encontra-se vinculado ao Núcleo de Pesquisa Filosofia, 

Saúde e Educação. 

O estudo em questão tem a seguinte questão norteadora: 

Qual a sua percepção sobre o seu processo de trabalho enquanto preceptor? 

 

1.1 Problematização 

 A despeito de existir um grupo de enfermeiros especializados no cuidado Materno-

Infantil na instituição, emerge a necessidade da sistematização da assistência de enfermagem, 

da capacitação e da atualização profissional. No entanto, os enfermeiros preceptores não se 

revelaram esclarecidos quanto aos processos que legitimam os estágios como objetivos e com 

conteúdos didáticos, somando-se a isto, a falta de parcerias com as IES capacitando estes 

profissionais e os preceitos relacionados à sistematização da assistência de enfermagem.   

“A formação em saúde se dá pelas relações concretas que operam realidades e que 

facilitam a construção de  espaços  coletivos  para  reflexão  e  avaliação  dos  atos  que  são 

vivenciados no cotidiano”. (SILVA et al, 2010 apud SILVA et al, 2013, p.21). 

 “A formação dos estudantes de enfermagem comporta vários componentes 

educativos, sendo estes a vertente teórica, teórico-prática e o ensino clínico”. (CUNHA et al., 

2010). 

A Reforma Sanitária Brasileira consolidada pela 8ª Conferência Nacional de Saúde, de 

1986, salienta a importância da  formação dos profissionais de saúde integrada ao sistema de 

saúde, destacando que as ações  articuladas  entre  Ministério  da  Saúde  (MS)  e  Ministério  

da Educação (MEC) foram essenciais para justificar a importância do SUS em relação à 

formação de profissionais de saúde. Por conseguinte, criaram-se normatizações para 

consolidação dessas práticas, dentre elas a preceptoria como uma nova modalidade de ensino 

no cenário de formação em saúde. (BATISTA, 2016).  

A criação do Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde 

– Pró-Saúde objetiva aproximar a academia da atenção básica para rever e reorganizar o 

processo de formação em saúde com vistas à transformação das práticas cotidianas, 

reforçando a importância da preceptoria. (BRASIL, 2005, p.77). 
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           As suas estratégias de ação, partindo da articulação dos espaços de produção dos 

saberes e práticas, caracterizaram-se como norte para o processo de mudança e a reorientação 

da formação em saúde, em busca de um profissional mais crítico e reflexivo e uma assistência 

mais qualificada. (BRASIL, 2007). 

Para Cunha (2011, p. 78) “o  preceptor deve ter um norte, um direcionamento, deve ter 

clareza sobre que tipo de profissional ele deve formar [...] As instituições formadoras devem 

introduzir um processo de formação, de monitoramento e de avaliação de preceptores para 

atender as diretrizes curriculares”. 

“O despreparo de profissionais na perspectiva do modelo de promoção à saúde 

despertou a necessidade de transformações na formação em saúde, no momento desarticulada 

da realidade do serviço e estruturada por uma prática individualista e distante das discussões 

dos problemas sociais. O foco do Curso de Enfermagem consiste no cuidar, inclusive na 

aprendizagem de processos assistenciais”. (RODRIGUES, 2014, p.106-12) 

“A integração ensino-serviço se baseia na relação de parceria entre a universidade, os 

serviços locais de saúde e a comunidade como base, estando fundada nos processos de 

transformação da educação dos profissionais e dos sistemas de saúde, posto que os atores 

pertencentes a este cenário estabelecem entre si relações bilaterais e expressas pela Integração 

Docente-Assistencial (universidade-serviço), pela Extensão Universitária (universidade-

comunidade) e pela Atenção Primária à Saúde (serviços-comunidade)”. (RODRIGUES, 2014, 

p.106-12). 

Notamos que, algumas dificuldades são identificadas nas interações ensino-trabalho, 

sendo necessários espaços para debatê-las coletivamente, sem que seja restrita a possibilidade 

de desconstrução dos aspectos enrijecidos das instituições – particularmente aqueles que 

atualizam os modelos técnico-assistenciais hegemônicos e as relações de poder que os 

caracterizam. Podemos compreender essas dificuldades como decorrentes da força de 

permanência e atualização (modernização) que os discursos hegemônicos possuem, mesmo 

quando pensamos em Projetos Político-Pedagógicos orientados por uma perspectiva diversa. 

(PIZZINATO et al, 2010, p.4) . 

Deste modo, o estudo tem o intuito de compreender o fenômeno referente a percepção 

do preceptor acerca de seu processo de trabalho, analisando a estrutura deste fenômeno,  a 

partir das percepções deste e propondo um modelo de práticas assistenciais e de ensino, 

mediante as percepções do enfermeiro preceptor. 

Propõe-se desenvolver um instrumento de práticas assistências e educativas a partir da 

percepção dos preceptores, com o objetivo de subsidiar os preceptores. Este produto será 
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submetido à Diretoria de Enfermagem para avaliação e aprovação, como uma proposta de 

implantação no Serviço de Enfermagem. 

O enfermeiro preceptor possui expertise em uma área específica, no cotidiano do labor 

de seu trabalho, na tentativa de superar a condição de transmissor passivo de ações técnicas. O 

enfermeiro preceptor necessita desenvolver habilidades pedagógicas que transcenda a 

excelência técnica e incluam as dimensões socioeconômicas e culturais, em um contexto 

individual e coletivo, capacitando-o para atender a demanda de saúde da população. 

Preocupado com a organização do processo de trabalho do enfermeiro e a melhoria na 

qualidade da assistência, o Cofen (Conselho Federal de Enfermagem) publica em 2009, a 

Resolução 358, que dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a 

Implementação do Processo de Enfermagem em ambientes públicos ou privados, em que 

ocorre o cuidado profissional de enfermagem e dá outras providências: 

“Art. 1º O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e 

sistemático, em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado 

profissional de enfermagem. 

§ 1º – Os ambientes de que trata o caput deste artigo referem-se a instituições 

prestadoras de serviços de internação hospitalar, instituições prestadoras de serviços 

ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, fábricas, 

entre outros. 

§ 2º – Quando realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de 

saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, entre outros, o Processo de 

Saúde de Enfermagem corresponde ao usualmente denominado nesses ambientes 

como Consulta de Enfermagem. Art. 2º - O Processo de Enfermagem organiza-se 

em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes: Histórico de 

Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, Planejamento de Enfermagem, 

Implementação e Avaliação de Enfermagem.” 

“CONSIDERANDO a evolução dos conceitos de Consulta de Enfermagem e 

Sistematização da Assistência de Enfermagem; CONSIDERANDO que a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem organiza o trabalho profissional 

quanto ao método, pessoal e instrumentos, tornando possível a operacionalização do 

Processo de Enfermagem.” 

A palavra preceptor vem do latim praecipio, “mandar com império aos que lhe são 

inferiores”. Era aplicada aos mestres das ordens militares, mas desde o século XVI (já aparece 
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com este sentido em 1540) é usada para designar aquele que dá preceitos  ou instruções, 

educador, mentor, instrutor. (HOUAISS, 2006, p.89). 

O Ministério da Saúde (MS) define a preceptoria da seguinte maneira: “Função de 

supervisão docente-assistencial por área específica de atuação ou de especialidade 

profissional, dirigida aos profissionais de saúde com curso de graduação e mínimo de três 

anos de experiência em área de aperfeiçoamento ou especialidade ou titulação acadêmica de 

especialização ou de residência, que exerçam atividade de organização do processo de 

aprendizagem especializado e de orientação técnica aos profissionais ou estudantes, 

respectivamente em aperfeiçoamento ou especialização ou em estágio ou vivência de 

graduação ou de extensão”. (BRASIL, 2005,  p.7). 

Como enfermeira preceptora observa-se uma baixa valorização das atividades de 

preceptoria de enfermagem nos diferentes cenários do SUS. Processos inexistentes ou pouco 

efetivos de capacitação pedagógica para a prática da preceptoria; escassas iniciativas de 

reconhecimento da atuação daqueles que se dedicam ao cuidado e ao ensino; insuficiente 

infraestrutura nas unidades de saúde para as atividades de preceptoria e o precário 

reconhecimento, pela academia, ao SUS como cenário privilegiado para a formação em saúde 

conferindo baixa legitimidade na preceptoria nesse cenário. (OLIVEIRA, 2016, p. 113-138).  

A participação do enfermeiro no processo de formação, principalmente, no âmbito do 

SUS, cresce cada vez mais. O Cofen cria diretrizes para participação do enfermeiro em 

preceptoria por meio da Resolução Cofen nº 0441/2013 que dispõe sobre participação do 

enfermeiro na supervisão de atividade prática e estágio supervisionado de estudantes dos 

diferentes níveis da formação profissional de enfermagem. 

Artigo 1º IV – Projeto Pedagógico de Curso de Graduação em Enfermagem: 

construído coletivamente, centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e 

apoiado no professor como facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem. 

O projeto pedagógico visa à formação integral e adequada do estudante através de 

articulação entre ensino, pesquisa, extensão e Assistência de Enfermagem. 

Artigo 3º O Estágio Curricular Supervisionado deverá ter acompanhamento efetivo e 

permanente pelo professor orientador da instituição de ensino e por supervisor da 

parte concedente. 

 

“O docente, por sua vez, deve ser visto para além da função de supervisor, sendo 

essencial a articulação deste com o preceptor para o desenvolvimento ideal do estágio, 

possibilitando, de fato, a integração entre ensino e serviço. Dessa forma, ele será capaz de 
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promover transformações efetivas no mundo do trabalho e da formação, com base na 

identificação das suas necessidades de mudança. Para isso, o docente deve buscar e incentivar 

a participação do enfermeiro do serviço, desde o planejamento até a sua avaliação levando em 

conta as peculiaridades do serviço e do processo de trabalho de cada enfermeiro preceptor”. 

(OLIVEIRA, 2014, p.32-82). 

          Destaca-se, a importância do cuidado de enfermagem, bem como, do processo 

educativo instrumentalizado, a fim de fornecer subsídios a uma prática de excelência e 

contribuir para o processo de ensino aprendizagem prático do graduando e enfermeiro 

residente. 

“Embora o papel de facilitador pareça claro ao enfermeiro, o preceptor se depara com 

atribuições que antes não faziam parte de seu cotidiano e para as quais não se sente preparado. 

Os preceptores relataram a ausência de capacitação para a docência e o fosso existente entre 

os objetivos dos serviços, que focava no cuidado do saber-fazer e os objetivos da academia, o 

cuidado. Mediante a dificuldade encontrada, o profissional atua do modo como vivenciou o 

seu processo de ensino- -aprendizagem”. (RODRIGUES et al, 2014, p.7). 

 

1.2 Objetivos 

Objetivo geral: Compreender  o significado do processo de trabalho do preceptor em uma 

maternidade pública municipal na cidade do Rio de Janeiro. 

Objetivos específicos: 

1. Descrever a percepção do preceptor acerca do seu processo de trabalho em uma 

maternidade pública municipal na cidade do Rio de Janeiro.  

2. Proceder à redução eidética do fenômeno da percepção em questão, para construção de 

um instrumento de práticas assistenciais e de ensino.  

 

1.3 Justificativa  

É necessário aprofundar a compreensão das percepções do preceptor acerca do seu 

processo de trabalho. A preceptoria é um dos dispositivos da integração ensino-serviço que 

contribui para a formação profissional em saúde. Os resultados desta pesquisa poderão 

subsidiar e ampliar as discussões sobre o processo de trabalho do enfermeiro preceptor, 

colaborar para a formação com um perfil mais voltado às diretrizes políticas-sanitárias, 

contribuir para práticas inovadoras no atendimento ao usuário do SUS e contribuir para o 

aperfeiçoamento de todos os envolvidos na atividade da preceptoria do ensino de 
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enfermagem, oferecendo subsídios para estratégias educacionais de atuação dos profissionais 

em um novo modelo de atenção a saúde. 

A preceptoria em enfermagem é uma práxis desempenhada pelos enfermeiros dos 

distintos serviços de saúde do Brasil, e o mesmo deve ser partícipe funcional na atuação da 

prática da integralidade no trabalho em saúde no SUS. (SILVA; VIANA; SOUZA, 2013). 

Mais recentemente, a preocupação com o sofrimento no trabalho do enfermeiro tem se 

estendido para o ambiente universitário, revelando conflitos e exigências no desempenho dos 

papéis de enfermeiro, docente, preceptor e pesquisador. O sofrimento relacionado a variantes 

como sobrecarga e desvalorização justificam estudos, com os quais a multiplicidade de tarefas 

aliada às exigências da prática pedagógica compõe um cotidiano antagônico de prazer e 

sofrimento no trabalho. (FERREIRA et al, 2009, p.62). 

Neste contexto, a dinâmica do reconhecimento no trabalho se mostra fundamental, 

pois confere a recompensa simbólica para o esforço, para a persistência, para a resistência ao 

fracasso e para a inteligência mobilizada para a solução dos problemas. Assim, o sujeito 

trabalha com a perspectiva do binômio contribuição/retribuição, ou seja, em troca do seu 

esforço, espera-se uma retribuição. (DEJOURS, 2007). 

Percebemos a carência de políticas que trabalhem a temática da percepção do processo 

de trabalho do enfermeiro preceptor na dinâmica do SUS e sugerimos que gestões nesse 

âmbito sejam efetivadas, utilizando como estratégias pedagógicas as vivências, as oficinas e 

as especializações que envolvam esses trabalhadores e também os gestores. 

 

1.4 Relevância 

 Espera-se que esta pesquisa possa contribuir na prática assistencial de enfermeiros 

preceptores e para a pesquisa por meio da ampliação de referências, e no desenvolvimento de 

melhores práticas assistências, desvelando a percepção do preceptor acerca dos fenômenos e 

significados do seu processo de trabalho, o “ser preceptor” no mundo carregado de 

simbolismo inconsciente e um corpo tomado pela linguagem sintomática.  

Visto que este estudo possibilitou uma aproximação com o mundo de significações 

dos trabalhadores enfermeiro na preceptoria no hospital como um ambiente potencialmente de 

riscos e cargas de trabalho, investigou-se o processo de trabalho e nessa busca desvelou, a sua 

organização e as percepções do trabalhador, estabelecendo-se uma relação com a demanda 

referentes à queixas de cargas e desgaste no trabalho de enfermeiros preceptores em uma 

maternidade pública. Foi uma experiência única de estudar o próprio trabalho e de vê-lo com 

os olhos de um pesquisador, que investiga as razões e com a emoção de um trabalhador, que 
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gosta do que faz, e gostaria de poder fazer melhor, logo buscando também mudanças e 

soluções. 

O processo de trabalho do enfermeiro preceptor de enfermagem apresenta inúmeras 

situações que expõem esses trabalhadores de saúde a um desgaste contínuo, com 

consequentes perdas das condições satisfatórias de vida. Fundamentou-se numa abordagem 

que enfocasse a subjetividade do sujeito e em estudos que discorreram acerca da temática do 

cotidiano desses profissionais. Assim, a pesquisa possibilitou uma aproximação com o mundo 

de significações dos trabalhadores enfermeiros preceptores na realidade hospitalar de uma 

maternidade pública. 

A formação em saúde ocupa, em larga escala, os espaços do SUS e a Lei Orgânica do 

SUS (Lei 8080/90) reafirma que o SUS encontra-se em processo de evolução e com inúmeros 

desafios, trazendo reflexões sobre a atividade de preceptoria, que consiste na atividade de 

profissionais atuantes no cotidiano das unidades para as questões enfrentadas na prática. 

Sendo assim, os enfermeiros preceptores, foco deste estudo, possuem grande responsabilidade 

na formação dos profissionais de enfermagem envolvidos em outras responsabilidades 

técnicas e administrativas, colaborando diretamente na formação destes profissionais. 

A magnitude desta pesquisa “A percepção do preceptor a cerca do seu processo de 

trabalho: um estudo fenomenológico” vai além das citações descritas, nos aspectos legais do 

exercício da preceptoria de enfermagem, a citar: a Resolução Cofen 441/2013 dispõe sobre a 

participação do enfermeiro na supervisão de atividade prática e estágio supervisionado de 

estudantes dos diferentes níveis da formação profissional de enfermagem. 

 

   Artigo 1º Para efeito desta Resolução são aceitas as seguintes de definições:  

I – Atividade Prática: toda e qualquer atividade desenvolvida pelo ou com o 

estudante no percurso de sua formação, sob a responsabilidade da instituição 

formadora, cujo objetivo seja o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e 

atitudes compatíveis com o exercício profissional da enfermagem, nos níveis médio 

e/ou superior de formação, desenvolvidas em laboratórios específicos e instituições 

de saúde; 

II – Estágio Curricular Supervisionado: ato educativo supervisionado, obrigatório, 

desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho 

produtivo de educandos. O estágio faz parte do Projeto Pedagógico do curso, que 

além de integrar o itinerário formativo do discente, promove o aprendizado de 

competências próprias da atividade profissional, objetivando o desenvolvimento do 

estudante para a vida cidadã e para o trabalho. Deve ser realizado em hospitais 

gerais e especializados, ambulatórios, rede básica de serviços de saúde e 
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comunidade, totalizar uma carga horária mínima que represente 20% da carga 

horária total do curso e ser executado durante os dois últimos períodos do curso; 

 

Os Ministérios da Educação e Cultura têm ao longo de sua criação, construído 

diretrizes para uma nova organização de relações sociais a partir da formação dos 

trabalhadores na perspectiva do ensino, criando diretrizes curriculares e metodológicas, para 

as diferentes esferas do processo de ensino aprendizagem, neste contexto voltado para 

organização do trabalho cria a Resolução CNB/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010, que define 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica e a Resolução CNE/CEB nº 

1 de 21 de janeiro de 2004, que estabelece Diretrizes Nacionais para a Organização e a 

realização de Estágio de alunos da Educação Profissional e do Ensino Médio, inclusive nas 

modalidades de Educação Especial e de Educação de Jovens e Adultos.  

A citar a Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010, que define Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica: 

 

Capítulo I - formas para a organização curricular: 

I - Concepção e organização do espaço curricular e físico que se imbriquem e 

alarguem, incluindo espaços, ambientes e equipamentos que não apenas as salas de 

aula da escola, mas, igualmente, os espaços de outras escolas e o sociocultural e 

esportivo recreativo do entorno, da cidade e mesmo da região;  

II - Ampliação e diversificação dos tempos e espaços curriculares que pressuponham 

profissionais da educação dispostos a inventar e construir a escola de qualidade 

social, com responsabilidade compartilhada com as demais autoridades que 

respondem pela gestão dos órgãos do poder público, na busca de parcerias possíveis 

e necessárias, até porque educar é responsabilidade da família, do Estado e da 

sociedade; 

III - Entendimento de que eixos temáticos são uma forma de organizar o trabalho 

pedagógico, limitando a dispersão do conhecimento, fornecendo o cenário no qual 

se constroem objetos de estudo, propiciando a concretização da proposta pedagógica 

centrada na visão interdisciplinar, superando o isolamento das pessoas e a 

compartimentalização de conteúdos rígidos; 

 

Resolução CNE/CEB Nº1 DE 21/01/2004 estabelece Diretrizes Nacionais para a 

organização e a realização de estágio de alunos da Educação Profissional e do Ensino Médio, 

inclusive nas modalidades de Educação Especial e de Educação de Jovens e Adultos, a citar: 

 

Art. 3º As Instituições de Ensino, nos termos dos seus projetos pedagógicos, zelarão 

para que os estágios sejam realizados em locais que tenham efetivas condições de 
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proporcionar aos alunos estagiários experiências profissionais, ou de 

desenvolvimento sociocultural ou científico, pela participação em situações reais de 

vida e de trabalho no seu meio.  

Art. 4º As Instituições de Ensino e as organizações concedentes de estágio, poderão 

contar com os serviços auxiliares de agentes de integração, públicos ou privados, 

mediante condições acordadas em instrumento jurídico apropriado.   

Art. 5º São modalidades de estágio curricular supervisionado, a serem incluídas no 

projeto pedagógico da Instituição de Ensino e no planejamento curricular do curso, 

como ato educativo:  

I- Estágio profissional obrigatório, em função das exigências decorrentes da própria 

natureza da habilitação ou qualificação profissional, planejado, executado e avaliado 

à luz do perfil profissional de conclusão do curso; 

II- Estágio profissional não obrigatório, mas incluído no respectivo plano de curso, o 

que o torna obrigatório para os seus alunos, mantendo coerência com o perfil 

profissional de conclusão do curso. 

 

 

Considerando a o exercício de profissional do enfermeiro, dispõe a Resolução Cofen 

374/2011 que normatiza o funcionamento do sistema de fiscalização do exercício profissional 

da enfermagem e dá outras providências, a saber: 

 

Art. 1º O Fiscalização do Exercício Profissional da Enfermagem tem como base uma 

concepção de processo educativo, de estímulo aos valores éticos e de valorização do 

processo de trabalho em enfermagem. 

 

Enfatizando o SUS como componente na formação para a saúde e políticas sociais, em 

que o papel do enfermeiro preceptor é fundamental no processo de formação prática e social, 

cita-se a Lei Orgânica da Saúde, 8080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e outras providências. Citamos: 

Art. 5º São objetivos do Sistema único de Saúde SUS: 

III – A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde; 

Art. 15º Todas as esferas de governo a “participação na formulação e na execução da 

política de desenvolvimento de recursos humanos para saúde” e estabelece que a 

política de recursos humanos na área de saúde deverá cumprir como objetivo a 

“organização de um sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis de 
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ensino, inclusive de pós-graduação, além da elaboração de programas de permanente 

aperfeiçoamento de pessoal”. 

O Ministério da Saúde, cria a Portaria nº 1.111/GM de 5 de julho de 2005, na qual fixa 

normas para a implementação e a execução do Programa de Bolsas para a Educação pelo 

Trabalho, a citar: 

I - Preceptoria: função de supervisão docente-assistencial por área específica de 

atuação ou de especialidade profissional, dirigida aos profissionais de saúde com 

curso de graduação e mínimo de três anos de experiência em área de 

aperfeiçoamento ou especialidade ou titulação acadêmica de especialização ou de 

residência, que exerçam atividade de organização do processo de  aprendizagem 

especializado e de orientação técnica aos profissionais ou estudantes,  

respectivamente em aperfeiçoamento ou especialização ou em estágio ou vivência 

de graduação ou de extensão;  

Parágrafo único: Para a instituição do Programa estabelecido no Art. 1°, é necessária 

a figura do preceptor, do tutor e/ou orientador de serviço. Fica facultada a inserção 

do tutor ou do orientador de serviço, caso não haja possibilidade de garantir ambos, 

conforme as peculiaridades de cada realidade local. 

 

 

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro atendendo as diretrizes da  Lei 

Orgânica da Saúde 8080/90 sendo o SUS  campo de formação da saúde cria resoluções para 

normatizar e regulamentar as atividades de estágios, destacando a importância do trabalho 

de preceptor, objetivando uma profunda transformação na formação que envolve a 

integração ensino-serviço com o trabalho coletivo entre gestores das IES, da Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS), docentes, discentes e os profissionais do serviço. Sua aplicação 

visa: formação profissional, qualificação e satisfação do preceptor e a possibilidade de uma 

melhor assistência ao usuário, implicando um novo modo de ensinar, aprender e fazer. Cita-

se a Resolução SMSDC RJ nº 1.720, de 22 de março de 2011. 

  

No âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, citamos a Resolução 

SMSDC nº 1.720 de 22 de março de 2011, legislações de estágio e as suas 

implicações, a citar: 

Preceptor é o profissional que acompanha o estagiário no desempenho das 

atividades planejadas pela supervisão. São requisitos para exercer atividades de 

supervisão e de preceptoria  de  estágio na SMS: 

I - Ser agente público ou equiparado lotado na Unidade onde se desenvolverá o 

estágio; 
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II - Exercer atividade profissional na SMS na área de formação ou conhecimento 

desenvolvida no curso do estagiário; 

III - Manter ativa sua filiação no Conselho Regional de sua categoria profissional. 

 

Esta pesquisa destaca a relevância do processo de trabalho do enfermeiro preceptor, a 

partir da sua percepção como trabalhador do processo de trabalho no qual está inserido, 

incluindo nele a sua vivência profissional. Destacam-se também as interfaces favoráveis ou 

aquelas que dificultam o processo, entendendo o preceptor como o profissional mediador de 

um processo de ensino-aprendizagem a partir da prática. Salienta-se que, este profissional 

deva ter uma ampla compreensão da complexidade e peculiaridades da profissão; das 

transformações do mundo do trabalho e do exercício profissional. Pode-se afirmar assim, a 

necessidade de que haja outras investigações que tomem a preceptoria e os demais elementos 

que compõem o ensino-aprendizagem a partir da prática, subsidiando-os como instrumentos 

para que as instituições envolvidas possam reavaliar os processos na Política de Educação 

Permanente dos preceptores e na promoção e acompanhamento de estágios; o 

redimensionamento das suas atividades; a ampliação do número de enfermeiros; o 

adicionamento de percentual específico de remuneração por este trabalho, de modo que 

possam se dedicar ao trabalho com os estagiários de forma justa, dentro do processo de 

trabalho. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO-FILOSÓFICO-METODOLÓGICO 

 

2.1 A filosofia de Maurice Merleu Ponty 

Faz-se necessário para o entendimento das interpretações, que este estudo tem por 

base, citar a fenomenologia de Merleau Ponty.  

Há dois tipos de metodologia de investigação do tipo fenomenológico: a 

fenomenologia eidética ou descritiva e a fenomenologia hermenêutica ou interpretativa. A 

primeira tem como objetivo a descrição do significado de uma experiência, que é eidética e 

fundamental. O investigador tenta visualizar o fenômeno na sua essência colocando de lado 

todo o mundo natural ou mundo de interpretação. (MACHADO, 2010, p.61). 

A fenomenologia hermenêutica ou interpretativa visa descobrir os significados dos 

fenômenos por meio de sua compreensão. É um método de pesquisa que visa, essencialmente, 

a interpretação do significado da experiência vivida e é mais do que observar o fenômeno por 

si próprio. É um método interpretativo através do qual se vai mais além da mera descrição do 

que é manifesto e se tenta descobrir significados escondidos. É um método valioso para o 

estudo de fenômenos. (MACHADO, 2010, p.62) 

Nessa perspectiva, considera-se que este estudo se enquadra na perspectiva 

fenomenológica eidética ou descritiva, ou seja, numa perspectiva de compreensão das 

experiências vividas. Descreveu-se a essência do fenômeno da percepção do preceptor acerca 

do seu processo de trabalho vivenciado por enfermeiros, em uma maternidade pública 

municipal, na cidade do Rio de Janeiro. 

Maurice Merleau Ponty, filósofo e psicólogo, nascido em 14 de março de 1908, em 

Rochefort sur Mer, na França, faleceu em três de maio de 1961, em Paris, vítima de embolia. 

Frequentou em Paris, os Liceus Janson-de-Sailly e Louis-le-Grand e, em 1926, ingressou na 

École Normale Superieure para estudar filosofia, onde conheceu Sartre e Simone de Beauvoir. 

Aos 18 anos ingressou na École Normale Superieur (Escola Normal Superior), onde 

conheceu Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Claude Lévi-Strauss e outros estudantes que 

àquela época questionavam a filosofia ensinada na universidade e nos liceus. 

Companheiro de Jean-Paul Sartre e com uma obra fortemente influenciada pelas 

concepções de Edmund Hursserl, Merleau-Ponty insistiu sempre numa "Fenomenologia da 

Percepção", defendendo que o fenômeno da percepção sensorial resulta da interação física 

entre o indivíduo preceptor e o mundo físico por ele percebido. Desta forma, segundo 

Merleau-Ponty, constitui-se a referência única e última que conduz ao mundo perceptível pelo 

indivíduo.  Em suas memórias, Simone de Beauvoir comenta que Merleau-Ponty tinha um 

http://www.old.knoow.net/ciencsociaishuman/filosofia/husserledmund.htm
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profundo respeito pelas ideias, demonstrava rigor com as palavras e era extremamente gentil. 

Sempre reservado, sabia se posicionar de modo elegante. 

Merleau Ponty descreve sobre o sujeito, em sua obra “Fenomenologia da Percepção” 

(1999, p. 7): 

“Eu não sou o resultado ou o entrecruzamento de múltiplas causalidades que 

determinam meu corpo ou meu ”psiquismo”, eu não posso pensar-me como uma 

parte do mundo, como o simples objeto da biologia, da sociologia e da sociologia, 

nem fechar sobre mim o universo da ciência.” 

 

Assim que algo se revela frente à consciência humana, o homem inicialmente o 

observa e o percebe em completa conformidade com sua forma, do ponto de vista da sua 

capacidade perceptiva. Na conclusão deste  processo, a matéria externa é inserida em seu 

campo consciencial, convertendo-se, assim, em um fenômeno. Para Merleau-Ponty, a 

fenomenologia é a descrição da experiência humana, tal como ela é vivida. 

Merleau-Ponty é o filósofo que reconhece o corpo inserido no mundo, como parte da 

subjetividade e expressividade da fala. Seu discurso fenomenológico se caracteriza pelo 

diálogo entre as ciências humanas e sociais, a biologia, a psicologia, a psicanálise, a 

psiquiatria, a história e a antropologia. A força de seu pensamento nos faz refletir a visão de 

seres humanos e dos valores, interpretando os fenômenos e as nossas experiências. 

Na visão fenomenológica do referido filósofo, a ação do pensar revela o nosso 

envolvimento pessoal com o mundo. Nessa percepção, a ciência é empírica, baseada na 

experiência humana e esta é sempre a de seres humanos envolvidos com o mundo, pois nele 

vivem e habitam. Assim, as experiências de todo ser humano são experiências do mundo e é o 

mundo que oferece sentido às suas experiências. O ser humano é um ser no mundo. 

(MERLEAU-PONTY, 2006). 

 “Ele descreve o mundo vivido pelo sujeito tal como o percebe e sem precisar de 

maiores explicações, ou seja, sua experiência consciente. A percepção significa a passagem 

para o mundo. É por ela que se pode apreender as sensações referentes ao conhecimento das 

coisas, do espaço, do tempo e da liberdade mediante a qual temos acesso ao outro e ao 

mundo. Mas ela é ambígua, porque deixa transparecer a ambiguidade do mundo. Essa 

compreensão leva-nos a observar que não existe sujeito sem um corpo, pois este é o meio pelo 

qual o sujeito está no mundo. Ele ajuda a tornar algo presente pela percepção, pois é natureza 

e cultura, é expressivo, fala, dá sentido e constitui o sujeito como ser-no-mundo”. 

(MERLEAU-PONTY, 1999). 
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O filósofo expressa a preocupação com o ser humano como corpo sujeito, cercado por 

uma vida concreta. Para ele, o ser humano não é apenas o somatório das partes, desde sua 

criação, já é totalidade, e vai se desenvolvendo ao longo da história. O ser é o sujeito da 

personificação do mundo, dialoga com o mundo, com o corpo próprio e com os seus 

semelhantes. Todo ser humano traz sua experiência, seus sentidos e essência que no contato 

com o exterior, desenvolve a percepção de si e do mundo, o percebemos e nos comunicamos. 

O mundo percebido é fonte inesgotável de sentidos. (MERLEAU-PONTY, 1999).   

O sujeito perceptivo é o lugar dessas coisas, e o filósofo descreve as sensações e seu 

substrato como se descreve a fauna de um país distante sem perceber que ele mesmo 

percebe que ele é sujeito perceptivo e que a percepção, tal como ele vive, desmente 

tudo o que ele diz da percepção em geral. (PONTY, 1999, p.277). 

 

O pensamento não pode ser concebido antes da fala, mas pode ser apropriado e 

instrumentalizado a partir do momento que o expressamos por meio da linguagem. Quando se 

nomeia uma coisa, não significa que aquilo nomeado preexiste em meu espírito, como 

queriam os intelectualistas. A essência da coisa nomeada reside no próprio nome, isto é, é 

pela nomeação que o ser no mundo compreende a coisa, como se o reconhecimento fosse o 

próprio ato de falar dela. 

A denominação dos objetos não vem depois do reconhecimento, ela é o próprio 

reconhecimento. Quando fixo um objeto na penumbra e digo: “É uma escova”, não 

há em meu espírito um conceito da escova ao qual eu subsumiria o objeto e que, por 

outro lado, estaria ligada à palavra “escova” por uma associação frequente, mas a 

palavra traz o sentido e, impondo-o ao objeto, tenho consciência de atingi-lo. 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 242) 

 

A relação entre visível e invisível é uma relação existente entre a superfície e a 

profundidade: elas estão presas uma à outra, no entanto, sem se tornarem idênticas. As 

relações entre elas são circulares, pois o movimento de sair de si e o entrar em si é, 

respectivamente, princípio de separação e princípio de unificação. Construímos a percepção 

com o percebido. 

Dessa forma, o sentido de tudo que existe só é explicitado por meio dessa 

coexistência, porém desvela a autora que o pensamento que pensa o Ser e o seu sentido nada 

mais é do que uma resultante do pensar, pois o pensamento é o logos do próprio Ser; ou seja, 

a compreensão da visibilidade, isto é, a carne do corpo se metamorfoseia em carne de 

linguagem e que as ideias são o lado invisível desta visibilidade. 
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A percepção do indivíduo está relacionada à atitude corpórea. Na Fenomenologia da 

Percepção, a apreensão do sentido ou dos sentidos se faz (em) pelo corpo, como uma 

expressão a partir dos sentidos e expressa no mundo. 

Sob esta perspectiva, os trabalhadores enfermeiros preceptores se submetem a regimes 

e contratos de trabalho precários. Desenvolvem as suas atividades em escalas de plantão e tem 

facilidade de conciliar duas ou três escalas de trabalho, como forma de complementar a sua 

renda, resultando em aumento da jornada de trabalho, vivenciando sofrimento dos outros e de 

si. Algumas vezes improvisam para realização de procedimento, deixando-os insatisfeitos em 

relação à assistência prestada. Esses elementos, quando somados, podem precipitar o 

sofrimento no cotidiano do seu trabalho. (MEDEIROS et al, 2013). 

A autora descreve neste estudo a noção de corpo habitual em Merleau-Ponty, a partir 

da argumentação que ele faz com relação à percepção de algo que se apresenta na atualidade, 

mas traz consigo a declaração de algo que é muito mais do que aquilo que se apresenta e que 

não depende da síntese de alguém. A percepção fenomenológica se apresenta como de um 

ponto de vista que não aparece isoladamente, mas carrega consigo um horizonte, um hábito, 

que se constrói, espontaneamente, como uma história que, independentemente da função 

corporal que exerçamos, configura-se como um exercício instaurado no mundo da vida. 

Assim, a intercorporeidade  ocorre  com o  coexistência,  impacto  do mundo sobre nós 

e efeito de nossos gestos sobre o mundo, significação transferível que “torna possível uma 

‘situação comum’ e, finalmente, a percepção de um outro”. (MERLEAU-PONTY, 2002, p.3). 

 O referencial foi fundamental para que o conhecimento fosse construído a partir da 

relação entre eu-outro-mundo, na intersubjetividade, a qual revela o “sentido que transparece 

na intersecção de minhas experiências, e na intersecção de minhas experiências com aquelas 

do outro, pela engrenagem de uma nas outras”. (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 18). 

 

2.2 O “Ser-enfermeiro- preceptor -no-mundo” da vida  

 Trata-se de descrever fenômenos de uma consciência situada no mundo, por meio de 

suas experiências. O sujeito é sujeito da percepção e deve se perceber no mundo em estado de 

começo. É daí que se revela o “ser-no-mundo”, aquele que garante uma facticidade do próprio 

pensamento, no movimento em direção ao mundo primordial. Tem como primícias que todo 

conhecimento do “ser-no-mundo” passa pela percepção. Com base nessa visão 

Fenomenológica Merleau-Pontyana, a percepção do fenômeno, fala e gesto corporal, tem um 

significado e compreensão que o ser humano é singular e manifesta sua singularidade com 

inúmeras possibilidades consigo e com o outro. O significado da palavra é apreendido como 
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apreende o significado de um gesto. Dessa forma, o comportamento do “ser-no-mundo” 

depende do entrecruzamento das informações, das crenças, dos conhecimentos, valores, 

cultura , e das percepções do corpo. 

 A Fenomenologia da Percepção desvela as significações das expressões e gestos, 

assim o conhecimento que podemos retornar as “coisas mesmas”. (MERLEAU-PONTY, 

1999).  Possibilita-se revelar o mundo vivido, mundo da vida do sujeito, que habita o mundo. 

O mundo vivido é parte do ser e interage com este todo tempo. As percepções desvelam o 

conhecimento da essência do pensamento. 

O corpo, segundo Merleau-Ponty, é o manancial de sentido das coisas do mundo, é o 

lugar em que a existência assume certa situação, em virtude das atividades que visam realizar 

e que fornecem sentido para a atitude corporal, descrevendo e compreendendo o fenômeno tal 

como se manifesta. (MERLEAU–PONTY, 1999).  

“Compreende-se que a enfermagem descortina-se como a ciência e a arte de cuidar dos 

seres humanos em suas necessidades humanas básicas, devendo o cuidar/cuidado ser uma 

experiência vivida na relação e interação com o outro, buscando observar que o cuidar implica 

estarmos atentos aos efeitos que o cuidado produz nos pacientes”. (KLUSER et al, 2011, 

p.166-72). 

“Ao colocarmos a existência humana e nela a alteridade – como especial exemplo, a 

relação aluno-professor, o “ser-para-outro” – reconheçamos que, entre os fenômenos 

culturais, a experiência educacional, por sua dimensão, extensão, amplitude e profundeza é a 

mais significativa para uma fenomenologia da educação”. (SILVA; LIMA, 2014, p.6).  

A ideia de que aprendemos com a totalidade de nosso corpo, permite-nos aceitar que a 

aprendizagem humana ocorre pela esfera intelectual, pela percepção, pelas sensações, pelas 

intuições e pelo imaginário estimulado pela intersubjetividade. (SILVA; LIMA, 2014, p.2). 

Podemos afirmar que, a Fenomenologia da Percepção “ser-no-mundo” amplia o olhar 

sobre a dualidade preceptor/enfermeiro, relação aluno-preceptor, para a compreensão do 

fenômeno vivenciado, “percepção do preceptor acerca do seu processo de trabalho” e oferece 

a oportunidade da interpretação da experiência vivida. (SILVA; LIMA, 2014, p.2). 

Tomou-se como base o referencial fenomenológico da Fenomenologia da Percepção 

de Ponty considerando sua importância como recurso e propõe-se uma reflexão sobre as 

significações das práticas pedagógicas em uma hermenêutica para compreender, interpretar e 

redescobrir o processo de preceptoria, procurando sentidos de sua existência como aquele que 

partilha e recebe conhecimento e perpassa pelo próprio ser enfermeiro/preceptor por meio de 

uma transformação cultural educacional e subjetiva. 
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O preceptor, em seu labor, tem a opção de decidir seu papel, fazer parte da obra 

educacional ou, simplesmente, estar presente seu fazer ou seu agir de forma dialética e 

cuidadosa. Traz-se neste estudo a reflexão sobre o ser preceptor e o seu fazer e o seu agir, 

com a preocupação de zelar por aquele que educa e pelo educando, com uma perspectiva 

ação-reflexão-ação, para o conhecimento de si enfermeiro/preceptor possibilitando 

transformação cultural educacional. 

A principal função do preceptor é ensinar a clinicar, por meio de instruções formais e 

com determinados objetivos  e  metas. Portanto, entre as suas características marcantes devem 

estar o conhecimento e a habilidade em desempenhar procedimentos clínicos. (SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL, 2011). 

O mundo vivido pela preceptoria em saúde da mulher, na maternidade HMFM, é 

revelado como um local de relações ambíguas. A relação entre os profissionais e os 

estagiários é percebida como uma relação de prazer, alegria, satisfação, mas também, difícil, 

de sofrimento, de desvalorização e de sobrecarga de trabalho.  

O quadro de preceptores da maternidade é formado por enfermeiros da instituição que, 

assumem como preceptor a função de estreitar os laços entre teoria e prática, na formação dos 

estagiários de enfermagem, além de promoverem a integração ensino-serviço-comunidade. 

Assim, descrevem-se vivências a partir da compreensão das situações da realidade 

apreendidas da vivência do outro, situações e alguns pontos desarticulados de integração que 

dificultam o processo de trabalho do preceptor, destacando-se: infraestrutura limitada para o 

ensino prático, na maioria dos cenários de prática; necessidade de melhor comunicação entre 

Centro de Estudos e profissionais das unidades, com o objetivo de implementar a 

interdisciplinaridade e a multiprofissionalidade; déficit no processo de planejamento integrado 

entre a academia e a rede de serviços; falta de conhecimento do aluno, professor e preceptor 

acerca das propostas do Projeto Político Pedagógico dos cursos e, por fim, falta de 

reconhecimento dos enfermeiros preceptores por parte da SMS/RJ. 

Sob a ótica da Fenomenologia de Merleau-Ponty, imerge-se sobre o mundo vivido da 

preceptoria de enfermagem no Hospital Maternidade Fernando Magalhães, onde se captam os 

significados da experiência vivida em sua totalidade, que não é puramente objetiva ou 

subjetiva. Os conteúdos podem variar de uma sociedade a outra, mas a forma é única. Sempre 

há um sentido comum, qualquer que seja seu conteúdo cultural. 

Busca-se compreender outras maneiras de ensinar e aprender a ser e fazer e, também, 

de cuidar, porque nota-se que na enfermagem, os preceptores trabalhavam com os discentes, 
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embasados no paradigma das ciências e da técnica, cujo fundamento é a verdade empírica e 

almeja-se uma prática do cuidado sensível. 

Para Merleau-Ponty cada mundo cultural vivido é um mundo subjetivo; é o mundo 

histórico criado pelo esforço e o pensamento humano o que tem significado e valor para os 

membros de uma sociedade em um determinado tempo e lugar. (MERLEAU-PONTY, 1999, 

p. 133). 

 Quando fala-se de mundo, então, estamos falando de um mundo cultural, como 

enfatiza Merleau-Ponty (1945). O fenômeno acontece em um tempo e espaço, mas ele se 

mostra para que possamos alcançar a compreensão da vivência. 

Merleau-Ponty foi até a raiz da subjetividade com suas ideias em relação ao corpo-

sujeito, ressalvando a intencionalidade e a significação. O corpo constituiu com o mundo uma 

relação préobjetiva, pré-consciente e de caráter dialético, porém não causal. Ele revela que 

mostrar o corpo como sujeito da percepção não implica deixar-se seduzir pelo impulso do 

empirismo. Ao contrário, ele rejeita “o formalismo da consciência” e faz “do corpo o sujeito 

da percepção”. (MERLEAU-PONTY, 1999). 

A percepção significa a passagem para o mundo. É por ela que se pode apreender as 

sensações referentes ao conhecimento das coisas, do espaço, do tempo e da liberdade 

mediante a qual temos acesso ao outro e ao mundo. Mas ela é ambígua, porque deixa 

transparecer a ambiguidade do mundo.  

Ela auxilia a refletir sobre as nossas experiências e possibilita o conhecimento como 

um processo que vai se construindo, pois procura compreender o ser humano e o mundo na 

sua facticidade. 

O deslocamento da consciência de uma instância interior para a relação corpo-mundo 

traz relevantes implicações à Psicologia, pois então [...] “o sujeito que percebe deixa de ser 

um sujeito pensante 'acósmico'”, tornando-se um sujeito que por seu corpo está 

inexoravelmente enraizado no mundo, situado em um espaço-tempo determinado mundo 

fenomenológico. (MERLEAU-PONTY, 2006, p.50). 

Um dos pontos polêmicos atualmente é a remuneração da atividade de preceptoria de 

enfermagem, quando comparada à preceptoria médica remunerada. A ausência do incentivo 

financeiro seria um dos pontos para a percepção de falta de estímulo e valorização. Porém, 

nos falta “a presença daqueles que estavam falando, os gestos, as fisionomias, o sentimento de 

um evento que está acontecendo”. (MERLEAU-PONTY, 2004, p.88).  

Nesse sentido, ao interpretar a fala, mostra-se o outro como “ser-no-mundo” revelado 

na pesquisa. O mundo do texto não é a linguagem cotidiana, porque ele se constitui em outra 
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maneira de apreender o real. Desta forma, a exteriorização dos sentimentos, das emoções e 

das disposições afetivas do outro foi possível, pois existia uma intencionalidade na sua 

linguagem. 

Observa-se que, os preceptores são expressivos e falam pela sua gestualidade corporal 

fenomênico. As suas palavras revelam as significações passadas que têm um sentido no 

presente, que projetam novas expressões para o futuro. Percebe-se que, o profissional 

enfermeiro, antes de tudo, é um ser humano encarnado no mundo sujeito  a aspirações, de 

fraquezas e de desejos como qualquer outro corpo, desnudado assim de seu estereótipo de 

preceptor de enfermagem.  

 

2.3 O trabalho alienado 

___________________________________________________________ 

  

 

 

O método fenomenológico descreve a estrutura total da experiência vivida, os 

significados vivenciados pelos sujeitos. A fenomenologia utiliza a observação para descrever 

os fatos como eles se apresentam, preocupando-se com a compreensão do fenômeno, não com 

sua explicação, compreensão configurada na constituição do fenômeno vivido. (MARTINS, 

1993). 

 É um modo para investigar o mundo vivido, preocupando-se com a existência do 

homem no mundo, como ser em situação, nunca totalmente livre, e sim um mundo inacabado, 

sendo que assim, as condições do mundo não o determinam, embora o limitem, mas ao 

homem cabe determinar-se por suas escolhas.   

 Destacamos também o pensamento de Karl Max para entendermos as alterações que se 

dão no mundo do trabalho. Marx entende o trabalho humano como a mediação entre este e a 
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natureza, com vistas a propiciar as condições de sustento para própria vida humana. Este 

"trabalho" inicialmente projetado e criado mentalmente pelo homem é o que o distingue dos 

demais animais. O mundo concreto e o homem real constituíam seu objeto de estudo na 

filosofia. 

 A alienação de que fala Marx é consequência do afastamento entre os interesses do 

trabalhador e aquilo que ele produz. De modo mais amplo, trata-se também do abismo entre o 

que se aprende apenas para cumprir uma função no sistema de produção e uma formação que 

realmente ajude o ser humano a exercer suas potencialidades.  

 Entendido o trabalho no sentido mais amplo, o trabalho como produção da própria 

existência humana; o trabalho como possibilidade de transformação da realidade natural e 

social; o trabalho como dimensão fundamental da vida humana; o trabalho como cultura, 

como atividade reflexiva, o trabalho como fundamento do processo de elaboração de 

conhecimento; o trabalho como contradição: entre homem e natureza e entre os homens, 

principalmente pelo fato de vivermos em uma sociedade em que se processam várias formas 

de subordinação humana na realidade do trabalho. Enfim, essa noção mais ampla do sentido 

do trabalho é que nos inquieta numa realidade cheia de contradições como a nossa. 

(MACHADO, 1991, p.53,54). 

Primeiramente, o trabalho alienado se apresenta como algo externo ao trabalhador, 

algo que não faz parte de sua personalidade. Assim, o trabalhador não se realiza em seu 

trabalho, mas nega-se a si mesmo. Permanece no local de trabalho com uma sensação de 

sofrimento em vez de bem-estar, com um sentimento de bloqueio de suas energias físicas e 

mentais que provocam cansaço físico e depressão. Nessa situação, o trabalhador só se sente 

feliz em seus dias de folga enquanto no trabalho permanece aborrecido. (MARX, 1983). 

A alienação em Marx é entendida como a relação contraditória do trabalhador com o 

produto de seu trabalho e a relação do trabalhador ao ato de produção, um processo de 

objetivação, tornando o homem estranho a si mesmo, aos outros homens e ao ambiente em 

que vive: “A apropriação surge como alienação, e a alienação como apropriação”. (MARX, 

2002, p.122).  

Ele não pertence à natureza, aos deuses, mas a alguém distinto do trabalhador, ou seja, 

ao capitalista. O trabalhador ao fabricar uma mercadoria, ele se torna uma, reduzindo-o em 

instrumento de riqueza de outros homens. O homem ao produzir uma mercadoria, ele mesmo 

se torna uma mercadoria, reduzindo-o a uma coisa. 

Podemos afirmar que, para Marx (1980) o trabalho só é trabalho se produzir valor-de-

uso e esse valor só poderá existir se o objeto ou aquilo que se produz for útil à sociedade 



35 
 

 

dando, portanto, origem ao valor-de-uso social, seja qual for a natureza da necessidade 

humana, incluindo-se aí, além de objetos concretos, as fantasias. Dessa forma, a destreza 

média dos trabalhadores, o grau de desenvolvimento da ciência e sua aplicação tecnológica, a 

organização social do processo de produção, o volume e eficácia dos meios de produção como 

também as condições naturais em que o trabalho se desenvolve são circunstâncias que, para 

esse autor, determinam sua produtividade. (MARX, 2002, p.120). 

Marx afirma que, a alienação torna-se processo por meio do qual a criação de riqueza 

pelos trabalhadores (operários) é deles expropriada e convertida em capital, ou seja, em 

instrumento da continuada de subjugação daqueles que o criaram, nele exteriorizando sua 

essência humana. (FRANCO, T, 2011, p. 171-191).  

Karl Marx propõe que a liberdade humana incorpora o pensamento, a ação e a 

produção. Ela se manifesta na comunidade política mediante a luta contra os mecanismos de 

dominação e alienação, ligado à condição do indivíduo como ser social. O sujeito autônomo é 

então o ser humano emancipado, livre para pensar, agir e produzir. (FRANCO, T, 2011, p. 

171-191). 

O trabalho surge como categoria central, cuja compreensão requer uma análise do 

mundo produtivo e das circunstâncias em que se dá essa produção, assim como suas 

implicações na vida do indivíduo que produz e da sociedade de modo geral. Se vivemos em 

uma sociedade marcadamente dominada pelo capital e por aqueles que detêm os meios de 

produção, torna-se necessária a discussão em torno das circunstâncias com as quais se 

realizam determinado trabalho, a organização social do processo produtivo, o 

desenvolvimento da ciência e sua aplicação tecnológica, o grau de envolvimento do sujeito no 

ato de produzir e as implicações da venda da força de trabalho sobre ele. 

      O processo de transformação é inerente ao homem e à sociedade por ele construída. Tal 

transformação só é possível mediante a ação humana que pode ser traduzida pelo trabalho 

enquanto um processo do qual: 

[...] participam o homem e a natureza, processo em que o ser humano com sua 

própria ação, impulsiona, regula e controla seu intercâmbio material com a natureza. 

Defronta-se com a natureza como uma de suas forças. Põem em movimento as 

forças naturais de seu corpo, braços e pernas, cabeça e mãos, a fim de apropriar-se 

dos recursos da natureza externa e modificando-a, ao mesmo tempo modifica sua 

própria natureza. Desenvolve as potencialidades nela adormecias e submete ao seu 

domínio o jogo das forças naturais. (MARX, 1980, p. 202). 

 

O trabalhador torna-se tanto mais pobre quanto mais riqueza produz, quanto mais a 

sua produção aumenta em poder e extensão. O trabalhador torna-se uma mercadoria tanto 
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mais barata, quanto maior número de bens produz. Com a valorização do mundo das coisas, 

aumenta em proporção direta a desvalorização do mundo dos homens. O trabalho não produz 

apenas mercadoria. Produz-se, também, a si mesmo e ao trabalhador como uma mercadoria, e 

justamente na mesma proporção com que produz bens. (MARX, 2004, p.111). 

Com a valorização do mundo das coisas aumenta-se em proporção direta a 

desvalorização do mundo dos homens. O trabalho não produz só mercadorias, mas produz a si 

mesmo e ao trabalhador como uma mercadoria e isto na proporção em que produz 

mercadorias em geral. (MARX, 1983, p.148- 150). 

O enfermeiro preceptor é um trabalhador cujos produtos são: a assistência ao doente e 

o auxílio aos seus alunos a adquirirem prática; o compartilhamento de suas experiências com 

aqueles, os estimulando a ter confiança e segurança, estabelecendo relações sociais, 

correlacionando internamente a necessidade dos objetivos dos alunos para sua formação e 

para construção do conhecimento. 

Procura-se nesta pesquisa fenomenológica, compreender as principais significações do 

mundo do trabalho alienado do enfermeiro preceptor e delinear a experiência vivida do sujeito 

e seu papel no universo da saúde e educação.  

Considerando Marx como referencial, o trabalho do preceptor será alienado quando 

seu sentido não corresponder ao significado dado pelo conteúdo efetivo dessa atividade 

prevista socialmente, isto é, quando o sentido pessoal do trabalho separar-se de sua 

significação. Por exemplo, se o sentido do trabalho do enfermeiro/preceptor for atribuído 

apenas para garantir sua sobrevivência, trabalhando somente pelo salário e sem ter 

consciência de sua participação na produção. Esse significado é entendido como função 

mediadora entre o aluno e o preceptor, visando ampliar e sistematizar a compreensão da 

realidade, e possibilitar objetivações em esferas não cotidianas. Nesse caso, o trabalho 

alienado do preceptor pode descaracterizar a prática educativa de estágio. (MARX, 1984, p. 

153). 

O que incita e motiva o preceptor a realizar o seu trabalho, não é totalmente subjetivo, 

mas relacionado à necessidade real instigadora da ação do preceptor, captada por sua 

consciência e ligada às condições materiais ou objetivas em que a atividade se efetiva. Essas 

condições referem-se aos recursos físicos das unidades de saúde, aos recursos humanos e aos 

didáticos, à estrutura administrativa em termos de planejamento, à gestão e as possibilidades 

de trocas de experiência, ao estudo coletivo, à duração da jornada de trabalho, ao tipo de 

contrato de trabalho, ao salário etc. Quando essas condições objetivas de trabalho não 

permitem que o preceptor se realize como gênero humano, aprimorando-se e desenvolvendo 
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novas capacidades, conduzindo com autonomia suas ações, criando necessidades de outro 

nível e possibilitando satisfazê-las, ou seja, "que, portanto, ele não se afirma, mas se nega em 

seu trabalho, que não se sente bem, mas infeliz, que não desenvolve energia mental e física 

livre, mas mortifica a sua physis e arruína a sua mente, este trabalho é realizado na situação de 

alienação". (MARX, 1984, p. 153). 

 

2.4  O mundo do trabalho 

__________________________________________________________________________ 

 

 O trabalho emerge como uma necessidade humana e tem origem com o próprio 

homem, e necessita do trabalho para sobreviver. Etimologicamente, trabalho tem origem no 

latim tripalium, significando “três madeiras”, nome utilizado em um instrumento de tortura, 

formado por três estacas de madeiras afiadas, era utilizado na Europa antiga, para torturar 

escravos e pessoas que não pagavam impostos. O trabalho evoluiu com o homem, surgindo de 

pequenos instrumentos de pedra para caça da alimentação, até o aperfeiçoamento destes 

instrumentos de trabalho, fragmentando e especializando as atividades laborais. 

 Karl Marx entende que, o trabalho é a essência do ser humano e por meio deste 

modifica a natureza, relaciona-se entre si, produz inovações, obras de arte, adquiri novos 

hábitos, descobre seu potencial humano e social. “Os homens se relacionam socialmente no 

processo de produção que determinam sua atividade produtiva e o tipo de sociedade que 

existirá”. (MARX, 1989).  

O homem é o primeiro ser que conquistou certa liberdade de movimentos em face da 

natureza. Através dos instintos e das forças naturais em geral, a natureza dita aos animais o 

comportamento que eles devem ter para sobreviver.  

 No mundo atual, o trabalhador aumentou a produção de bens para terceiros, perdeu o 

controle sobre o produto de seu trabalho e não se reconhece no produto do seu trabalhado. 

Não há a percepção daquilo que ele criou como fruto de suas capacidades físicas e mentais, 

pois se trata de algo que ao trabalhador não terá utilidade alguma. A criação (o produto) se 

apresenta diante do mesmo como algo estranho e por vezes hostil e não como o resultado 

normal de sua atividade e do seu poder de modificar livremente a natureza. (GIANNOTTI, 

1985). 

  Para o Cristianismo, o trabalho humano engrandece o homem, no sentido de 

valorização. Jesus Cristo afirma: “Não vos preocupeis com vossa vida pelo que haveis de 

vestir. Olhai como as aves do céu não semeiam nem segam, nem guardam os grãos, e o Pai 
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Celestial as alimenta”. Ele afirmou que as preocupações espirituais deveriam anteceder às 

materiais. O trabalho torna-se um meio de elevação e dignidade, distinguindo-o dos outros 

animais. (BÍBLIA, Mateus, 6, 26).  

 O trabalho alienado, "a vida mesma aparece só como meio de vida" (Marx 1984, p. 

156), é entendido como um meio de sobrevivência, o homem mostra-se exterior ao trabalho e 

não como ato que emerge de si, da sua essência humana no sentido de realização da 

potencialização humana. (HELLER, 1994, p. 82).  

Considerando o pensamento de Marx, o enfermeiro preceptor será alienado quando o 

sentido do trabalho não for condizente com sua essência e significações como sua vida no 

mundo. Se o sentido de sua atividade de preceptoria representar sua sobrevivência e trabalho 

somente pelo salário, ausente da consciência de sua participação no mundo vivido. 
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3 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

___________________________________________________________________________ 

 

O objeto do método fenomenológico na pesquisa empírica é 

o vivido subjetivo, a experiência corporal  que o 

acompanha, o ponto de vista singular de quem   vive a  

experiência  e sobre o qual se apoia posteriormente a 

reflexão,  buscando explicitar o  que está  implícito na 

experiência. Assim, deixa-se de buscar narrativas       

abstratas     ou  generalizantes      ancoradas    em 

representações coletivas e no conhecimento comum, 

afastadas  do caráter singular das experiências relacionada 

ao fenômeno estudado. (LEAL,2013,P.03) 

 

A pesquisa apresenta-se por uma abordagem qualitativa, com caráter descritivo e 

cunho fenomenológico.  

 A pesquisa qualitativa possibilita incorporar a questão do significado e da 

intencionalidade, pois estas são inerentes aos atos, relações e estruturas sociais que em 

transformação se compõem em construções humanas significativas. A autora entende que a 

pesquisa qualitativa permeia significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes que 

estão relacionados, com maior profundidade, às relações, aos processos e aos fenômenos. 

(MINAYO, 2004).  

É uma pesquisa de campo, não experimental, aplicada a uma abordagem qualitativa. A 

escolha pela referência metodológica de Merleau Ponty deu-se pela liberdade de compreensão 

quanto à subjetividade envolvida na proposta de trabalho. Os estudos fenomenológicos 

descritivos envolvem quatro passos: suspender, intuir, analisar e descrever. A suspensão 

refere-se ao processo de identificar e manter suspensas crenças e opiniões preconcebidas 

sobre o mundo estudado. É a partir da compreensão fenomenológica que os valões e os 

pressupostos são abandonados em favor da compreensão da fala do outro considerando a 

experiência singular do sujeito sua percepção, o fenômeno interpretado pelo seu olhar. 

(ALCANTARA; SILVA, 2015, p.69). 

 

 3.1 Critérios de inclusão 

 Os participantes desta pesquisa serão profissionais preceptores de enfermagem na Saúde 

da Mulher e Recém Natos, lotados no Hospital Maternidade Fernando Magalhães.  Nessa 

perspectiva, os referidos profissionais foram convidados respeitando a sua voluntariedade, de 

forma intencional, por meio de convite individual, após a explicação dos objetivos da 

pesquisa e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, sendo a pesquisa aceita pelos 
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convidados, foram encaminhados à sala de reunião da unidade. A pesquisa estendeu convite 

aberto para os enfermeiros preceptores que desejassem participar. 

A confidencialidade dos sujeitos da pesquisa foi mantida, em nenhum momento ou por 

quaisquer meios houve a possibilidade de divulgação pública dos resultados que permita 

identificar os dados do sujeito da pesquisa. As entrevistas ocorreram em um ambiente com 

privacidade e sensibilidade preservadas.  

 

3.2 Critérios de Exclusão: Enfermeiros preceptores que estivessem em licença para 

tratamento de saúde, bem como os de férias no período da produção dos achados.  

 

3.3 O cenário  

 

Esta pesquisa tem como cenário Hospital Maternidade Fernando Magalhães, vinculado a 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS), na cidade do Rio de Janeiro, situada no bairro de São 

Cristóvão. 

O hospital Maternidade Fernando Magalhães é  de grande porte, realiza 340 partos por 

mês, em média, a maioria de alto risco materno. A unidade conta com 40 leitos obstétricos, 

oito de UTI materna, 68 leitos de alojamento conjunto, 14 leitos de ginecologia e 30 leitos de 

UI neonatal – sendo 24 convencionais e 6 cangurus, centro cirúrgico com 4 salas, centro 

obstétrico com oito salas de parto, ambulatório com sete salas de atendimento e  setor de 

emergência, com capacidade total de 160 leitos. Presta atendimento a mulheres da cidade e do 

estado do Rio de Janeiro. Possui serviços de Pré-Natal, Emergência Obstétrica e Pediatria 

Neonatal. A Maternidade Fernando Magalhães compõe a Rede Cegonha Carioca, onde o 

primeiro atendimento realizado no setor de admissão é realizado por uma dupla de 

enfermeiros, um obstetra e outro generalista, no qual realizam atendimento assistencial e 

estratificação de risco a clientela. Na sala de parto os enfermeiros obstetras e os residentes de 

enfermagem realizam parto normal de baixo risco.  

O serviço de maternidade teve sua inauguração em 1955, realizando atendimento de: 

pré-natal e partos (normal e cesáreo). O hospital maternidade é referência para gestação de 

alto risco e atendimento a recém-nascido prematuro. 

O tempo de internação médio é de quarenta e oito horas para o binômio-mãe e filho. A 

maternidade funciona como campo prático para enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, 

técnicos de enfermagem e laboratório. Por meio do Programa de Especialização recebe 

enfermeiros residentes para especialização de enfermagem obstétrica e alunos graduandos 
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pelo Programa de Acadêmicos Bolsistas. Os alunos admitidos pelo estágio não curricular são 

acompanhados e supervisionados pelos enfermeiros preceptores das unidades da maternidade, 

é campo de prática para estágio curricular de curso de graduação de enfermagem e técnico de 

enfermagem. Os estagiários são acompanhados e supervisionados por enfermeiros preceptores 

nas unidades de Alojamento Conjunto, Unidades de Gestantes, Sala de Parto, Centro 

Cirúrgico, Pré-Parto, Setor de Admissão de Pacientes, Lactário, CTI Materno, Ambulatório e 

Unidade Neonatal. Emergência, Pré-Natal e Planejamento Familiar. 

É responsabilidade dos enfermeiros preceptores a condução das atividades práticas dos 

estagiários de enfermagem e avaliação diárias das atividades realizadas, documentando junto 

ao Centro de Estudos da unidade.  Estes profissionais realizam junto aos alunos atividades de 

consulta de pré-natal, exame físico e consulta de enfermagem no alojamento conjunto, 

solicitação de exames de laboratório, parto normal de baixo risco e acolhimento à mulher e 

criança vítima de violência sexual. 

     

3.4 Os participantes da pesquisa 

Os participantes desta pesquisa são enfermeiros preceptores especializados na 

assistência a saúde da mulher, aos recém-nascidos e as mulheres e crianças vítimas de 

violência sexual, lotados no hospital Maternidade Fernando Magalhães. Submetidos os 

critérios de exclusão, mencionam-se aqueles profissionais que estiveram em licença para 

tratamento de saúde, bem como os de férias no período da coleta de dados. Os enfermeiros 

preceptores da maternidade são formados por grande parte de profissionais concursados com 

regime estatutário, outra parcela menor de profissionais celetistas vinculados ao Projeto 

Cegonha Carioca, da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. 

Segundo o referencial da fenomenologia Merleau-Ponty, buscou-se as vivências dos 

enfermeiros preceptores em Saúde da Mulher e Recém Nascido vivenciaram, mediante os 

sentidos, lembranças de quando e como os fenômenos se lhes apresentaram na experiência. 

Seu foco de atenção e interesse é centralizado no específico, no individual, procurando-se não 

a simples explicação, mas, sobretudo, a compreensão dos fenômenos estudados.  Os referidos 

profissionais foram convidados respeitando a sua voluntariedade, por meio de convite 

individual, a partir de reuniões informais, realizadas em cada turno, onde se expõe o tema e 

objetivo da pesquisa na preceptoria e que se estendeu o convite para quem quisesse participar. 

As entrevistas ocorreram no mês de novembro de 2016, no turno da manhã, tarde e 

noite. Foi utilizado um gravador de voz, com a prévia autorização dos profissionais. As 

impressões das entrevistas e anotações pessoais foram anotadas posteriormente. 
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Os profissionais convidados receberam uma carta convite para participação na 

pesquisa: A percepção do preceptor acerca do seu processo de trabalho em uma 

maternidade pública municipal da cidade do Rio de Janeiro: um estudo fenomenológico 

e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para assinatura. O estudo seguiu os preceitos 

éticos da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, após aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa. Desse modo, a entrevista fenomenológica tem a seguinte questão 

norteadora: Qual a sua percepção sobre o seu processo de trabalho enquanto preceptor?  

Após a formulação da questão, o profissional ficou livre para expressar sua percepção 

a respeito do assunto e descreveu com uma linguagem própria como percebeu o seu processo 

de trabalho.  

 

3.5 A entrevista: A percepção sobre os participantes 

Nesta pesquisa foi utilizada a entrevista fenomenológica, que possui características 

peculiares, por ser individual. Ao contrário de várias perguntas abertas direcionadas para a 

resposta do objetivo do estudo, nesse tipo de entrevista busca-se não induzir as respostas ou 

restrição da fala, utilizando-se, dessa forma, uma única questão norteadora aberta. (SILVA, 

2011, p.37).  

As entrevistas aconteceram no mês de novembro de 2016, nos seguintes setores: 

Unidades de Sala de Parto, Alojamento Conjunto, Unidade de Internação de Gestantes, CTI 

Materno, Unidade Neonatal, Admissão de Pacientes, Ambulatório e sala de Acolhimento 

Projeto Cegonha Carioca.  

Os encontros aconteceram na sala de reunião do hospital maternidade, onde os 

enfermeiros preceptores eram convidados após a explicação dos objetivos da pesquisa e 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Não houve tempo estipulado para 

duração das entrevistas, fato que enriqueceu a experiência do encontro. As entrevistas eram, 

relativamente, rápidas e outras com duração de quase uma hora. Não foi feito registro escrito 

por pare da pesquisadora durante as entrevistas. As anotações pessoais foram escritas no 

roteiro pelos profissionais entrevistados. 

Inicialmente, a entrevista foi utilizada para aproximação com o profissional, deixando-

o livre para se expressar. Utilizou-se gravador de voz, com prévia autorização dos 

profissionais. 

Na entrevista fenomenológica, o pesquisador buscou utilizar-se de uma fala que 

possibilitou a mediação com o outro inserido no mundo, de forma a permitir uma fala que 

expressasse suas vivências e percepções carregadas de simbolismo da expressão deste ser no 
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mundo vivido. Segundo Merleau-Ponty (2006), para compreender o mundo de nossas 

percepções precisamos descrevê-lo tal como o experimentamos, a partir de dentro, 

valorizando assim nossa história pré-reflexiva. 

A entrevista teve a seguinte questão norteadora: Qual a sua percepção sobre o seu 

processo de trabalho enquanto preceptor? (Apêndice III) que, após concluída sua fala, 

precedeu uma outra pergunta com sugestão para nortear a construção do produto: O que você 

sugere para melhorar suas práticas assistenciais e de preceptoria?  

Observou-se a singularidade do sujeito, buscando os significados do dito e do não dito 

manifestados pelo seu corpo, valorizando desde o discurso oral, expressão corporal. As 

entrevistas não tiveram um tempo delimitado e as mesmas obedeceram à disponibilidade dos 

profissionais participantes, com um tempo médio de duração de cerca de 30 a 40 minutos por 

participantes. 

Realizou-se 32 entrevistas, os participantes (30 mulheres e dois homens) apresentaram 

idade entre 27 anos a 55 anos.  O número de profissionais entrevistados foi definido segundo 

os setores da unidade hospitalar ocupadas por atividades de preceptoria de enfermeiros. 

Os participantes expressaram de forma emotiva, com falas e gestos corporais cheios de 

expressões vivenciais no seu mundo, manifestando alegrias, frustrações, desencantos, um 

misto de sentimentos relacionados às percepções deste ser no mundo da preceptoria. 

Percebeu-se o desvelamento do ser com diferentes sentimentos como alegria, tristeza, revolta, 

passividade, tranquilidade e aflição. 

 

Quadro I - Distribuição dos participantes segundo características profissionais e 

pessoais. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

RESPOSTAS 

 

QUANTIDADE DE 

PARTICIPANTES 

 

Sexo 

Feminino 28 

Masculino 04 

 

 

27 a 31 08 

33 a 35 05 
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Idade 40 a 45 13 

48 a 55 06 

 

 

Naturalidade 

Bahia 02 

Minas Gerais 02 

Piauí 04 

Rio Grande do Sul 02 

Rio de Janeiro 22 

Estado civil Casada 13 

Solteira 13 

Divorciada 04 

Viúvo 02 

Graduação Enfermagem 32 

 

 

 

 

 

 

Curso de pós-graduação 

Anatomia 02 

Administração 

Enfermagem 

05 

Centro Terapia 

Intensiva 

04 

Enfermagem do 

Trabalho 

06 

Mestrado 04 

Nefrologia 02 

Obstetrícia 21 

Oncologia 03 
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Pediatria e 

Neonatologia 

08 

Não 01 

 

 Tempo de preceptoria 

2 a 5 11 

8 a 13 09 

17 a 22 12 

Participou de treinamento ou 

capacitação em preceptoria? 

Sim 01 

Não 31 

   

A partir das entrevistas a pesquisadora descobriu-se diante do outro e reagindo frente 

às vivências outras que também são inerentes a ela, construindo a partir destes encontros a 

historicidade deste estudo, que conforme Merleau-Ponty (2006) vai se construir como corpo 

que habita e se expande no tempo e espaço próprio. Refletiu-se sobre a vida, sobre as pessoas 

e sobre o processo de trabalho permeado por expressões de várias vivências no mundo vivido, 

desvelando percepções a cerca deste mundo e ao mesmo tempo em que arremete a 

compreensão do outro. Percebeu-se que, os preceptores enfermeiros primeiramente, 

precisavam falar das suas preocupações, angústias e questionamentos, e na medida eram 

escutados desvelaram sua própria percepção a respeito do seu processo de trabalho. 

Na sequência das entrevistas fizeram-se as transcrições das mesmas e destacaram-se as 

unidades de significados emergentes em cada discurso. Deste modo, identificaram-se as 

unidades de significação balizadas no pensamento de Merleu-Ponty, em que após a descrição 

do fenômeno vivido foram destacadas as significações, determinando a compreensão e o 

desvelamento do sentido do ser ou fenômeno. 

 

3.6 Aspectos éticos da pesquisa 

O projeto de pesquisa foi submetido inicialmente à apreciação do Comitê de Ética e 

Pesquisa (CEP) da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense/FM/UFF/HU, 

sendo aprovado sob o nº 58477816.8.0000.5243 (Apêndice I). Após, a declaração de 

consentimento foi encaminhado ao Centro de Estudos do hospital Maternidade Fernando 

Magalhães, onde a pesquisa foi aprovada e a entrada no cenário para coleta de dados liberada. 
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Os profissionais que aceitaram participar da pesquisa voluntariamente assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido- TCLE (Apêndice I) em duas vias, uma via a fim de 

orientar sobre possíveis questionamentos e de acordo com as especificações éticas e legais da 

Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. No TCLE constam o objetivo e a 

justificativa da pesquisa. Os benefícios desta pesquisa foram indiretos, pois as informações 

coletadas forneceram subsídios para a construção de conhecimento em saúde e enfermagem, 

bem como para novas pesquisas a serem desenvolvidas sobre essa temática. Não houve 

nenhum custo para o participante da pesquisa ou forma de pagamento. O participante pôde se 

recusar a responder qualquer pergunta, desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua 

recusa não acarretou nenhum prejuízo na sua relação com a pesquisadora ou com a instituição 

de saúde. 

  Sigilo - O roteiro de entrevista respondido foi numerado para preservar a identidade 

dos participantes na análise dos dados, as respostas foram lidas por unidades de significados, 

agrupadas pelo conteúdo, e analisadas com bases em estudos sobre o tema, interpretado por 

conceitos a luz da fenomenologia do filósofo Maurice Merleau Ponty. 

    Os riscos foram mínimos, o participante talvez se sentisse com cansaço e desconforto 

pelo tempo que envolve a conversa e por ter de relembrar algumas vivências que possam ter 

causado sofrimento. Caso isso ocorresse, a entrevista seria interrompida. As entrevistas foram 

gravadas em aparelho de MP3, transferidas para o computador e, posteriormente, preservadas 

por senha pessoal da pesquisadora. 

Assim, para garantir o sigilo e confidencialidade dos participantes da pesquisa, foi 

utilizada a letra ‘P’ (P1, P2, P3, P4...), por ser a letra inicial da palavra Preceptoria, seguida 

de um número que não corresponde à sequência de sua participação na pesquisa.   

 

3.7  Estado da arte 

Para mapeamento do conhecimento produzido acerca da temática, se realizou revisão 

da literatura em bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), quais sejam: Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Base de Dados de 

Enfermagem (BDENF). Como termos de busca foram utilizados os descritores “preceptor”, 

“trabalho”, “integração docente assistencial”. Incluíram-se na revisão apenas os artigos 

nacionais publicados em periódicos de enfermagem. Foram excluídos os artigos que não 

abordavam sobre a temática deste estudo e que estivessem em língua estrangeira e os que não 

estavam disponíveis na íntegra, por meio eletrônico. A busca foi realizada entre 02 e 20 de 

agosto de 2016.  A busca das publicações na LILACS se deu por meio do uso dos descritores 
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“preceptor”, “trabalho”, “integração docente assistencial”. Nessa etapa, retornaram 05 

publicações, um atendeu à expectativa de material com potencial para subsidiar a temática do 

estudo proposto em recorte temporal de 2010 a 2016. Na base BDENF, a busca com os 

descritores “preceptor”, “trabalho”, “integração docente assistencial” resultou em um artigo, 

também em um recorte temporal de 2010 a 2016. Na base de dados da Biblioteca Virtual de 

Saúde (BVS), resultou em seis artigos, um atendeu à expectativa de material com potencial 

para subsidiar o estudo proposto. 

 

3.8 Análise das informações  

___________________________________________________________________________ 

 

 Para analisar as informações que emergiram das entrevistas utilizou-se as 

convergências das mesmas, submetendo-as à análise fenomenológica, de acordo com o 

referencial de Merleu-Ponty. Para desvelar as percepções acerca do seu processo de trabalho 

expressas  nos depoimentos dos participantes, seguiu-se os passos da  proposta de Giorgi 

(1985), na qual os depoimentos foram  transcritos e analisados do ponto de vista da 

fenomenologia, constituindo de quatro etapas, segundo a metodologia  e redução eidética. 

com as descrições de depoimentos.  

 

3.8.1 A proposta metodológica de Giorgi  

Amedeo Giorgi é um psicólogo americano conhecido por suas contribuições para a 

fenomenologia e psicologia humanista. Coordenou, durante muito tempo, na University of 

Duquesne, um grupo de pesquisas de orientação fenomenológica e elaborou passos bem 

detalhados para um trabalho fenomenológico. Seu modelo é comumente descrito como uma 

fenomenologia empírica ou fenomenologia experimental e constitui o desdobramento dos 

estudos pioneiros de Adrian Van Kaam, na década de 1950, com a “pesquisa empírico-

fenomenológica”. (AMATUZZI, 1996; GOMES, 1998; HOLANDA, 2002; 2003a; 

MOUSTAKAS, 1994). 

 A proposta de Giorgi (1985) é um método que sistematiza a pesquisa fenomenológica, 

lida com as descrições de depoimentos e relatos ou entrevistas sobre experiências vividas 

emrelação a um determinado fenômeno segundo quatro passos, que serão discutidos. Giorgi 

(1985) pontua que o maior obstáculo para esse processo é o não existir uma linguagem 

psicológica consensual estabelecida. Diante dessa dispersão, a melhor alternativa é usar a 
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linguagem do senso comum, esclarecida pela perspectiva fenomenológica. Esse passo tem o 

propósito de chegar às categorias, passando por expressões concretas. (GIORGI,  1978). 

A redução põe em evidência a intencionalidade da consciência voltada para o mundo, 

ao colocar entre parênteses a realidade como a concebe o senso comum e purificar o 

fenômeno de tudo o que comporta de “inessencial” e acidental, para fazer aparecer o que é 

essencial. Husserl concebeu uma técnica que dá ao pensamento a certeza de reter só o 

essencial do fenômeno em estudo. Este processo chama-se variação eidética e consiste em 

imaginar todas as variações possíveis do objeto em estudo, a fim de se identificarem os 

componentes do objeto que não variam os invariantes, que definem a essência do objeto. 

(DARTIGUES, 1973). 

A tarefa do pesquisador foi analisar as vivências intencionais da consciência para 

perceber como se produz o sentido do fenômeno e chegar à sua essência. A redução 

fenomenológica é o recurso fundamental para garantir a descrição fiel do fenômeno. 

Os depoimentos foram submetidos à análise e interpretação, segundo o referencial 

teórico-filosófico de Maurice Merleau-Ponty, possibilitando a identificação das diferentes 

categorias temáticas que desvelaram o Ser enfermeiro preceptor e sua percepção sobre o seu 

processo de trabalho, vivenciando sentimentos de ambiguidade, conscientizando-se do mundo 

por meio do corpo o tempo e no espaço, refletindo sobre suas práticas e reconhecendo novas 

maneiras de co-existir no mundo. A convergência das unidades de significação de todas as 

transcrições resultando nas categorias temáticas que constituem, para esses enfermeiros 

preceptores, os elementos da experiência vivida. 

 

3.8.2  As quatro etapas proposta da metodológica de Giorgi (1985) 

Primeiro passo 

Corresponde à leitura de toda a descrição a fim de alcançar o sentido geral do todo. 

Para tanto, é necessário compreender a linguagem de quem descreve sem qualquer tentativa 

de identificar as unidades significativas. O senso geral obtido é a base para o passo seguinte. 

Segundo passo 

É a discriminação de unidades significativas com base em uma perspectiva vivencial-

fenomenológica e focada no fenômeno que é pesquisado. Após ter sido apreendido o sentido 

do todo, o pesquisador faz a releitura do texto - tantas vezes quanto necessárias - com o 

objetivo de discriminar as unidades significativas na perspectiva vivencial-fenomenológica, 

focalizando o fenômeno que está sendo pesquisado. 
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Terceiro passo  

É configurado pela transformação das expressões cotidianas do sujeito em linguagem 

vivencial-fenomenológica com ênfase no fenômeno que está sendo investigado. Uma vez que 

as unidades significativas foram delineadas, o pesquisador, então, passa por todas elas e 

expressa o sentido vivencial-fenomenológico nelas contido. É a transformação da linguagem 

do dia a dia do sujeito em linguagem vivencial-fenomenológica apropriada, com ênfase no 

fenômeno em estudo. 

Quarto passo 

O último passo do método fenomenológico apresentado por Giorgi (1985) busca a 

síntese das unidades significativas transformadas em uma declaração consistente da 

estrutura do aprendizado. Finalmente, o pesquisador propõe que se sintetizem todas as 

unidades significativas transformadas em uma declaração consistente da significação 

psicológica dos fenômenos observados em relação à experiência do sujeito e denomina essa 

síntese de estrutura da experiência. 

Após a análise temática, os dados foram examinados à luz do referencial teórico 

Merleau-pontyano. 
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4 CONSTRUINDO AS UNIDADES SIGNIFICATIVAS DA PERCEPÇÃO DO 

PROCESSO DE TRABALHO DO PRECEPTOR 

Para desenvolver as unidades de significativas, orientou-se pelas questões norteadoras 

do estudo, que expressam inquietações da pesquisadora, buscando descrever as percepções 

acerca do processo de trabalho do preceptor. Tentou-se desvelar as percepções do preceptor 

expressa nos depoimentos das entrevistas, perseguindo a essência deste fenômeno. 

Sintetizaram-se todas as unidades significativas transformadas em uma declaração consistente 

da significação psicológica dos fenômenos observados em relação à experiência do sujeito até 

chegar à síntese de estrutura da experiência.  Neste contexto, fizeram-se as transcrições e 

manteve-se a forma como se expressavam, com seus erros de linguagem, pois reproduziam 

suas percepções. 

É importante lembrar que, a fenomenologia volta-se para a descrição das vivências do 

entrevistado e não tem preocupação em ter uma explicação para elas. Assim, alcançar o que 

expressava cada depoente ao relatar sua vivência para extrair as estruturas mais relevantes, 

essenciais para o tema. Neste momento de análise procura-se compreender aquilo que se 

mostra no cotidiano. (PAULA et al. 2012).  

Assim, por meio dessa concepção, passou-se a descrever o fenômeno percebido em 

uma linguagem vivencial-fenomenológica da síntese de estrutura da experiência, com ênfase 

no fenômeno estudado. Perpassando por sua história de vida pessoal e, principalmente, 

profissional, compreendemos sua influência nas formas como esses profissionais, vivenciam e 

percebem a si e sua prática profissional, a partir de aprendizagens que vão se consolidando em 

contextos de exercício do trabalho do enfermeiro enquanto preceptor. 

Por meio de aproximação e convivência com os profissionais, no Hospital 

Maternidade Fernando Magalhães, desvelaram-se saberes de experiência que emergiram a 

cada entrevista, consolidando a percepção do exercício da profissão, demonstrando que, 

produzem saberes, cuidando, ensinando e aprendendo com quem ensina. 
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4.1 desvelando a percepção do preceptor acerca do seu processo de trabalho em uma 

maternidade pública municipal 

 

 

 

 

     

 

 

A maneira de sentir, pensar e vivenciar do ser-enfermeiro-preceptor acerca do seu 

processo de trabalho, fenômeno desta pesquisa desvelaram, nos discursos, as diferentes 

possibilidades para a compreensão dos significados da sensibilidade no ensinar e aprender a 

fazer Enfermagem. Os gestos, as fisionomias, o sentimento de um evento que está 

acontecendo. (MERLEAU-PONTY, 2004, p.88) 

A citação acima se torna textual, pois ao ser escrito o discurso se torna autônomo, para 

o leitor, embora a experiência vivida do outro continue privada, a sua significação vem a 

público. Compreender que a linguagem, a fala do ser-enfermeiro-preceptor, possibilitou a 

pesquisadora, ouvi-la e transcrevê-la transformando-a em um discurso escrito na forma de um 

texto. Portanto, a escrita fixa a voz do outro e abre-se para um número indefinido de leitores. 

Pois somos sujeitos do mundo. Porém, este não está ali à espera de nossa reflexão para que ele 

exista. O mundo existe independente de nossas inquietações e divagações filosóficas. O 

sujeito é um ser humano que se relaciona com o mundo mediante a interação que acontece, 

porque se é antes de tudo encarnado e se está inserido no mundo pelo processo histórico que 

está sempre em vias de construção. (MERLEAU-PONTY, 2006).  

 Segundo Merleau Ponty, descrever o ser humano como ser encarnado no mundo, 

convida-nos a pensar a própria ciência de outra maneira, pela via da percepção sem 

idealizações, mas com uma profunda valorização do sujeito. A questão que emerge é 

justamente na tomada do ser humano como sujeito da investigação e não como objeto. A 

linguagem corporal necessita ser percebida nas intencionalidades do cotidiano. Isso nos leva a 

observar a expressão de tristeza e de alegria do outro, que por vezes não são percebidas. 

 ’ ’[...] é  frase que dá seu sentido a cada palavra; é por ter 

sido 

empregada em diferentes contextos que a palavra pouco a pouco se 

carrega de um sentido que não é absolutamente possível fixar’ 

(MERLEAU-PONTY, 2006, p. 445). ’[...] é a frase que dá seu sentido a cada palavra; é por ter sido 

empregada em diferentes contextos que a palavra pouco a pouco se 

carrega de um sentido que não é absolutamente possível fixar’ 

(MERLEAU-PONTY, 2006, p. 445). [...] é a frase que dá seu sentido a cada palavra; é por ter sido 

empregada em diferentes contextos que a palavra pouco a pouco se 

carrega de um sentido que não é absolutamente possível fixar’ 

(MERLEAU-PONTY, 2006, p. 445). 

’[...] é a frase que dá seu sentido a cada palavra; é por ter sido 

empregada em diferentes contextos que a palavra pouco a pouco se 

carrega de um sentido que não é absolutamente possível fixar’ 

(MERLEAU-PONTY, 2006, p. 445). 

 

’[...] é a frase que dá seu sentido a cada 

palavra; é por ter sido empregada em 

diferentes contextos que a palavra pouco 

a pouco se carrega de um sentido que não 

é absolutamente possível fixar’. 

(MERLEAU-PONTY, 2006, p. 445). 
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O pesquisador teve o cuidado de perceber que o mundo existe independente de nossas 

inquietações, sendo importante libertar e observar o mundo com um novo olhar, o de 

espacialidade, motricidade, e sexuado, em redescoberta. Desvelar, nesta pesquisa, o conceito 

central da obra Merleau-Ponty e que se refere ao corpo como corpo de relações, corpo 

fenomênico. (MERLEAU-PONTY, 2006). 

Os discursos possibilitaram, através da análise fenomenológica, compreender como é a 

experiência vivida e a percepção dos enfermeiros preceptores do Hospital Maternidade 

Fernando Magalhães, a cerca do seu processo de trabalho, através das seguintes categorias: 

responsabilidade e preocupação com o processo de aprendizado; satisfação por trabalhar com 

os alunos x troca de conhecimento; angústia relacionada a sobrecarga de trabalho x fala de 

atenção para os alunos; desvalorização do processo de trabalho, por falta de reconhecimento 

financeiro e investimentos em cursos de atualização/aperfeiçoamento/capacitação; falta de  

link entre a IES e cenário prático. 

Elaboraram-se seis unidades de significativas a partir das convergências dos discursos 

das entrevistas.  

 

4.2 O corpo próprio como princípio educativo: A Noção de Intencionalidade  

Reconhecemos no corpo uma unidade distinta daquela do objeto científico. 

Acabamos de descobrir uma intencionalidade e um poder de significação até em sua 

“função sexual”. Procurando descrever o fenômeno da fala e ato expresso de 

significação, poderemos ultrapassar definitivamente a dicotomia clássica entre o 

sujeito e o objeto. (MERLEAU PONTY, 1999, p.237). 

 

Ao associar a subjetividade à consciência, pode-se tomá-la como algo inteiramente 

abstrato, perdendo-se de vista a sua dimensão corpórea. A percepção não é primariamente um 

ato de pensamento, mas um encontro entre homem e mundo que se concretiza no corpo 

vivido. Esta vivência do corpo, ao mesmo tempo em que dá lugar a um saber sobre o objeto 

percebido, traz como correlato um saber sobre o próprio sujeito da percepção.  

 O corpo como sujeito do mundo é criativo e se humaniza a partir de partes, mas 

sim, como sistema de interação que se relaciona. 

As práticas de cuidar-cuidado na enfermagem possibilita reconhecer a capacidade 

expressiva dos seres humanos. Tanto de quem cuida como de quem é cuidado, remetendo ao 

fenômeno vivenciado nas relações de aproximação e distanciamento, nos momentos de fala e 

de silêncio, na presença e na ausência, evidenciando que o cuidar se faz por processo 

interativo. 
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Com a percepção de corpo, é regatado o vinculo deste com a existência, pois sem ele 

não existimos. Para Merleu Ponty o corpo significa o veículo do ser no mundo, e ter um corpo 

é para um ser vivo juntar-se a um meio. 

 Estas considerações acerca do mundo e do sujeito que o percebe, a partir de um corpo, 

estarão na “Fenomenologia da Percepção”, alinhavadas na implicação do corpo com a 

comunicação, pois para ele a partir do momento que “o corpo não é um simples objeto no 

mundo, torna-se o meio de comunicação com ele, sendo a espacialidade e a motricidade 

própria uma forma de nos levar a compreender um pouco mais sobre nossa situação no 

mundo”. (MERLEAU PONTY, 1999, p.237). 

A partir do momento que o corpo compreende, o hábito está adquirido. Isto quer dizer 

que ele deixou se penetrar por uma significação nova. Ao afirmar que a aquisição do hábito 

passa pela compreensão do corpo, ele refaz a noção de compreender passando a definí-la 

como sendo “a capacidade de experimentar o acordo entre aquilo que visamos e aquilo que é 

dado, entre a intenção e a efetuação”. O corpo é o nosso ancoradouro no mundo e o mediador 

de um mundo. (SANTOS, 2012). 

 

4.2.1 Percepção de responsabilidade e preocupação com o processo de aprendizado 

__________________________________________________________________________  

“Estou tentando ensinar as coisas corretas para que saiam daqui 

capacitados”. P2 

“Nós entendemos nosso papel, nós abraçamos realmente esse aluno com o 

objetivo de formação para desenvolver neles habilidades”. P5  

“[…] Queremos, realmente, que saiam daqui com competências profissionais 

e sofremos muito, quando não conseguimos atender as expectativas”. P10   

 

“Entendo como uma forma de contribuir com a sociedade, eu acredito e 

coloco isso no meu trabalho, a responsabilidade social na verdade tem que 

ser uma via de mão dupla, amanhã eles estarão no campo de trabalho, e 

quem sabe cuidando de nós , se eu ensino, eu  ajudo, e ajudo ter experiência 

e segurança”. P07 

 

O ser-enfermeiro-preceptor desvela(m) na sua fala, preocupação e responsabilidade 

com o processo de ensino prático e gosta de conversar, ouvir e valorizar o outro. 

Demonstra(m) que a forma de ensinar e aprender a ser e fazer enfermagem não revela algo 
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independente, mas como algo que pertence ao seu viver, ou seja, à sua linguagem. No 

cotidiano, é possível observar as atitudes, as posturas e os sentimentos porque o corpo tem 

fios intencionais, como num tecido, os quais mostram a cada instante como se encontra e 

comporta-se. 

Lembram das relações e interações estabelecidas como discentes, das coisas que 

marcaram emocionalmente, tanto das emoções ruins quanto das boas e agradáveis, que 

fizeram parte do processo de formação no campo de prática. Porque o ser humano é o “sujeito 

que sente, inteiramente, pleno de poderes naturais”, dos quais ele é “o primeiro” a se 

“espantar”. (MERLEAU-PONTY, 1999, p.290). 

Revelam que o que se aprende na vida está vinculado às experiências. Sente que não 

se aprende sem emoção. Demonstram que as situações vivenciadas com os discentes 

permeiam a racionalidade cognitiva, instrumental da ciência e da técnica e a racionalidade 

estético-expressiva da arte e da literatura, fundamentada na compreensão, no compartilhar, no 

compromisso, no saber e na relação. Revelam que é preciso ter equilíbrio entre o saber e o 

fazer e nas relações estabelecidas com os estagiários. 

O estagiário, objeto da educação, é um ser reflexivo, único em suas formas de 

comunicar-se com o mundo, de responder aos processos da vida. É um ser temporal que se 

preocupa consigo próprio, mas, ao mesmo tempo, toma consciência de si mesmo e se projeta 

no futuro. (SILVA, p.4, 2014). 

Desvelam nas entrevistas que eles precisam participar e construir junto, porque está 

sendo uma construção evolutiva. Com isso, mostra que o estagiário precisa ser compreendido 

como possibilidade de ser um outro eu mesmo. 

Fenomenologicamente, a educação ocorre pelo ato de conhecer, por meio da reflexão, 

atributo preponderante da consciência. Significados e sentidos como a existência são 

compreendidos pela compreensão do próprio sujeito. Em tempos de total transformação 

socioeconômica e cultural, decorrente do fenômeno da globalização, o processo educacional 

vem sendo impactado, refletindo um ensino operacionalizado. Por isso, é preciso dar-se conta 

de que, por mais imprescindível e valiosa que seja a contribuição da ciência para o 

entendimento e para a condução da educação, ela não dispensa a contribuição da filosofia. 

(SILVA, p.4, 2014). 

No exercício da preceptoria, partilhar delineia-se como uma situação educativa e 

reflexiva, permitindo vivências e experiências coexistam no processo de ensino e aprender, 

cuidando de alguém que um dia cuidará. As falam expressam responsabilidade, preocupação e 

zelo com o processo de ensino prático, a partir das vivências compartilhadas no cenário, ou 



55 
 

 

seja, o enfermeiro compreende-se como um ser que é formador/preceptor/mentor/ assistencial, 

um ser, que se dispõe a intervir, transformando e não revela algo independente, mas como 

algo que pertence ao seu viver, no ensinar e aprender a ser e fazer enfermagem.  

 

O organsimo e suas dialéticas monótonas não são, portanto, estranhos à história e como que 

se inassimiláveis por ela. O homem concretamente considerado não é um psiquismo unido a 

um organismo, mas este vaivém da existência que ora se deixa ser corporal e ora se dirigi aos 

atos pessoais. ( MERLEAU-PONTY,1999,P.130)  

 

Desvela-se que o preceptor encontra-se imerso em um universo próprio, em um 

processo dinâmico de construção do mundo e de si mesmo, processo esse de transformação e 

reconstrução. Esse comportamento caracteriza-se pela compreensão e pelo respeito de 

singularidades, como os valores éticos, os valores do mundo da vida, das crenças políticas, 

religiosas, do afeto, da emoção, da razão, envolvidos nas vivências do processo de ensino 

aprendizagem. O preceptor passa a ver seu estagiário, antes de tudo, como um ser social, 

participador do mundo ao qual integra, envolvido no processo crescente de seus 

conhecimentos intelectuais e em pleno desenvolvimento cognitivo. 

Percebem-se nas falas, que as vivências compartilhadas abriram muitas possibilidades 

à transcendência de sentimentos de valoração, bondade, satisfação e bem-estar, preocupação 

com o processo de ensino, refletidos em ações, gestos e atitudes que demonstraram cuidado 

de si e com o outro. Portanto, o deslocamento da consciência de uma instância para interior 

para a relação corpo-mundo poderá nos indicar relevantes implicações a processo de ensino 

prático.  

As descrições vivenciais demonstram que as percepções sobre o cuidado com o outro, 

constitui-se como intersubjetividade e intercorporeidade, da qual fazem parte os preceptores 

da maternidade, estagiários, e demais trabalhadores envolvidos neste processo. O diálogo 

estabelecido nas entrevistas permitiu a construção de intersubjetividades, por meio da qual  os 

preceptores puderam experimentar o empodeiramento de suas falas. 

 

4.3 O corpo próprio como princípio educativo: Noção Ambiguidade 

___________________________________________________________________________ 

Sou uma estrutura psicológica e histórica, com a existência recebi uma maneira de existir, um estilo. 

Todos os meus pensamentos e minhas ações estão em relação com esta estrutura, e mesmo o 
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pensamento de um filósofo não e senão uma maneira de explicar seu poder sobre o mundo, aquilo que 

ele é, E toda via sou livre, não a despeito ou aquém dessas motivações, mas por seu meio. Pois nesta 

vida significante, esta significação da natureza e da história que sou eu, não limita meu acesso ao 

mundo, ao contrário, ela é o meu meio de comunicar-me com ele. É sendo sem restrições nem 

reservas, aquilo que sou presentemente, que tenho oportunidade de progredir, é vivendo meu tempo 

que posso compreender os outros tempos, é me estranhando no presente e no mundo, assumindo 

resolutamente aquilo que sou ir além. (MERLEU-PONTY, 1999, p.611) 

“Sou responsável por parte da formação deles, gosto do que faço [...] meu sentimento é de revolta 

porque não há nenhum estímulo”. P 32 

“Percebo que falta incentivo e valorização, os estagiários chegam nós acolhemos, ficamos felizes com 

seu crescimento, mas não recebemos nenhum tipo de gratificação”. P19 

“Nós queremos contribuir e ajudar, mas se fosse dado um incentivo, seria muito bom”. P23 

Essa conduta não se restringe apenas a uma situação, ela abrange questões sobre o 

homem, o mundo, a realidade e o conhecimento. Assim, tal conduta sempre estará presente, 

no momento em que o indivíduo se relacionar consigo mesmo, com os outros e, 

principalmente ao estabelecer objetivos. A fenomenologia mostra-se apropriada à educação, 

pois ela não traz consigo a imposição de uma verdade teórica ou ideológica preestabelecida, 

mas trabalha no real vivido, buscando a compreensão disso que somos e que fazemos cada um 

de nós.  

Necessitamos ter uma visão além da concepção utilitarista, que trata os seres humanos 

como recursos humanos, como se este fosse um meio. Precisamos eliminar esta ideia de que 

vivemos em um mundo indiferente e sem sentido. A noção de corpo próprio, como princípio 

educacional, poderá contribuir para a reeducação ou aprimoramento do ser humano a partir da 

consciência de si e para o desenvolvimento das potencialidades de forma integral. Desta 

forma, podemos destacar vários benefícios, quando tomamos como base a unidade do SER.  

A despeito de que, num primeiro momento pareça um paradoxo expresso na 

ambiguidade das manifestações dos profissionais, observa-se justamente aí a natureza humana 

subjetiva de fazer-se singular e ao mesmo tempo dependente de uma relação entre sujeitos de 

mundos diferentes. (MERLEAU-PONTY, 2002).  

Há conexão de circularidade entre estes extremos e é justamente isto que constitui a 

ambiguidade como implicação entre corpo e mundo nestas vivências perceptivas. 

Desvela-se, dessa forma, que os profissionais se mostram como seres humanos frágeis 

que sentem o encontro com as pessoas como um movimento de descoberta de si e do outro. 
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Esse encontro mostra um palco de trocas intersubjetivas em que o “eu” pode encontrar coisas 

suas no “outro” que estão esquecidas em si. (MERLEAU-PONTY, 2002). 

A ambiguidade da relação do cuidado do outro e do cuidado de si, em preceptoria, 

manifesta-se no desvelamento de vivências de encontro com mundos diferentes e revelam, por 

um lado, a abertura, o encontro, o compartilhar e as possibilidades de escolha, percepções no 

ensinar e aprender a ser e fazer enfermagem no mundo da preceptoria, por outro lado, 

estresse, tensão, insegurança e medo e que, ao mesmo tempo, é gerador de satisfação, 

aprendizado e amadurecimento. 

Da mesma maneira, percebemos ambiguidades desveladas nas falas dos participantes, 

que retratam o cuidado com os estagiários na maternidade como uma experiência de campo 

que favorece a vivência na construção do ensino prático e as percepções de satisfação e 

alegrias, mas também de sofrimento, pela expectativa e projeção de horizontes mais 

gratificantes e de valorização profissional.  

Desvela-se a compreensão do preceptor nas relações e interações com o outro no 

cotidiano do ensinar e aprender a ser e fazer enfermagem, que está interligada às ações 

subjetivas. No entanto, implica reconhecer e respeitar sentimentos conflituosos de 

convivência com o outro. O preceptor vê a si e ao outro como ser humano na ambiguidade. 

Ele vivencia sentimentos de humanidade, ternura, simpatia, compaixão, desânimo, revolta, 

que advêm das situações existenciais próprias do seu cotidiano. O discurso revela a 

ambiguidade, na qual se pode observar a compreensão da sensibilidade de outra maneira, 

como busca de enfrentar e superar os desafios de ensinar e aprender.  

Observamos e percebemos o movimento do outro e não o vemos como um movimento 

mecânico, mas como um gesto expressivo que nunca é apenas corporal. 

Sob a ótica do preceptor, o cuidado expresso na fala acima evidência ambiguidade: de 

um lado, um apelo à impessoalidade (sentimento), uma vivência e de outro lado, se impõe a 

ele espontaneamente, como um fenômeno, a linguagem e a subjetividade. Ao mesmo tempo 

em que o preceptor vive a universalidade do sentir, uma existência impessoal e anônima, ele 

vivência uma reflexão, com uma instituição de saúde e ensino que lhe impõe significados, 

valores, normas, costumes e padrões. 

 

4.4  Percepção de satisfação por trabalhar com os alunos x Troca de conhecimento  

“A participação dos estudantes muitas vezes me ajuda, principalmente o residente de enfermagem, 

fazemos as tarefas em conjunto, vou fazendo e explicando, procurando tirar as dúvidas”.  P8 
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“A gente tenta fazer tudo junto, vejo as rotinas do setor e ao mesmo tempo vou passando minha 

experiência em alojamento conjunto e ginecologia, um ajuda o outro”.  P13 

 

Os profissionais desvelam em suas falas que, a participação dos estudantes auxilia nas 

atividades laborais diárias e, ao mesmo tempo, sentem-se gratificados em contribuir com a 

formação de um ser que em breve estará no mercado de trabalho. Expressa um sentimento 

ambíguo, cultural, compartilha experiência, aprende, acolhe; é acolhido, sensível, envolve, 

cuida e é cuidado. Reconhece as suas ações das experiências compartilhadas e está aberto para 

mudar. Assim, é capaz de aceitar determinados comportamentos do outro. 

Mostram que é fundamental o preceptor desenvolver a vivência com os discentes, 

porque depois, como enfermeiros, eles vão apresentar a postura diante de um fato de acordo 

com que vivenciaram. Por isso, refletimos porque a experiência traz um ser com condição de 

possibilidades de um outro ele mesmo. (MERLEAU-PONTY, 1999). 

A formação na enfermagem vai ser o reflexo desse sujeito como profissional. Essa 

relação acontece pela presença que zela, compartilha e tem disposição para ouvir, falar e 

olhar. Intencional, ao procurar compreender o outro, demonstra respeito porque também 

respeita a si próprio. Ser-no-mundo é estar no mundo, ser criativo, ser presença e também ser 

comprometido com a busca de outras fontes de informações e conhecimentos. 

 

“É bom saber que eles vêm com demandas que já não lembro, ou não sei, e agente senta e procuramos 

juntos na internet, é uma forma de eu manter atualizada”.  P07 

“Eles sempre trazem um artigo de algo novo, uma novidade [...] acabo me reciclando, vou tirando as 

dúvidas delas, elas retiram minhas dúvidas e vou me atualizando”.  P23 

“Sentimento de estar sempre aprendendo, essa troca é interessante, eles estão sempre trazendo um 

artigo novo”.  P01   

 

Nas suas falas destacaram que, procuram sempre ouvir, pensar e refletir sobre os 

sentimentos que emergem das situações vivenciadas com os alunos no dia a dia com os 

alunos. Percebe-se como um ser de convencimento e diálogo. Revela a pessoalidade no 

ensinar e aprender a ser e fazer Enfermagem, revelando em sua vivência, o aprender dialogar 

e vislumbrar mudanças. A linguagem constitui o viver nas relações e interações com o outro 

e, nesse encontro, acontecem modificações corporais e emocionais.  

Percebe-se que não se aprende sem emoção; ele precisa estar junto, ou seja, precisa ter 

interação, ser significativo e sensível. A emoção lembra-se das relações e interações 
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estabelecidas com os preceptores, porque o ser humano é o “sujeito que sente inteiramente 

pleno de poderes naturais”, dos quais ele é “o primeiro” a se “espantar”. (MERLEAU-

PONTY, 1999, p.290). 

Percebe-se que o preceptor seria aquele sujeito que orienta o discente, mas também 

escuta o seu choro, percebe suas vivências e estabelece uma relação de troca de saberes. 

Desvela que é pelas relações que tudo se esclarece e, pela compreensão das palavras é 

possível percebê-la como gesto sensível. Isto ocorre, porque é o docente quem ensina o 

modelo. Por isso, não pode estar desvinculado; é uma coisa inseparável. 

O corpo é afetivo, tem liberdade de sentir prazer e ser apaixonado pelas vivências 

despertadas no ser preceptor. As palavras abrem “uma passagem em seu corpo” e possuem 

uma fisionomia e uma conduta para cada pessoa. (MERLEAU-PONTY, 1999, p.316). A sua 

vivência do passado faz com que, no presente, compreenda o sofrimento do outro. A sua fala 

“é ao mesmo tempo um órgão de ação e de sensibilidade”, mas também se projeta no outro. 

(MERLEAU-PONTY, 2002, p.41). 

Ao se olhar no espelho, o ser humano vê sua imagem refletida a partir de sua 

percepção. Mas é a partir do momento em que olha para o outro de forma aberta e reflexiva, 

coma uma experiência existencial, que se pode ter a percepção do outro sobre nós. Isso 

implica, então, a nossa dependência de um constante encontro com o outro para que se possa 

estar sempre em processo de descoberta de “outro eu mesmo”, que é histórico, temporal e 

intencional. (MERLEAU-PONTY, 2002, 2006). 

 

4.5 Angústia relacionada a sobrecarga de trabalho x Falta de atenção para com os 

alunos  

“Adoro receber alunos, mas o dia a dia é corrido. Fico angustiada por não ter muito tempo para dar 

atenção que eles precisam”.  P15 

“Eu me sinto um pouco inútil, porque ficamos limitados, pelo volume de trabalho e déficit de 

funcionários, e às vezes o aluno vai embora com dúvidas”.  P28 

“Percebo que eles chegam bem despreparados e precisam da nossa ajuda, e na correria do trabalho, 

não recebem a atenção devida”.  P17 

 

Estes profissionais apontam para a falta de infraestrutura no desenvolvimento das 

atividades assistenciais e de preceptor, principalmente, porque a unidade não tem um quadro 
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de pessoal adequado, que permita deslocar alguns enfermeiros para assumir atividades de 

preceptoria exclusivamente durante a jornada dos estagiários. Revela, também, que a 

sobrecarga de trabalho relacionado à rotina diária do setor, dificulta a eficiência desta 

atividade de prática. Nesse sentido, acredita-se que a Secretaria Municipal de Saúde precisa 

reavaliar o quantitativo de enfermeiros lotados na unidade, para que os profissionais possam 

se dedicar a preceptoria de forma eficaz. 

Atualmente, os profissionais percebem que, uma das possibilidades de nomeação de 

novos enfermeiros para a maternidade poderá ser feita por meio de convocação de concurso 

público realizado em 2015, nomeando novos enfermeiros servidores públicos do município. 

Acreditam que este seria o caminho mais viável, dentro da legislação. 

Desvela-se, que a sobrecarga de trabalho descaracteriza as atividades junto aos alunos. 

Evidenciou-se, também, que a estrutura atual (ensino e serviço) dificulta e traz sofrimento ao 

preceptor, devido ao quadro reduzido de profissionais e sobrecarga de serviço. Existe uma 

sobrecarga de trabalho, relacionada com as atividades práticas de preceptoria e rotinas 

assistências do setor, além de assumirem atividades junto aos alunos, os enfermeiros são 

muito absorvidos pelas atividades do cotidiano de trabalho, seja como plantonistas ou 

diaristas. Neste sentido, percebem que há necessidade de reivindicar maior número de 

profissionais enfermeiros para a maternidade e de redimensionamento das atividades dos 

enfermeiros preceptores. 

Ao desvelar o fenômeno pelos relatos das entrevistas, observou-se que os preceptores 

sentem dificuldades com o acúmulo de funções, sentindo-se sobrecarregados no exercício da 

profissão. Relatam os enfermeiros preceptores que, o acúmulo de funções tem prejudicado a 

prestação da assistência e as orientações aos alunos, sendo realizada de forma inadequada, 

conforme a afirmação acima. O número de enfermeiros foi apontado como insuficiente o que 

acarreta urna sobrecarga muito grande de trabalho a esses profissionais, dificultando o 

funcionamento do estágio. A presença de apenas um enfermeiro no setor para preceptoria, 

gerenciar a unidade e prestar assistência aos pacientes, torna difícil a otimização do tempo de 

trabalho. 

Revela que as pessoas têm o seu tempo, mas o tempo vai vir, considerando as 

vivências que permeiam o ser no mundo do trabalho, como uma vivência de ambiguidade, 

observa-se a preocupação e o empenho em ensinar a ser e fazer enfermagem ao exercerem a 

preceptoria. Assim, busca-se Merleau-Ponty para esclarecer que “a ambiguidade do ser no 

mundo se traduz pela ambiguidade do corpo, e esta se compreende por aquela do tempo”. 

(MERLEAU-PONTY, 1999, p.126).  
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O tempo surge pela minha relação com o outro, as coisas e o mundo, pois é a 

efetivação da expressividade do corpo. O ser-enfermeiro- preceptor compartilha de um tempo 

que lhes é comum porque participam de um presente vivido. 

Segundo Karl Marx, o trabalho alienado se manifesta na medida em que o produto é 

estranho ao trabalhador e apropria atividade produtiva, se torna alheia ao trabalhador negando 

a essência humana e trazendo sofrimento. Observa-se que os ser-preceptor vivencia diferentes 

formas de sofrimento psíquico ao confrontar-se com as situações desfavoráveis de sua 

atividade. O sofrimento vem da impossibilidade de concretizar as atividades assistenciais e as 

atividades de ensino prático. Por outro lado, os preceptores desenvolvem estratégias de 

enfrentamento que amenizam o sofrimento e favorecem transformar a angústia em força 

propulsora de mudança e motivação, ocorrendo o reconhecimento por parte dos alunos, se 

constituem como possibilidade de construção de saúde e de prazer no trabalho destes 

enfermeiros preceptores. 

Mostra que o ser-enfermeiro- preceptor trabalha a partir da realidade vivida e as suas 

vivências são únicas. O corpo próprio ou vivido é expressivo, está no tempo e no espaço, é a 

chave da sensibilidade, revela como o ser humano percebe e se comporta no mundo da 

enfermagem. É possível compreender que, na profundeza do tempo, sempre há um olhar por 

quem a palavra traz um sentido. Logo, para “compreender plenamente as relações visíveis é 

preciso, ir até a relação do visível com o invisível”. (MERLEAU-PONTY, 2005, p.200). 

O desafio dos preceptores que cuidam enquanto ensinam é continuar a potencializar o 

autocuidado e os espaços de interação social com vistas à promoção de um ambiente coletivo 

saudável. Os profissionais demonstraram dificuldades para estabelecer a necessária 

diferenciação eu- ser- no mundo do outro, a desidentificação com as experiências vivenciadas 

neste processo de desestrutura no quadro de pessoal. 

O contexto das falas revela que o preceptor reconhece a responsabilidade dos poderes 

públicos com relação à Maternidade Municipal Fernando Magalhães, pela inadequação da 

infraestrutura e pelo número insuficiente de trabalhadores, podendo produzir impacto 

negativo na relação estagiário preceptor. Os preceptores destacam a necessidade de reavaliar o 

quadro de recursos humanos da unidade.  

Ao lidar com as cargas referentes ao número insuficientes de enfermeiros na 

maternidade, desvela sentimentos de “pressões, confusões e estresses”, sofrimento mais 

frustração, ansiedade, angústia, irritabilidade, sacrifício de projetos de vida, exaustão, revolta, 

entre outras, geralmente adiciona às dificuldades intrínsecas a rotina diária. 
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Neste entrelaçamento de vivências que surge na intersubjetividade, possibilita o 

surgimento de um outro eu mesmo, como conquista de si e promove uma abertura de 

possibilidades para o reconhecimento de um segundo espectador do mundo. (MERLEAU-

PONTY, 2002).  

Melhor dizendo, por meio da intersubjetividade, os preceptores podem perceber-se 

como um eu posso e reconhecer o potencial transformador inerente às relações humanas, que 

possibilita o processo de ensino aprendizagem e a transcendência a uma postura crítico-

reflexiva da realidade.  

O sentimento de angústia se desvelou quando o ser em seu modo de ser da 

cotidianidade, ou seja, da angústia imprópria se alavanca para a angústia propriamente dita, 

quando o ser se compreende como ser, quando se vê com impossibilidades para exacerbar 

todo o seu potencial em sua atividade laboral. 

A partir da constatação de que o homem está corporalmente inserido no mundo, ou 

seja, de que suas relações com o outro, com a cultura e com a natureza são mediadas 

primordialmente pelo corpo, o presente trabalho procura refletir sobre as possíveis relações 

entre corporeidade e subjetividade, baseando-se na concepção de corpo. (MERLEAU-

PONTY, 2006) 

Corpo subjetivo e objetivo, no primeiro o corpo aparece como o sujeito da percepção e 

é analisado em seus aspectos concretos. Já no segundo, se constitui como uma obra inacabada, 

cujo manuscrito só veio a público após a morte do autor e no qual ele esboça sua ontologia do 

ser bruto. Ali, o corpo é abordado em toda sua ambiguidade, por meio de conceitos 

complexos que remetem a uma metafísica que desemboca no Ser. (MERLEAU-PONTY, 

2002). 

 

4.6  Percepção de desvalorização do processo de trabalho, por falta de reconhecimento 

financeiro e investimentos em cursos de atualização/aperfeiçoamento/capacitação 

 “Estou desmotivada, não há estímulo financeiro. A instituição não investe em treinamento e 

capacitação, congresso. Faz tempo que não participo, estou desatualizada, fico até apreensiva, estou 

desatualizada”. P22 

“Acho que somos meio que usados, além de fazer toda rotina da unidade, temos que estar juntos dos 

residentes e acadêmicos de enfermagem nas orientações e avaliações [...] duas funções ao mesmo 

tempo e não tem nenhum estímulo, nem a nível de curso de reciclagem”.  P31 
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“Observo a falta de reconhecimento e valorização do meu trabalho [...] corro o tempo todo, aqui a 

demanda não para, vejo a paciente, acompanho alunos e não recebo nenhum tipo de incentivo ou 

gratificação”.  P14   

Na área da saúde, o baixo nível de satisfação no trabalho pode causar consequências 

para os indivíduos, afetando sua atitude em relação à vida, à família e a si mesmo, como 

também para o desenvolvimento do próprio trabalho, provocando absenteísmo, prejuízo na 

qualidade das atividades, maior número de acidentes de trabalho, desinteresse no 

desenvolvimento profissional, apatia refletindo-se diretamente na assistência prestada. 

(SARTORETO, 2013). 

 Ao abrir-se para o outro, revela um mundo de possibilidades: diálogo, valorização do 

esforço pessoal, reconhecimento da manifestação dos sentimentos, permitir o outro mostrar-se 

como é, provocar o outro para que se manifeste. Mostra ações e expressões de cuidado com o 

discente. A nossa relação com as coisas falam à nossa vida com peculiaridades humanas, 

dóceis, hostis, resistentes e, contrariamente, vivem em nós como comportamentos que 

amamos ou detestamos. Por isso, o “homem está investido nas coisas e as coisas estão 

investidas neles”. (MERLEAU-PONTY, 2004b, p. 24). 

Os discursos revelam que o cuidado de si não pertence unicamente à vontade dos 

profissionais, mas depende, conforme Merleau-Ponty (2002, 2006), da maneira como eles se 

relacionam com o outro e se transformam no encontro.  

As falas mostram a necessidade de os preceptores de enfermagem serem escutados. 

Eles falam de uma escuta profissional hierárquica, que atente para suas dificuldades na rotina 

diária, e busca de soluções.  Revelam que a falta de reconhecimento deste duplo vínculo, em 

alguns momentos traz sentimentos de desmotivação para o cuidado de si e do outro. Emerge o 

fato de que, na ausência de uma relação com o outro que permita ao profissional expressar 

suas dificuldades cotidianas, surgem outras maneiras para dar conta da demanda de 

sofrimento pessoal. Isso contribui para que apareça o cuidado de si como atitude de 

distanciamento das relações com o outro 

Os preceptores estão em conflito, pois ao mesmo tempo em que se busca serem 

ouvidos, vivenciam sentimento de responsabilidade e alegria de participar do processo de 

formação dos estagiários. Desvela-se motivação e sentimento de desvalorização dos 

profissionais, são fatores que não pertencem ao mundo puramente objetivo e que perpassam 

por experiências pessoais e familiares permeadas de sentimentos e medos que vão além da 

própria compreensão do sujeito. O ser humano vivencia situações suscitando no mundo da 

intersubjetividade sentimentos que ora aproximam ora distanciam. 
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Percebe-se que as situações vivenciadas nas relações e interações dos enfermeiros 

preceptores no campo de práticas, na área hospitalar, acontecem com base na compreensão e 

no respeito pelo trabalho do outro, bem como pela abertura de diálogo. Mostram-se as 

situações no espaço das relações e interações no cotidiano da equipe de enfermeiros 

preceptores na área hospitalar, suas satisfações e angústias perpassam suas percepções acerca 

do seu processo de trabalho. 

Observa-se o desafio de construir um conhecimento em conjunto, valorizando os 

sentimentos e as expressões do outro nas vivências de trabalho preceptor, ensino e liderança. 

No ambiente de cuidado, diversas vezes desvalorizamos as ações e expressões do ser humano, 

este que deveria ser o objetivo primeiro de sermos enfermeiros.  

Desvela-se que o ser-enfermeiro-preceptor quando assume sua função em um 

ambiente que possibilita união, permite a todos expressar e viver as suas potencialidades 

como ser-no-mundo. É um encontro que acontece pela presença, gesto, diálogo, estar junto 

por meio da experiência perceptiva mediada pelo corpo. 

A fala dos profissionais mostra que o corpo recebe e gera informações. Ele capta as 

emoções, pois ele “é a textura comum de todos os objetos e é, pelo menos em relação ao 

mundo percebido, o instrumento geral de minha compreensão”. O ser humano, por meio dos 

tecidos intencionais de significados, compreende o que acontece consigo e com o outro, ou 

seja, desvela-se. Dessa forma, pelo corpo estou no mundo e realizo uma comunicação com ele 

pela sensibilidade. (MERLEAU-PONTY, 1999, p.315).  

O ser-enfermeiro-preceptor está buscando, na percepção de sua fala e no sentir, a 

compreensão para saber cuidar o outro e ensinar. Com esta manifestação, o preceptor não 

consegue dialogar com o outro, que é um ser humano, sobre suas atividades e seus 

sentimentos. Com isso, ele evidencia a experiência perceptiva, além do intelectual através do 

corpo.  

O preceptor, nesta pesquisa, é um ser complexo, sensível, responsável, tem potencial e 

vivências. Revelou-se como um ser humano que precisa se aproximar mais e expressar seus 

sentimentos, para sentir-se valorizado em seu o trabalho cotidiano e fortalecer as ações desse 

duplo vínculo ser enfermeiro/preceptor. 

 

4.7 Percepção da falta de maior aproximação entre a Instituição de Ensino Superior 

(IES) e cenário prático. 

“Observo que os alunos chegam com pouco conteúdo teórico e prático em campo, exigindo um esforço maior de 

nós”. P32 
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“Os alunos chegam muito despreparados e ficam só lendo prontuário, quando perguntamos algo ficam perdidos e 

não sabem explicar”. P13 

“Falta um link entre o preceptor e a instituição formadora de ensino, ou seja, não sei qual o conteúdo 

programático das disciplinas e não conheço os objetivos gerais e específicos”. P02 

“Eles chegam com muitas dificuldades e demandam um tempo para construir o conhecimento prático”. P05 

“A instituição formadora de saúde precisa de alguma forma estar dentro do campo da preceptoria e vice e versa, 

preciso entender qual o objetivo do processo de formação nestas instituições”. P24 

 

  Percebemos nas falas que, há uma preocupação crescente com a implementação de um 

processo de ensino-aprendizagem em que teoria e prática se articulem. Observam-se três 

diferenças importantes no conteúdo dos discursos: a construção do conhecimento prático 

fragmentado, por falta de referencial teórico para continuidade prática; a preocupação com os 

conteúdos ministrados em sala de aula, para fundamentação prática; e a teoria sendo 

construída ao longo das experiências e necessidades evidenciadas na prática, de forma 

dialética.  

Questiona-se ainda nas falas, uma aproximação entre as IES, o cenário prático, a 

qualificação do preceptor e a percepção do aluno em relação a que prática e a que teoria são 

essas as quais se menciona. Zabala (1998), por exemplo, defende a necessidade de se olhar 

para os conteúdos de ensino-aprendizagem, teoria e prática, segundo sua tipologia. O autor 

refere que os conteúdos podem ser de ordem conceitual, tratando do aprendizado dos 

conceitos, dos princípios e etc; de ordem factual, tratando dos fatos, história, dentre outros; de 

ordem procedimental, tratando do aprendizado das técnicas e procedimentos e de ordem 

atitudinal, referindo-se ao aprendizado de atitudes e comportamentos. Sendo que, para este 

profissional em formação é fundamental conhecer as formas pelas quais se dá a relação do 

sujeito com o seu meio na apreensão ou na construção do conhecimento.  A partir dessa visão, 

não se pode esquecer no planejamento de ensino-aprendizagem de contemplar todas estas 

tipologias de conteúdos. 

Os profissionais acreditam que o enfermeiro preceptor, em meio a todas as teorias e 

propostas pedagógicas, muitas vezes sem conhecimentos didático-pedagógicos e políticos 

para lidar com todas estas questões, acabam ficando perdidos ou confusos. No ambiente 

acadêmico existem inúmeras teorias, mas que não há ainda práticas capazes de implementar 

as mudanças essenciais na formação dos profissionais. (BOLZAN, p.7, 2009).  
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Os discursos revelam dificuldades dos preceptores em compreender as propostas das 

ementas das disciplinas de campo de práticas, visto que, alunos oriundos de diversas IES 

ocupam o cenário do estágio de acadêmicos bolsistas e residentes de enfermagem a cada ano e 

com carga horária acadêmica variada. Outro fato é que alguns alunos apresentam dificuldades 

em construir o conhecimento prático, por falta de construção do conhecimento teórico na IES, 

exigindo um esforço maior do preceptor nas atividades de práticas. Em alguns discursos 

relatam a importância de link com as IES para conhecimento e promoção de atividades que 

contemplem seus objetivos ou adequação ao campo prático segundo a realidade vivenciada, 

promovendo a eficácia e a efetividade do processo ensino-aprendizagem nos serviços de 

saúde do Hospital Maternidade Fernando Magalhães. Nesse contexto, a percepção do 

preceptor sobre seu processo de trabalho é a falta de relações (inter) subjetivas entre IES e 

preceptores, revelando a existência da visão dicotômica entre teoria e prática.  

É possível notar a existência de diálogos entre preceptores, cenário e alunos, sobre o 

processo formativo em saúde, de modo a favorecer o adequado desempenho do exercício dos 

preceptores, estimulando, assim, a formação de alunos capacitados para atender aos princípios 

do SUS. 

É importante ressaltar também a responsabilidade da instituição formadora, a qual 

cabe celebrar os convênios no sentido de reconhecer o potencial pedagógico dos preceptores 

para a realização do estágio extracurricular. Os serviços do Hospital Maternidade constituem 

terreno fértil e desejado pelas IES para concretização do processo formação, tanto quanto as 

questões da prática, como para o desenvolvimento da aprendizagem significativa, no que 

concerne à Humanização e Ética. O SUS, como cenário de prática para formação de 

profissionais, de acordo com sua filosofia, colabora com a academia, abrindo portas, 

recebendo estudantes e, de certa forma, se adequando às IES. 

Nota-se a fala de preocupação com o processo de melhoria da formação dos 

estagiários, a busca de novos saberes no processo de ensino aprendizagem e as alternativas 

para o desenvolvimento do conhecimento, em sintonia com as finalidades do ensino. Mostra-

se necessário fazer uma aproximação das experiências obtidas entre teoria e prática para uma 

compreensão crítica dos “saberes que brotam da experiência”. 

Desvela-se a percepção que o envolvimento com as ações de responsabilidade social 

promove maior aproximação e comprometimento dos estagiários com as questões 

socioambientais, contribuindo para transformá-los em profissionais/cidadãos. 

Assim o ser-preceptor no mundo, vivencia e compreende como ser que é 

formador/preceptor/educador um ser único, na ação educativa, dispondo-se a intervir e 
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transformar. O ensinar e o aprender consistem na possibilidade que tem o humano de tomar 

consciência da necessidade de ver-se inserido no mundo humano, um ser com o outro e, 

então, reorganizar as interfaces do mundo vivenciado. Acreditamos que isso acarreta uma 

postura profissional mais aberta à realidade, estimulante, levando o estagiário e o preceptor a 

refletirem sobre o seu ser, o seu faze e o seu agir em direção a um pensar reflexivo e atuante 

sobre a práxis, numa perspectiva existencial. Na convivência entre estagiário e preceptor 

constrói uma aproximação entre mundos. 

A experiência vivenciada por preceptores e estagiários emerge a reflexão de 

construtores do conhecimento, ao estarem conscientes de seu papel a desempenhar, de seu 

compromisso e responsabilidade, estando bem inteirados do mundo-vida, o que um conhece e 

vivencia pode ser conhecido e vivenciado pelo outro, por meio das interrogações críticas, das 

investigações sistemáticas, dos debates rigorosos, dos discernimentos acerca das próprias 

ciências, das artes, da filosofia, da educação, etc., e da intervenção desses sujeitos na 

realidade concreta. Quando no movimento desse “ir e vir” constante pode-se apreender a 

preceptoria como acontecimento vivo e historicamente situado cuja trama dá visibilidade às 

partes e o reverso tornado visível, no qual os  princípios vêm alimentando as partes enquanto 

construções institucionais e formativas que constantemente ligam o processo de ensino. É o 

corpo pelo qual os sentimentos e pensamentos fazem contato com os objetos de modo que o 

mundo existente seja o sujeito da experiência. (MERLEAU PONTY, 2006). 

Os preceptores de enfermagem desta pesquisa mostram-se como corpos fenomênicos 

de expressão, um corpo que é “ao mesmo tempo vidente e visível”, tem uma face e um dorso, 

um passado e um futuro, entre outras coisas. Também, possui aspirações e vontades 

adormecidas pelos encontros e desencontros vivenciados no mundo do cuidado do outro. 

(MERLEAU-PONTY, 1994).  

As Diretrizes Curriculares Nacionais apontam um caminho, mas é de responsabilidade 

das universidades e escolas técnicas, junto a seus colegiados, não engessarem, visto que eles 

possuem autonomia para formular e organizar o Projeto Pedagógico de Curso, com estratégias 

de acordo com suas realidades. 
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5 PERCEPÇÃO, LINGUAGEM, SENSIBILIDADE E APROPRIAÇÃO: 

PROPOSIÇÕES, MELHORANDO O PROCESSO DE TRABALHO DO 

ENFERMEIRO PRECEPTOR A PARTIR DO ENCONTRO COM O OUTRO 

O ser humano é compreendido por Merleau-Ponty como corpo próprio ou corpo 

fenomenal inserido no mundo. O ser humano age sobre o mundo e o modifica, da mesma 

maneira que é influenciado e modificado pelo mundo. Nessa perspectiva, a partir das 

entrevistas buscou-se sugestões para  melhorias do seu processo de trabalho, envolvendo  suas 

práticas assistenciais e de preceptoria, com a seguinte pergunta : O que você sugere para 

melhorar suas práticas assistenciais e de preceptoria?  

As falas apontam para oito sugestões com apropriações e assimilações a partir das 

percepções dos profissionais e suas vivências neste mundo da preceptoria hospitalar e assim, a 

partir da percepção de cada profissional, a cerca do fenômeno vivido, emergiram as 

sintetizações de todas as unidades significativas transformadas em uma declaração consistente 

da significação da equipe de profissionais entrevistados dos fenômenos observados em 

relação à estrutura da experiência vivida e sugestões para melhoria do processo. 

As colocações revelam que os enfermeiros preceptores como gesto que questiona, 

mostrando determinados “pontos sensíveis do mundo” e sugerindo possíveis caminhos. 

Diante do exposto, assinalam-se algumas contribuições/sugestões da percepção dos 

profissionais entrevistados, no sentido de viabilizar um planejamento com metodologias 

ativas nas capacitações pedagógicas por meio de temas que envolvam textos de atualização a 

Saúde da Mulher e do RN teórico-prático, aprofundamento de temas sobre o planejamento das 

atividades de ensino com as IES e com os cursos técnicos, reavaliando as interfaces e os 

reflexos no ensinar e aprender a ser e fazer enfermagem do ser- preceptor-enfermeiro. 

Percebe-se que os entrevistados quando encontram um espaço para dialogar e 

expressar as suas dificuldades pessoais e coletivas, o ser-preceptor-enfermeiro tem a 

possibilidade de ser estimulado e motivado como parte integrante desse contexto e vai 

aprendendo a desenvolver a observação de si e do outro e se mobiliza para desenvolver 

competências, as quais possibilitam interferência na sua realidade laboral e também, 

cultivando a sensibilidade, a solidariedade, o respeito e a liberdade de expressão. 

Ao refletir sobre as sugestões para melhoria do processo de trabalho do enfermeiro 

preceptor, percebe-se o ser humano como corpo – um corpo-sujeito que está no mundo e fala, 

ouve, sente, olha, observa, porque é sensível. (MERLEAU-PONTY, 1999, p.1).  

Movimento, ação, expressão nas relações e interações com o outro, um diálogo  que 

mostra a linguagem vivencial-fenomenológica, fala falante, que libera as significações, 
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estabelecendo a fala falada da experiência do fenômeno vivenciado por estes profissionais no 

labor da profissão. 

É uma doutrina filosófica transcendental que “coloca em suspenso, para compreendê-

la, as afirmações da atitude natural”. É uma filosofia para a qual “o mundo está sempre ali, 

antes da reflexão, cujo esforço consiste em reencontrar este contato ingênuo com o mundo”. É 

a tentativa de uma descrição dialética da nossa experiência, por meio das vias que conduzem à 

essência na sua realidade objetiva, da maneira como é, sem considerar as explicações de 

causas. (MERLEAU-PONTY, 1999, p.1). 

Desvelar não só descrição de um fato, mas também a descrição de um modo de 

aparecer de algo que aí está posto numa relação motivada intencionalmente por uma atividade 

de trabalho, sendo preciso estar motivado para se perceber no mundo. 

É importante observar que a fenomenologia existencial compreende a experiência 

consciente como uma visão de mundo. Portanto, não é simplesmente uma descrição passiva 

das situações vividas, mas sim, uma descrição para compreender como elas acontecem e 

unem o ser humano ao mundo. (SGUISSARDI, 2013). 

A seguir lista-se as sugestões relatadas pelos profissionais para melhoraria do processo 

de trabalho: 

 

O que você sugere para melhorar suas práticas assistenciais e de preceptoria?  

 

1. Cursos de capacitação/atualização e aperfeiçoamento periódico. 

2. Aproximação das Instituições de Ensino Superior com o campo prático. 

3. Centro de Estudos da unidade de modo que possa disponibilizar, previamente, o 

planejamento e roteiro das atividades de práticas dentro da unidade. 

4. Secretaria Municipal de Saúde disponibilizar o aumento dos recursos humanos e 

materiais. 

5. Aumentar a carga horária dos estagiários. 

6. Gratificação financeira. 

7. Alguma forma de gratificação. 

8. Participação no planejamento das atividades dos estagiários junto ao Centro de 

Estudos. 
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 Quadro I -  Distribuição das sugestões dos participantes da pesquisa 

 

 

SUGESTÕES 

 

QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES 

Cursos de capacitação/atualização e 

aperfeiçoamento periódico 

 

26 

Secretaria Municipal de Saúde disponibilizar 

o aumento dos recursos humanos e materiais 

 

22 

Gratificação financeira 

 

22 

Alguma forma de gratificação 25 

Centro de Estudos da unidade de modo que 

possa disponibilizar previamente o 

planejamento e roteiro das atividades de 

práticas dentro da unidade 

 

18 

Participação no planejamento das atividades 

dos estagiários junto ao Centro de Estudos 

 

14 

Aumentar a carga horaria dos estagiários 

(entendem que a carga horária é reduzida) 

 

6 

Aproximação das Instituições de Ensino 

Superior com o campo prático 

 

4 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A percepção do preceptor a cerca do seu processo de trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A motivação para iniciar esta pesquisa foi motivada por inquietações em relação à 

vivência da pesquisadora no duplo vínculo de enfermeira preceptora, no Programa de 

Residência de Enfermagem e no Programa de Estágio de Acadêmicos Bolsistas, no Hospital 

Maternidade, cenário de atuação da pesquisadora, pautada no paradigma das ciências e da 

técnica com suas verdades e certezas. Procurou-se compreender as percepções do preceptor 

no seu processo de trabalho, ensinar e aprender a ser e fazer e, também, de cuidar.  

Constitui-se um grande desafio este estudo, devido às lacunas acerca desta temática e 

da escassez de estudos nesta área. Também durante a sua construção enfrentou-se limitações, 

como interpretações das subjetividades expressas por cada preceptor, interpretação singular de 

cada um, a dificuldade de participação pela demanda de trabalho. 

Sendo assim, o foco desta pesquisa se deteve na interpretação da percepção de cada 

preceptor sobre seu processo de trabalho e na construção de unidades significativas a partir 

dos significados de prazer, satisfação e sofrimento, para melhorar o processo de formação dos 

estagiários. 

A procura por respostas levou à abordagem qualitativa como uma conexão desta 

pesquisa, com a fenomenologia, de Maurice Merleu Ponty, onde no Núcleo de Pesquisa 

Filosofia, Saúde e Educação da EEAAC/UFF, sob a Coordenação da Profª Drª  Rose Mary 

Costa Rosa  e da Profª Drª Eliane Ramos, houve apropriação da obra Fenomenologia da 

Percepção, “O SER- NO- MUNDO”, em que foi possível expor a ambiguidade do ser-

preceptor-enfermeiro que vive a consciência incorporada quando se diz da união entre fatos 

 

 

O mundo fenomenológico é não ser puro, mas o 

sentido que transparece na interseção de minhas 

experiências e na intersecção de minhas experiências  

com aquelas do outro  

[...] (MERLEAU-PONTY, 1999, p.18). 
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fisiológicos e fatos psicológicos num corpo encarnado no diálogo de Merleau Ponty com a 

filosofia cartesiana. 

 Dessa forma obteve-se, no mundo vivido do ser-enfermeiro-preceptor, a experiência 

perceptiva e a surpresa da percepção dos sentidos desvelados. Por isso, é preciso estar aberto e 

receptivo para realizar uma mediação com humildade, amor, carinho, paixão e compaixão o 

estar junto pelo prazer de compartilhar com o outro, em função das atribulações das atividades 

do seu cotidiano e incessante produção, impostas pelos gestores de saúde e órgãos formadores 

de ensino. Quando entra nesse processo, o profissional vai esquecendo o outro, pois observa 

em si, o motivo de não ter tempo pela sobrecarga de trabalho. 

Perceberam-se sentimentos de ambiguidades e preocupação, mostrou-se como um 

desafio que se estabelece a partir do respeito, da disponibilidade, da disposição, do 

reconhecimento, da tolerância e aproximação, fala que está precisando ser compreendida e 

compartilhada para que se possa saber eleger as prioridades. Percebeu-se o quanto é prazeroso 

realizar esta aproximação com enfermeiros preceptores favorecendo a escuta dos mesmos 

sobre suas experiências, seus sentimentos e suas percepções.    

O ser-enfermeiro-preceptor é um ser positivo e reivindica valores que lhe interessa 

como equipe e infraestrutura para formação do aluno; vive uma perspectiva de lutar para 

transformar a sociedade e tem o sentido de solidariedade, preocupando com o ser humano que 

cuida, mas percebe que também precisa ser cuidado.  

Com isso conclui-se que durante a construção desse estudo, muitas falas e conclusões 

apontam um longo caminho a ser percorrido para que se tenha uma concepção de processo de 

trabalho do enfermeiro preceptor, coerente com as demandas teoria e prática, atividade de 

trabalho assistencial com divisão justa das atividades envolvidas na rotina diária destas 

unidades e que realmente se preocupem em reavaliar a coerência da proposta pedagógica de 

prática  e as peculiaridades encontradas nos cenários ocupados por preceptores e alunos.  

Acredita-se que a apropriação das filosofias educacionais e didático-pedagógicas é um 

dos caminhos possíveis, eficazes, eficientes e efetivos para que a ciência da enfermagem se 

conheça e se coloque no rumo da autoconstrução de forma integral, consciente e emancipada, 

para lutar por seu lugar na formação profissional, reformulando métodos e o próprio cenário 

prático, assistência, prevenção, promoção e recuperação da saúde, mediante suas máximas 

ideológicas, seus referenciais de homem, de enfermagem, de sociedade e de mundo, assim 

como suas máximas didático-pedagógicas. (SGUISSARDI, p.2, 2013) 

Como pesquisadora preceptora percebe-se que formar um novo profissional de 

enfermagem é tarefa complexa que requer do enfermeiro competências relacionadas, não 
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somente aos seus saberes, mas também às habilidades adquiridas de sua própria vivência 

enquanto ser. Habilidades essas que serão aplicadas em tempo real, em ambiente complexo 

como é o campo prático, ambiente que contempla necessariamente o relacionamento com o 

paciente e o estagiário e a equipe multiprofissional. Portanto, visualiza-se esta relação como 

uma produção e transmissão de cultura em uma variedade cultural, em que as práticas, 

denotam conotações distintas em cada contexto. Compreende-se que, o ser preceptor não é 

apenas um ser anatomo-fisiológico, mas sim um ser contido em um corpo que fala, expressa, 

vivência cada fenômeno percebido e vai surgindo um posicionamento interativo com o 

mundo, abrindo possibilidades de observar os fenômenos como ele se manifesta.  

O olhar da fenomenologia possibilitou a pesquisa compreender o outro nas suas 

limitações e possibilidades de ser um outro eu mesmo. Apreendeu-se isto enquanto se 

observava o fenômeno envolvido no movimento constante destes profissionais no seu 

processo de trabalho. É estar sempre aprendendo a observar imerso no processo da reflexão. 

Entende-se a necessidade de continuar aprendendo, pois cada vez que voltamos a observar 

percebemos algo novo que não havíamos observado, incialmente, o ser-preceptor enfermeiro 

que aprende a observar e explora este universo, inquieta-se, sugere, se alegra e se entristece 

em alguns momentos, porém  abre-se para a vida e redescobre o prazer no que produz.  

Portanto, obteve-se o mundo vivido do ser-enfermeiro-preceptor no seu processo de 

trabalho. Experiência esta muito satisfatória, aprender a observar o outro que também ensina e 

aprende a fazer enfermagem. Observou-se a preocupação do ser-enfermeiro-preceptor, o ser 

humano que cuida, mas percebeu-se que também precisa ser cuidado. A sua percepção de ser 

complexo, ambíguo e contraditório trouxe muitas reflexões em relação ao cotidiano. 

O preceptor enfermeiro é um ser humano que expressa uma história das relações e 

interações com o outro, marcando essas vivências. Ele é um ser complexo, dinâmico, 

solidário, apaixonado e deseja resultados. Assim, acredita-se que desvelando as percepções do 

preceptor acerca do seu processo de trabalho, no intuito de destacar suas vivências e 

interpretações possa-se contribuir para que sejam realizadas mudanças nos modelos e relações 

de trabalho.  
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ANEXO I 

 Aprovação da Pesquisa pelo Comitê de Ética da UFF 
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ANEXO II     

Termo de Anuência da SMS/RJ  
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APÊNDICE I  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

O Sr./Sra. está sendo convidada para participar da pesquisa intitulada: A percepção do 

preceptor acerca do seu processo de trabalho em uma maternidade pública da cidade do 

Rio de Janeiro: Um estudo fenomenológico, que tem como  objetivos: descrever a 

percepção do enfermeiro preceptor acerca do seu processo de trabalho em um a 

maternidade municipal na cidade do Rio de Janeiro.  Gostaria de contar com sua 

colaboração, que consiste em participar desta pesquisa com a função de responder à uma 

pergunta, que será transcrita conforme o seu relato, utilizaremos sua resposta no  trabalho 

final como parte do objeto de pesquisa que serão feitas individualmente, em ambiente 

propício, ou seja, que permita a sua privacidade. Sua resposta será tratada de forma anônima e 

confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do 

estudo e não serão publicados dados ou informações que possibilitem sua identificação. Após 

obter consentimento, as entrevistas serão gravadas em aparelho de MP3, transferidas para o 

computador e posteriormente gravadas em um CD, mediante a aplicação deste Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, cumprindo a Resolução nº. 466/2012 de CNS/MS 

(BRASIL, 2012), que normaliza a pesquisa envolvendo seres humanos, sendo fornecida uma 

cópia do mesmo ao entrevistado.  Os resultados da pesquisa serão divulgados em meio 

científico: eventos ou periódicos, preservando o anonimato. Sua participação é voluntária, isto 

é, a qualquer momento você pode se recusar a responder qualquer pergunta, desistir de 

participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo na sua relação 

com a pesquisadora ou com a instituição de saúde. Não haverá riscos de qualquer natureza e o 

Sr./Sra  não  terá  nenhum  custo  ou  qualquer  tipo  de  compensação  financeira  relacionada  

à  sua participação.  O benefício relacionado à sua participação será de descrever: A 

Percepção do Enfermeiro Preceptor acerca do seu Processo de Trabalho em uma Maternidade 

Municipal na Cidade do Rio de Janeiro.  Entretanto, fazendo parte deste estudo, você 

fornecerá informações relevantes para os profissionais enfermeiros preceptores a respeito de 

sua prática.  A Sr./Sra .receberá  uma cópia  deste  termo  onde  consta  o  telefone  celular/e-

mail  dos  pesquisadores,  podendo  tirar  suas  dúvidas agora  ou a  qualquer  momento  sobre  

o  projeto  e  sua  participação.  Caso surja alguma dúvida quanto à ética do estudo, a Sr./Sra.  

deverá  se reportar ao Comitê de Ética em Pesquisas envolvendo seres humanos  –  

subordinado ao Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, órgão do Ministério  da  Saúde,  
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através  de  solicitação  ao  representante  de  pesquisa,  que  estará  sob  contato  permanente,  

ou  contactando  o  Comitê  de Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense, pelo 

telefone: 3971-1463. Desde já agradecemos. 

______________________                                      _____________________________  

Elina Fernandes de Oliveira                                    Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva 

(Pesquisadora)                                                           (Orientadora)  

cel. (21) 98687-1867                                                    trab. (21) 2629-9491   

E-mail: elinafernandes0@gmail.com                       E-mail: roserosauff@gmail.com 

Universidade Federal Fluminense - Comitê de Ética  em  Pesquisa.   

Endereço: Rua Marquês do Paraná 303, 4° andar, prédio anexo ao HUAP. Telefone: +55 (21) 

2629-9189 / (21) 7621-2867  

www.cep.uff.br 

 

Rio de Janeiro, ___ de ____________ de 2016.  

 

Diante do exposto nos parágrafos anteriores eu, firmado abaixo, concordo em 

participar do estudo proposto.    

Eu fui completamente orientado pelo Sra Elina Fernandes de Oliveira que está 

realizando o estudo, de acordo com sua natureza e propósito. Eu pude questioná-la sobre 

todos os aspectos do estudo. Além disto, ela me entregou uma cópia da folha de informações, 

a qual li, compreendi e me deu plena liberdade para decidir acerca da minha espontânea 

participação nesta pesquisa.  

Estou ciente que sou livre para sair do estudo a qualquer momento, se assim desejar. 

Minha identidade jamais será publicada.  Os dados colhidos poderão ser examinados por 

pessoas envolvidas no estudo com autorização delegada pela pesquisadora. Estou recebendo 

uma cópia assinada deste Termo. 

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 

acima descrito. 

Assinatura: ______________________________________ 

 

http://www.proac.uff.br/cep
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APENDICE II 

Entrevista Fenomenológica 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE 

 

1. CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

DATA  

PARTICIPANTE Nº  

SEXO  

IDADE  

NATURALIDADE  

ESTADO CIVIL  

GRADUAÇÃO  

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO  

TEMPO DE PRECEPTORIA  

PARTICIPOU DE TREINAMENTO 

OU CAPACITAAÇÃO EM 

PRECEPTORIA 

 

 

2. QUESTÃO NORTEADORA DA ENTREVISTA: 

- Qual a sua percepção sobre o seu processo de trabalho enquanto preceptor? 
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3. O QUE VOCÊ SUGERE PARA MELHORAR SUAS PRÁTICAS 

ASSITÊNCIAIS E DE PRECEPTORIA? 
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APÊNDICE III 

 

1. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

ATIVIDADES 

  2016                                              2017 

A M J J A S O N D J F M 

Levantamento Bibliográfico             

Elaboração do Protocolo             

Elaboração do Instrumento de Avaliação             

Seleção dos Sujeitos da Pesquisa             

Submissão do Projeto à Plataforma Brasil             

Distribuição do Instrumento de Avaliação              

Coleta de Dados             

Organização e Classificação dos Dados 

Obtidos 

            

Interpretação e Análise dos Resultados             

Elaboração do Relatório Parcial da 

Dissertação 

            

Elaboração do Relatório Final da Dissertação             

Defesa da Dissertação             

Divulgação dos Resultados Finais             

 


