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RESUMO 

O contexto da doença e da internação infantil pode gerar para a criança e sua 
família sentimentos ambíguos, os quais podem se relacionar com a dor e a cura. 
Assim, a assistência a essa população se constituí de tarefa complexa, que envolve 
a criança, a família e a equipe de saúde que presta assistência. Nesse cenário 
também se inserem os graduandos de enfermagem que muitas vezes sofrem com 
os acontecimentos do contexto hospitalar, prejudicando-os no processo de 
aprendizagem das intervenções práticas de enfermagem direcionadas à criança e a 
seus familiares. Isto, pois, desencadeiam-se sentimentos de angústia e medo frente 
à expectativa e ao ato de executar procedimentos necessários durante o processo 
de cuidar da criança. Nesta perspectiva, o preceptor passa a ser o referencial do 
estudante, por deter o conhecimento da prática, a capacidade de difundi-lo e a 
expertise para apoiar os alunos a enfrentarem situações adversas. Tendo em vista a 
problemática exposta, foi delimitado como objetivo geral compreender a vivência 
dos discentes de enfermagem nos campos da prática clínica em saúde da criança; 
como objetivos específicos: descrever a percepção (significado vivido) de 
discentes de último ano do curso de enfermagem sobre o cuidar da criança 
hospitalizada; construir tecnologia educacional com ênfase na capacitação de 
profissionais de saúde e docentes que atuem na área da saúde da criança. 
Metodologia: estudo descritivo de abordagem qualitativa que usou como técnica de 
coleta de dados o autorrelato. Foram entrevistados 30 graduandos do 8º período de 
enfermagem, em fevereiro e março de 2013. Os discursos manifestados nas 
entrevistas foram analisados à luz do enfoque fenomenológico existencial em 
Merleau-Ponty. Resultados: Da análise dos dados emergiram três categorias, a 
saber: A dialética do eu e do outro: medo e insegurança diante do desafio do 
cuidado sob o rastro olhar; Intersubjetividade como ineinander (envolvimento, 
imbricação) entre o acadêmico e a criança e; Dualismo psicofísico como herança do 
modelo cartesiano-biomédico no ensino. As categorias emergidas mostraram as 
perspectivas do fenômeno estudado e espelharam como os acadêmicos de 
enfermagem expressam as percepções diante da assistência à criança 
hospitalizada. Constatou-se que todos os acadêmicos apresentaram afinidade com o 
cuidar e percepções em relação às crianças hospitalizadas, observando-as e 
manifestando diferentes emoções e sentimentos. Conclusão: Esta pesquisa 
permitiu compreender e refletir acerca das percepções e expectativas que 
acadêmicos de enfermagem de uma instituição privada demonstram frente à criança 
hospitalizada que requer cuidado. O produto advindo da pesquisa foi um vídeo 
vivencial com ex- alunas do curso de enfermagem, e que viveram a experiência da 
inserção no mesmo campo clínico que os graduandos neófitos. O mesmo poderá ser 
utilizado como estratégia de capacitação de profissionais para a área de saúde da 
criança e para o direcionamento de alunos que estejam iniciando o ensino prático 
nessa área. 
Descritores: Tutoria; Criança Hospitalizada; Estudantes de Enfermagem. 



 

ABSTRACT 

The context of a particular disease and the subsequent infant hospitalization may 
generate mixed feelings related to pain and healing on the part of a child and its 
family. Thus, assistance to this population is a complex task that involves the child, 
the family and the healthcare team which provides such assistance. In this scenario 
the nursing undergraduates are also involved. These students are also affected by 
the events that take place in a hospital, as part of the process of learning about 
nursing interventions directed at children and their families. This situation, therefore, 
triggers feelings of anguish and fear regarding the expectations of those involved and 
the performance of necessary procedures during the childcare process. In this 
situation, the teacher becomes the reference poing for the student, in terms of having 
knowledge of the childcare practice, the ability to spread disseminate it, and the 
expertise to support students when coming face-to-face with adverse situations. In 
view of the problems exposed, the general objective of the research is to understand 
the experience of the nursing students in the field of clinical practice in child health. 
Specific objectives: describe the perceptions (experienced meaning) of final year 
nursing students regarding the care of hospitalized children; build an educational 
technology with an emphasis on the training of health professionals and teachers 
who work in the area of child health. Methodology: This is a descriptive study in 
which we adopted a qualitative approach that used self-reporting as a technique for 
data collection. We interviewed 30 nursing undergraduates in February and March 
2013. The comments expressed in the interviews were analyzed in the light of the 
existential phenomenological approach of Merleau-Ponty. Results: Data analysis 
revealed three categories, namely the dialectic of self and others. These take the 
form of: fear and insecurity when faced with the challenge of providing care under the 
scrutiny of the lecturer, families and professionals; intersubjectivity as Ineinander 
(involvement, imbrication) between the student nurse and the child; psychophysical 
dualism as heritage of the cartesian-biomedical model in education. The categories 
that emerged showed the perspectives of the phenomenon under consideration and 
showed how nursing students express their perceptions when taking care of 
hospitalized children. It was observed that all the students had an affinity for the care 
and perceptions of hospitalized children, watching them and expressing different 
emotions and feelings. Conclusion: This study allowed us to understand and reflect 
upon the perceptions and expectations that nursing students from a private institution 
show regarding hospitalized children who are in need of care. The product arising 
from the research was an experiential video involving former students of the nursing 
course who have lived the experience of entering the same clinical field as the 
neophyte undergraduates. This technology can be used as a training strategy for 
healthcare professionals dealing with children, and for the guidance of students who 
are starting practical education in this field. 
Keywords: Preceptorship; Child, Hospitalized; Students, Nursing. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUÇÃO 

A proposta deste estudo se originou da minha vivência profissional como 

preceptora, que me permitiu observar, orientar e facilitar graduandos de enfermagem 

em estágio de Pediatria e Neonatologia, no 8º período da graduação. Neste estágio, 

os alunos se deparam com várias dificuldades, entre elas a crise do Sistema Único 

de Saúde (SUS), a falta de recursos humanos e materiais e o medo de lidar com a 

criança hospitalizada, que suscitam a origem de sentimentos como ansiedade, 

nervosismo e medo do novo. Toda essa vivência se dá sob o olhar atentivo do 

preceptor e do contexto de ensino e aprendizagem. 

Nesse cenário, me surgiram muitas inquietações relacionadas às percepções 

dos graduandos de enfermagem acerca da criança hospitalizada e aos sentimentos 

desencadeados por eles frente à expectativa e ao ato de executar procedimentos 

necessários durante o processo de cuidar.  

Vale ressaltar que os cuidados de saúde à população infantil estão entre as 

ações consideradas como essenciais pelo Ministério da Saúde (MS), que criou 

programas e políticas públicas diferenciadas com o objetivo de promover um 

atendimento mais humanizado e de melhor qualidade para este segmento 

populacional(1). 
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De acordo com os princípios do SUS, a assistência à saúde deve ser 

universal, igualitária, equitativa, sem discriminação e deve ser estabelecida de 

acordo com as necessidades individuais de cada usuário(1). O contexto da doença e 

da internação infantil pode gerar para a criança e sua família sentimentos ambíguos, 

os quais podem se relacionar com a dor e a cura. Assim, a assistência a essa 

população se constituí de tarefa complexa, que envolve a criança, a família e a 

equipe de saúde que presta assistência(2). 

Desse contexto, onde também se inserem os graduandos de enfermagem 

que muitas vezes sofrem com os acontecimentos do contexto hospitalar, 

prejudicando-os no processo de aprendizagem das intervenções práticas de 

enfermagem direcionadas à criança e a seus familiares, emergiu a motivação para 

esta pesquisa. 

Com base nesta linha de raciocínio a pesquisa tem como objeto de estudo a 

vivência dos acadêmicos de enfermagem no cuidar da criança hospitalizada a partir 

de um enfoque fenomenológico em Merleau-Ponty(3:6): 

a percepção não é uma ciência do mundo, não é nem mesmo um ato, uma 
tomada de posição deliberada; ela é o fundo sobre o qual todos os atos se 
destacam e ela é pressuposta por eles. O mundo não é um objeto do qual 
possuo comigo a lei de constituição; ele é o meio natural e o campo de 
todos os meus pensamentos e de todas as minhas percepções explícitas. A 
verdade não "habita" apenas o "homem interior", ou, antes, não existe 
homem interior, o homem está no mundo, é no mundo que ele se conhece. 
Quando volto a mim a partir do dogmatismo do senso comum ou do 
dogmatismo da ciência, encontro não um foco de verdade intrínseco, mas 
um sujeito consagrado ao mundo. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do Curso de Graduação em 

Enfermagem preconizam que o graduando, futuro enfermeiro, durante o curso, deve 

ser capacitado a desenvolver competências e habilidades gerais como a atenção à 

saúde, tomada de decisões, comunicação, liderança, administração e 

gerenciamento, e educação permanente. Além disso, devem possuir competências e 

habilidades técnico-científicas, éticas, políticas e socioeducativas, com destaque 

para a atuação nos programas de assistência à saúde da criança, do adolescente, 

da mulher, do adulto e do idoso. As referidas DCN enfatizam que o enfermeiro deve 

ser um profissional generalista, com formação concordante às necessidades sociais 

de saúde, ao SUS, à integralidade da atenção e à qualidade e humanização do 

atendimento(4). 
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O currículo das escolas de ensino devem preparar os profissionais para que, 

além de serem tecnicamente competentes, sejam capazes de lidar com seus 

próprios sentimentos e usá-los de modo deliberado e humanamente sofisticado(5). 

1.1 Justificativa do estudo 

Não obstante a compreensão de todas as atribuições e ações que devem ser 

estimuladas durante a graduação, também se deve sobrelevar os sentimentos dos 

acadêmicos de enfermagem que emergem durante o processo formativo. Esses 

sentimentos podem desencadear estresse emocional, tendo em vista que, como 

seres humanos, são providos de emoções e sentimentos que os levam a tomarem 

atitudes de enfrentamento, que é o esforço da pessoa para controlar o estresse 

psicológico(6). 

Os profissionais de saúde nem sempre estão preparados emocionalmente 

para lidar com a dor do outro e com as pressões institucionais, fatores que 

contribuem para a ocorrência do estresse, o qual, por sua vez, compromete a 

qualidade de vida e a execução das funções profissionais. Quando o psicólogo 

hospitalar atua intervindo nessas questões, os envolvidos nesse processo 

conseguem se adaptar melhor frente à situações dolorosas e têm sua saúde mental 

preservada(7:1). 

Em situações estressantes, as pessoas podem utilizar o enfrentamento 

concentrado em problemas associado ao enfrentamento concentrado em emoções. 

Isto, pois, a pessoa sob efeito do estresse obtém informações e toma atitudes para 

modificar as situações e para regular as emoções ligadas a ele(6). 

Os graduandos tendem a experimentar o estresse emocional quando se 

percebem incapacitados para realizarem assistência de enfermagem sob o olhar do 

preceptor, e em se tratando do atendimento à criança, também sob o olhar aflito do 

familiar. 

Quando se vivencia, na formação profissional, momentos inéditos se têm a 

impressão de que se pode errar naquilo que se realiza, o que em alguns instantes, é 

natural, faz parte do cotidiano. Porém, ao mesmo tempo, sem perceber, se está 

tendo experiências boas ou ruins que enriquecem(8). Portanto, os acadêmicos de 

enfermagem devem estar preparados para lidar com o desconhecido, com os 

momentos bons e ruins. 
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1.2 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 “tutoria”, “estudantes de enfermagem” e “criança 

hospitalizada”. 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, que estivessem em língua estrangeira e os que não estavam 

disponíveis na íntegra, em meio eletrônico. A busca foi realizada entre 09 e 12 de 

abril de 2013. 

A busca das publicações na LILACS se deu, inicialmente, por meio do uso do 

descritor “tutoria”. Nessa etapa, retornaram 63 publicações. Ao incluir os descritores 

“estudantes de enfermagem” e “criança hospitalizada”, restaram dezessete artigos 

em um recorte temporal de 2008 a 2012. Na base BDENF, a busca com os 

descritores “tutoria” e “estudantes de enfermagem” resultou em 04 artigos, também 

em um recorte temporal de 2008 a 2012. Ao acrescentar o descritor “criança 

hospitalizada”, sobrou apenas um artigo. Após refinamento das publicações e 

exclusão de redundâncias, a amostra final foi constituída por 03 artigos, os quais 

foram lidos na íntegra e analisados à luz da proposta deste estudo. 

Um dos estudos analisados descreveu que a relação entre o preceptor e 

educando é um instrumento para a descoberta do trabalho coletivo. Para que isto 

aconteça, é importante aceitar e valorizar o que o educando traz enquanto 

conhecimento teórico e sentimentos. Estimula-se nesta relação o ato de pensar, 

construindo hipóteses e as ratificando ou retificando(9).  

O preceptor desenvolve o ato da crítica amorosa e cuidadosa, sem a 

perspectiva de inferiorizar o estudante. A relação se horizontaliza quando o 

preceptor não é nem pretende ser a voz da verdade. Foge-se, portanto, da 

educação bancária, na qual o estudante é depositário do saber do preceptor(9). 

A inserção dos estudantes de graduação na rede básica traz para o debate 

algumas questões de ordem pedagógica, uma vez que pressupõe um trabalho de 

mediação entre teoria e prática a ser realizado por docentes das instituições 

formadoras e também por tutores ou colaboradores-trabalhadores das unidades de 

saúde que possam atuar como preceptores destes estudantes(10). 
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Ainda por meio da literatura selecionada foi possível observar que grande 

parte dos preceptores acreditam que residentes ainda são alunos. E por isto 

ratificam a necessidade da manutenção de uma política assistencialista e de 

humanização nas atividades futuras do enfermeiro residente, partindo do princípio 

que muitos enfermeiros tendem a preferir as atividades burocráticas em detrimento 

das assistenciais(11). 

A preceptoria é um método de preparação para a prática, o qual utiliza o 

corpo clínico e o ambiente de prática (futuro ambiente de trabalho dos graduandos) 

como instrumentos pedagógicos. Um preceptor pode ser definido, portanto, como 

um profissional experiente que, por um período de tempo estipulado, “ensina, instrui, 

orienta e serve como modelo” para estudantes de graduação e pós-graduação, “em 

um acordo formal ou programa”(12:410). 

Ante ao exposto, se faz necessário compreender que a preceptoria acontece 

num contexto histórico e cultural, influenciado por diferentes atores: preceptores, 

pacientes, residentes, gestores, pacientes, familiares, e que cada um deles 

apresenta valores, ideias e concepções próprias, que podem ser geradores de 

conflitos(13). 

Com base nos argumentos expostos e tendo em vista o objeto de estudo, 

destaca-se a seguinte questão norteadora: Como é a vivência dos graduandos de 

enfermagem diante das experiências vivenciadas no ensino teórico-prático em saúde 

da criança? 

O estabelecimento da interação é primordial no primeiro contato do estudante 

com a criança e seu responsável. Assim, é imprescindível uma abordagem que 

promova a empatia mútua, dê segurança ao aluno e, por consequência, promova 

uma melhor assistência à criança. 

Merleau-Ponty(3:12-13) afirma que o lidar com a criança exige maior zelo, é 
preciso: 

ouvir as crianças e acolhê-las em seus pontos de vista-algo aparentemente 
despojado, quase ingênuo; chamo a isso um tipo de atitude de 
“agachamento” (de modo a ir para perto do chão, onde a criança habita): 
atitude que foi, talvez, descartada ou banalizada pelo viés de técnica e do 
conhecimento especializado. 

Nota-se que, não obstante ao avanço das tecnologias e dos estudos 

relacionados à saúde da criança, a abordagem e os cuidados a esta clientela devem 

ser baseados na escuta, na sinceridade, no diálogo explicativo e na disponibilidade. 
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1.3 Objetivos 

Tendo em vista a problemática já exposta, foram delimitados os seguintes 

objetivos: 

1.3.1 Objetivo geral 

 Compreender a vivência dos discentes de enfermagem nos campos da 

prática clínica em saúde da criança. 

1.3.2  Objetivos específicos: 

 Descrever a percepção (significado vivido) de discentes do último ano 

do curso de enfermagem sobre o cuidar da criança hospitalizada; 

 Construir tecnologia educacional com ênfase na capacitação de 

profissionais de saúde e docentes que atuem na área da saúde da 

criança. 

De acordo com as DCN(4), o egresso do curso de graduação em enfermagem 

deve ser um enfermeiro generalista, humanista, crítico e reflexivo, capaz de 

desenvolver os cuidados com base no rigor científico, intelectual e ético. Ele deve 

ser apto a reconhecer e intervir sobre os problemas/situações de saúde-doença mais 

prevalentes no perfil epidemiológico nacional, com ênfase na sua região de atuação, 

identificando as dimensões biopsicossociais dos seus determinantes. Ele deve ainda 

ser capaz de atuar, com senso de responsabilidade social e compromisso com a 

cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano(14). 

Para que seja possível o desenvolvimento de enfermeiros com o perfil 

supracitado, devem participar do processo de formação desse profissional diferentes 

trabalhadores de saúde, os quais devem possibilitar um aprendizado integral. Para 

tanto, deve-se valorizar o conhecimento e as experiências do acadêmico, tendo em 

vista que o mesmo é um sujeito social e histórico(15). 

Nessa ótica, “não há docência sem discência”(16:23), pois “quem forma se 

forma e re-forma ao formar, e quem é formado forma-se e forma ao ser 

formado”(16:25). É preciso compreender que formar ultrapassa os limites do 

treinamento do desempenho de destrezas(16:15). “É preciso, indispensável mesmo, 

que o professor se ache repousado no saber de que a pedra fundamental é a 

curiosidade do ser humano”(16:96). 
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Educar não significa adestrar, mas desenvolver a capacidade de aprender 
como um sujeito crítico, epistemologicamente curioso, que constrói o 
conhecimento do objeto ou participa de sua construção; se educar exige 
apreensão da realidade, não para adaptação, mas para a transformação, 
para a intervenção e recriação dessa realidade, o que significa educar para 
o cuidado de enfermagem?(15:15) 

Há que se entender, portanto, o que é educar e o que é cuidar, visando assim 

compreender os desafios da prática educativa dos docentes, no sentido de se 

alcançar o cuidado terapêutico, mas também a formação de profissionais críticos e 

criativos, comprometidos com o ser humano, objeto de seu cuidado, o qual tem 

desejos, emoções, necessidades social e culturalmente construídas. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação(14) propõe que os egressos dos 

cursos de graduação devam ser profissionais críticos, reflexivos, dinâmicos e ativos 

diante das demandas do mercado de trabalho. Devem ser aptos a “aprender a 

aprender’, assumir os direitos de liberdade e cidadania, compreendendo as 

tendências do mundo atual e as necessidades de desenvolvimento do país”(14:493). 

Educar é muito mais do que treinar para o desempenho de destrezas, é antes 

contribuir na formação de um ser inconcluso, que é o ser humano, sendo, neste 

contexto, papel do educador criar possibilidades para a produção e construção de 

conhecimentos(15). Educar é possibilitar que o outro apreenda competências. E 

competência não é apenas conhecimento. Ela implica conhecimento. Ela é o 

conhecimento que se mobiliza, que está disponível e não o conhecimento que está 

guardado e que serve para nada; ela é um conhecimento disponível para tomar uma 

decisão, para intervir, para realizar alguma coisa: a famosa relação entre a teoria e 

prática(15). A competência deve permear, portanto, o trabalho dos profissionais de 

saúde. Este, por sua vez, 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. 

Nesse sentido, a teoria construtivista é baseada na ideia de que o ser humano 

tem uma pré-disponibilidade para pensar, para julgar, com bases racionais. Ou seja, 

o ser humano é dotado de uma faculdade mental que se desenvolve nos mais 

diferentes contextos, mas que se fundamenta essencialmente na razão(17). Esta 

teoria histórico-social do desenvolvimento se direciona principalmente ao estudo das 

funções psicológicas superiores. Ela assume que os mecanismos psicológicos 

permitem a diferenciação de ações reflexas, automatizadas ou de associações 
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simples entre os elementos. O aprendizado possibilita o despertar de processos 

internos do indivíduo, associados ao desenvolvimento da pessoa na sua relação 

com o ambiente sociocultural que se relaciona. 

A partir desta perspectiva, apreende-se que os graduandos de enfermagem 

aprendem a desenvolver e praticar procedimentos de enfermagem relacionados à 

criança hospitalizada, tendo em mente que o cuidar da criança também envolve o 

lidar com a família. E que assim, como ele, a criança e seus familiares são seres 

humanos, dos quais emanam sentimentos e sensações(18). 

Entendendo competência como a faculdade de mobilizar um conjunto de 

recursos cognitivos (saberes, capacidades, informações, etc.) para enfrentamento de 

diferentes situações, um estudo, de vertente qualitativa e descritiva, objetivou 

identificar as competências dos alunos de graduação no setor de pediatria. Como 

resultados identificou que saber curar uma criança doente mobiliza as capacidades 

de observar sinais fisiológicos, medir a temperatura e administrar medicamentos. 

Ademais, requer saberes necessários à identificação de riscos, patologias e 

sintomas, realização de primeiros socorros e desenvolvimento de terapias médicas e 

farmacológicas(19). É preciso, portanto, enfrentar os dilemas de formação atualmente 

postos, o que pressupõe aproximar o mundo da formação ao mundo do trabalho, 

tendo como baliza de mediação o desenvolvimento de competências enquanto 

instrumentos necessários ao desenvolvimento profissional. 

No processo formativo do enfermeiro, o encontro entre o mundo educativo e o 

mundo laboral se dá por ocasião da inserção do aluno nos campos de prática. É 

nesse momento que ele se aproxima das diversas faces do cuidar. Nesse encontro, 

no qual o “novo” se insere, os acadêmicos vivenciam momentos de apreensão e 

medo. Esses momentos em que o “novo” se apresenta são inevitáveis e essenciais 

ao desenvolvimento, formação e construção de experiências(8:14). 

Com base no exposto, esta pesquisa pretende contribuir para o aprendizado e 

capacitação de acadêmicos de enfermagem no que tange ao desempenho dos 

cuidados de saúde à criança e favorecer o desenvolvimento de carreiras 

profissionais prósperas baseadas numa assistência humanizada e qualificada. 

Ademais, esta pesquisa poderá servir, para futuros professores e supervisores de 

enfermagem, como instrumento didático e de promoção do acolhimento de 

acadêmicos, bem como poderá valer como subsídio para outras publicações.  



 

 

CAPÍTULO ll 

2 BASES CONCEITUAIS 

2.1 Contextualizando os cuidados com a saúde infantil  

A Constituição Federal(20) garante que “a saúde é um direito de todos e um 

dever do Estado”. E de acordo com os princípios que regem o SUS, não basta 

acolher a todos para que o tratamento seja bem sucedido, há que se sobrelevarem 

as especificidades de cada usuário no desenvolvimento da assistência à saúde. Este 

é um grande desafio que o Ministério da Saúde tem procurado enfrentar, ao longo 

dos anos, mediante a promoção e implementação de políticas públicas diferenciadas 

para atender às necessidades dos diversos segmentos populacionais, 

especialmente, idosos, mulheres e crianças(21:5). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), fruto da luta da sociedade, 

que veio garantir a todas as crianças e adolescentes o tratamento com atenção, 

proteção e cuidados especiais para se desenvolverem e se tornarem adultos 

conscientes e participantes do processo inclusivo, representou um avanço 

legislativo(22). Segundo o ECA: 

é dever da família, da comunidade em geral e do poder público assegurar, 
com absoluta prioridade, a efetuação dos direitos referentes à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária(22:9-10). 
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das crianças e o adolescentes, os quais 

têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas 
sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e 
harmonioso, em condições dignas de existência(22:9-10). 

A partir do ECA, reforça-se o compromisso pela promoção do bem-estar das 

crianças brasileiras. Responsabilidade esta que não é apenas da família, mas da 

sociedade e, especialmente, do Estado. Nesse sentido, a atenção às crianças está 

entre as principais prioridades do Ministério da Saúde que, ao longo do tempo, tem 

desenvolvido políticas e programas que buscam um atendimento profissional mais 

humanizado e de melhor qualidade. 

Sobre este aspecto, em fevereiro de 2003, o MS lançou as bases para a 

construção da Política Nacional de Humanização (PNH), por meio de duas 

estratégias articuladas. A primeira focou os profissionais do Ministério da Saúde com 

o projeto Barraca da Saúde: um espaço de conversa, com o intuito de escutar as 

expectativas e sugestões dos participantes para as novas políticas do MS(1). 

A segunda estratégia foi a realização de Oficinas de Humanização com vistas 

a promoção do intercâmbio de ideias e informações sobre as experiências e 

programas de humanização no âmbito do MS, dando início ao processo de 

construção coletiva da PHN(1). Esta política luta por um SUS mais humano, porque é 

construída com a participação de todos os atores envolvidos no processo saúde-

doença, comprometido com a qualidade dos seus serviços e com a saúde integral de 

todos. 

Tendo em vista os princípios do SUS de universalidade, integralidade e 

equidade, a criança, a qual deve receber atendimento de saúde conforme as suas 

necessidades, merece ser respeitada e cuidada sob a vertente da promoção, 

prevenção e recuperação da saúde. 

Nessa ótica, o Método Canguru é um modelo de assistência perinatal, voltado 

para a melhoria da qualidade do cuidado desenvolvido em três etapas conforme 

Portaria GM/MS nº 1.683, de 12 de julho de 2007(23) que: parte dos princípios da 

atenção humanizada; reduz o tempo de separação entre mãe e recém-nascido e 

favorece o vínculo; permite um controle térmico adequado; contribui para a redução 

do risco de infecção hospitalar; reduz o estresse e a dor do recém-nascido; aumenta 

as taxas de aleitamento materno; melhora a qualidade do desenvolvimento 

neurocomportamental e psicoafetivo do recém-nascido; propicia um melhor 
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relacionamento da família com a equipe da saúde; possibilita maior competência e 

confiança dos pais no cuidado do seu filho, inclusive após a alta hospitalar; reduz o 

número de reinternações; e contribui para a otimização dos leitos de Unidades de 

Terapia Intensiva e de cuidados Intermediários Neonatais(24). 

Entre as iniciativas que têm promovido uma mudança no atendimento à 

criança, reduzindo tempo de internação e a incidência de infecções hospitalares, 

encontra-se a Atenção Integral às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI), 

estratégia que contribui não apenas para a redução de óbitos por diarreias e 

pneumonias, mas possibilita uma maior organização dos serviços. 

Cabe destacar que com a implantação dos postos de registro de nascimento 

nas maternidades foi possível melhorar a cobertura de informações e evitar o risco 

de que crianças deixem de ser registradas. Não obstante e apesar dos avanços 

alcançados, os indicadores de saúde demonstram que ainda falta um longo caminho 

a percorrer para garantir às crianças brasileiras o direito integral à saúde, como 

assumido em nossas leis. Os índices de mortalidade infantil, embora bastante 

reduzidos na última década, ainda são altos. Na maioria dos casos, os óbitos 

poderiam ser evitados se as crianças fossem encaminhadas para um serviço de 

saúde qualificado, com uma equipe profissional preparada para atender com 

eficiência e agilidade. 

O que falta é um esforço concentrado na organização da assistência à 

população infantil, que contemple desde o primeiro atendimento, nas unidades 

básicas de saúde, até a atenção especializada em casos mais graves, que exigem 

internação em unidades de média e alta complexidade. Esse é o objetivo do 

Ministério da Saúde com a “Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da 

Criança e Redução da Mortalidade Infantil”(25:6). 

A promoção e recuperação da saúde infantil já são prioridades assumidas 

pelo atual governo. O Ministério da Saúde pretende reforçar esse compromisso com 

estados e municípios para juntos construírem um pacto em prol da redução da 

mortalidade infantil e pela garantia de uma rede de assistência pública integral, 

qualificada e humanizada em benefício das crianças brasileiras. 

Cuidar traduz uma ação de tratar alguém, atender alguém, sendo o recebedor 

do cuidado, um ser humano também incompleto, inconcluso, que tem diferentes 

dimensões, as quais serão cuidadas, quer física, psicológica ou espiritualmente. O 

cuidar envolve trabalho, responsabilidade, conhecimento, reconhecimento do outro, 



23 

 

interação, abertura de espaços para uma relação dialógica, para a 

interdisciplinaridade e intersetorialidade(15). 

As bases da assistência à criança hospitalizada tem se modificado nas 

últimas décadas em decorrência dos resultados de pesquisas nas áreas das ciências 

médicas, humanas e sociais. A partir dessas contribuições se desenvolveram 

diferentes perspectivas de como assistir a criança no processo saúde-doença e que 

vem orientando a prática pediátrica. Essas perspectivas influenciam a visão dos 

profissionais sobre o ser criança, o papel da família e da comunidade, tipos de 

problemas a serem identificados, objetivos, a abrangência da assistência, a 

composição e inter-relacionamento da equipe de saúde(26). 



 

 

CAPÍTULO III 

3 REFERENCIAL TEÓRICO FILOSÓFICO MERLEAU-PONTYANO: 

PERCEPÇÃO 

Antes de fazer uma exposição mais aprofundada acerca do filósofo Merlau-

Ponty, apresento de forma breve o itinerário de minha aproximação com o referido 

pensador e sua filosofia.  

Após aprovação no processo seletivo do Mestrado Profissional Ensino na 

Saúde, o qual foi permeado por grandes expectativas em relação ao ingresso no 

curso, fui a busca do referencial teórico sobre o qual iria desenvolver e construir o 

meu projeto. Durante esse processo, fui apresentada aos estudos do filósofo 

Merleau-Ponty por minha orientadora, a qual indicou a leitura do livro (nascido da 

tese de doutoramento) de Marina Marcondes Machado(27). 

A autora descreve os apontamentos realizados na Universidade Sorbonne 

pelos alunos de Merleau-Ponty e nos convida a dialogar com sua obra e a pensar a 

criança sob o enfoque fenomenológico, e não a partir de teorias sobre ela. Fiquei 

fascinada, pois assim como a autora, mergulhei no pensamento filosófico da 

fenomenologia da infância, proposta por Merleau-Ponty. 

Maurice Merleau-Ponty é considerado um dos mais importantes filósofos 

franceses do século XX. Nascido em 1908, fez parte, na década de 1930, de uma 

juventude que transformou a tradição filosófica na França: uma “geração de 
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descontentes” com a tradição do ensino de Filosofia e que propunha que o 

conhecimento filosófico falasse do mundo “em carne e osso”; configurou-se, assim, o 

existencialismo francês. 

Merleau-Ponty foi responsável pela cátedra de Psicologia da Criança e 

Pedagogia na Universidade Sorbonne, em Paris, entre o final da década de 1940 e o 

início da década de 1950 do século XX, e foi justamente a reflexão do filósofo acerca 

da criança e da infância o ponto de partida para que Marina Marcondes Machado 

trabalhasse com a fenomenologia da primeira infância inspirada em Merleau-Ponty.  

Na Bélgica, o filósofo estudou os arquivos de Husserl, filósofo alemão 

fundador da fenomenologia que antes de morrer deixou mais de 45 mil páginas de 

manuscritos estenografados no sistema Gabelsberger, um antigo sistema alemão 

que adaptou para incluir termos de Filosofia. 

Merleau-Ponty publicou seu mestrado em 1942, intitulado A estrutura do 

comportamento. Suas preocupações filosóficas perpassam todo o tempo, questões 

psicológicas importantes, discutidas em O primado da percepção e suas 

consequências filosóficas e na obra mais conhecida do grande público, 

Fenomenologia da Percepção, sua tese de doutoramento. 

Ao lado de Jean-Paul Sartre, Merleau-Ponty fundou a revista Tempos 

Modernos, em 1945. Em 1947, publicou sua mais importante obra em filosofia 

política, Humanismo e Terror. Tornou-se professor na Universidade de Lyon em 

1945 e catedrático de Filosofia no Collège de France, em 1952, pronunciando como 

aula inaugural o ensaio: Elogio da Filosofia.  

Nessa ocasião a amizade com Sartre e com Simone de Beauvoir passou por 

uma crise, ocasionada pela análise da posição de Sartre em As Aventuras da 

Dialética. A análise de Merleau-Ponty provocou uma polêmica que não cessou até a 

morte do filósofo, ocorrida subitamente a 03 de maio de 1961, vítima de embolia 

pulmonar. É nesse meio tempo que realiza seus Cursos na Sorbonne sobre 

Psicologia e Pedagogia, entre 1949 e 1952. 

É possível afirmar com segurança que Merleau-Ponty é um pensador de 

suma importância para o educador que pretende interpretar a criança e suas 

relações com o mundo, consigo mesma e com o outro; o filósofo foi o único 

fenomenólogo que deixou uma contribuição focada na criança e na primeira infância. 
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A diferença está em ouvir as crianças e acolhê-las em seus pontos de vista-
algo aparentemente despojado, quase ingênuo; chamo a isso de atitude de 
“agachamento” (de modo a ir para perto do chão, onde a criança 
habita(27:12). 

A atitude foi, talvez, descartada ou banalizada pelo viés da técnica e do 

conhecimento especializado, da psicologia e da pedagogia infantis, e hoje retomada 

por antropólogos e sociólogos que se dedicam ao estudo da criança. Não basta ter 

conhecimento apenas. Por meio de gestos simples, sem muitas regras, a mensagem 

pode ser transmitida para a criança. 

Os conhecimentos especializados afastaram 

o adulto da criança, ao criar teorias e propor procedimentos sobre como 
educá-la, em cada “etapa da vida”, por meio do que se conceituou o 
desenvolvimento humano(27:13) 

Com isso, surgiram disciplinas especializadas como Pedagogia, Pediatria, 

Psicologia e Psiquiatria Infantil, e procedimentos emoldurados pelo mercado da 

produção cultural, no qual a mídia está presente, incentivando cada vez mais a vida 

consumista dentro de um mercado completamente saturado, que envolve pais e 

crianças. A fenomenologia da infância é uma forma de contato, expressão e 

comunicação com os modos de ser criança. 

Olhar com os olhos”, “cheirar com o nariz”, “tocar com as mãos e pés”, 
saborear com a boca todas as cores da vida infantil, perscrutando as 
relações da criança consigo mesma, com o outro e com o mundo: “somente 
a análise da situação infantil e da situação adulta pode fundamentar a 
pesquisa fenomenológica(27:42) 

Merleau-Ponty destaca que a atenção são movimentos que nascem em nosso 

corpo como reflexos esboçados ou realizados e sendo processos objetivos, onde a 

consciência vai constatar o desenrolar e os resultados. 

Seria preciso descrever uma conexão interna, e o empirismo só dispõe de 
conexões externas, só pode justapor estados de consciência já que 
experimento na atenção um esclarecimento do objeto, é preciso que o 
objeto percebido já encerre a estrutura inteligível que ela destaca(3:54) 

Segundo o filósofo, o juízo é introduzido como aquele que falta à sensação 

para tornar possível uma percepção. O juízo anula a dispersão possível das 

sensações. 
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Compreendida a percepção como interpretação, a sensação, que serviu de 
ponto de partida, está definitivamente ultrapassada, qualquer consciência 
perceptiva já estando para além dela. A sensação não é sentida e a 
consciência é sempre consciência de um objeto. Chegamos à sensação 
quando, refletindo sobre nossas percepções, queremos exprimir que elas 
não são absolutamente nossa obra(3:66) 

A fenomenologia é o estudo das essências, e todos os problemas, segundo 

ela, resumem-se em definir essências: a essência da percepção, a essência da 

consciência. Ela é também uma filosofia que repõe as essências na existência, e 

não pensa que se possa compreender o homem e o mundo de outra maneira senão 

a partir de sua “facticidade”. Simultaneamente tem como base as essências assim 

como é citada como filosofia, não existindo essências sem a existência do corpo, 

deparando-se com o mundo real(3). 

Segundo o filósofo, nós percebemos de maneiras diferentes a percepção, a 

qual ele conceitua da seguinte forma: 

ela não é uma ciência do mundo, não é nem mesmo um ato, uma tomada 
de posição deliberada; ela é o fundo sobre o qual todos os atos se estacam 
e ela é pressuposta por eles(3:6) 

Merleau-Ponty também destaca que apesar dos números que a ciência 

demonstra, ela é construída dentro de um mundo vivido(3:4): 

Todo o universo da ciência é construído sobre o mundo vivido, e se 
queremos pensar a própria ciência com rigor, apreciar exatamente seu 
sentido e seu alcance, precisamos primeiramente despertar essa 
experiência do mundo da qual ela é a expressão segunda 

A ciência não tem e não terá jamais o mesmo sentido de ser que o mundo 

percebido, pela simples razão de que ela é uma determinação ou uma explicação 

dele.



 

 

CAPÍTULO IV 

4 METODOLOGIA 

4.1 Caracterização da pesquisa 

A pesquisa possui abordagem qualitativa que corresponde a aquela que 

“trabalha com a subjetividade dos sujeitos”, e possui caráter descritivo por 

“descrever as características de uma determinada população ou fenômeno”(28:62). 

A pesquisa qualitativa(29:21-22): 

se preocupa nas ciências sociais, com nível de realidade que não pode ser 
quantificado, ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 
mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

O pesquisador, neste tipo de pesquisa, procura reduzir a distância entre a 

teoria e os dados, entre o contexto e a ação, usando a lógica da analise 

fenomenológica, isto é, da compreensão dos fenômenos pela sua descrição e 

interpretação. As experiências pessoais do pesquisador são elementos importantes 

da análise e compreensão dos fenômenos estudados.  

A pesquisa qualitativa, que geralmente emprega mais de uma fonte de dados 

conferindo-lhe bastante flexibilidade, apresenta as seguintes características(30:82): 

 O pesquisador observa os fatos sob a ótica de alguém interno a organização; 

 A pesquisa busca uma profunda compreensão do contexto da situação; 
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 A pesquisa enfatiza o processo dos acontecimentos, isto é, a sequência dos 

fatos ao longo do tempo; 

 O enfoque da pesquisa é mais desestruturado, não há hipóteses fortes no 

início da pesquisa. 

A pesquisa descritiva tem como objetivo primordial(31:27): 

o estabelecimento de relações entre variáveis. Uma de suas características 
mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de 
dados, tais como o questionário e a observação sistemática 

Algumas pesquisas descritivas vão além da simples identificação da 

existência de relações entre variáveis, e pretendem determinar a natureza dessa 

relação. 

A pesquisa descritiva é realizada em campo para se observar diretamente o 

comportamento das pessoas. O pesquisador utiliza este tipo de pesquisa quando 

deseja se aproximar das pessoas estudadas de modo a compreender uma situação, 

a partir de seu cenário natural, sem uma estrutura ou controle por ele imposto, sendo 

que o mesmo objeto de estudo serve como fonte de informação para o 

pesquisador(32:171). A pesquisa descritiva explora uma vivência real, identificando 

suas características, suas mudanças ou regularidades. 

A caracterização desta pesquisa quanto à utilização de resultados e níveis de 

investigação baseia-se na pesquisa aplicada ou ativa, na qual(33:138): 

o investigador está movido pela necessidade de resolver ou contribuir com 
os problemas concretos. A finalidade de contribuir com o conhecimento 
científico é secundária.  Este tipo de pesquisa procura resolver um problema 
de cada vez e, com isso, é provável que seus resultados não tenham uma 
aplicação geral 

No que se refere aos procedimentos de coleta de dados esta pesquisa se 

caracteriza como não experimental. Uma vez que nessa caracterização não há 

controle das variáveis e os métodos são necessários para localizar um ponto 

específico da realidade que se deseja conhecer”(33:144). 

Segundo as fontes de informações, caracteriza-se como pesquisa de 

campo, que “consiste na observação espontânea de fatos ou fenômenos, 

geralmente no próprio local onde ocorrem tais fenômenos”(34:78-79). As pesquisas de 

campo “são aquelas desenvolvidas geralmente em cenários naturais”, por isso, 

incluem hospitais, unidades especializadas(33:151). 
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4.2 Cenário 

O cenário escolhido para a realização desta pesquisa foram os setores de 

Pediatria e Emergência Pediátrica de um hospital municipal, localizado no Estado do 

Rio de Janeiro. 

4.3 Coleta de dados 

Como método de coleta de dados se utilizou da técnica de autorrelato, a qual 

oferece flexibilidade na coleta de informações sobre o sujeito da pesquisa, e(29:99): 

é caracterizada por não existir uma sequencia de perguntas, a pesquisa 
inicia-se com algumas perguntas feitas pelo pesquisador e os 
“respondentes” ou “informantes” contam suas histórias de uma forma 
narrativa, obtendo-se dados através da continuidade da conversação. 

A coleta de dados foi realizada nos meses de fevereiro e março de 2013, por 

meio de entrevistas com acadêmicos de enfermagem que aceitaram participar do 

estudo, após apresentação da proposta do estudo e leitura e explicação do Termo 

de Consentimento e Livre Esclarecido (TCLE)i. Cumpre esclarecer que, aos sujeitos 

da pesquisa, foi garantido o anonimato e o direito de se retirar da pesquisa a 

qualquer momento. Ademais, antes do início da entrevista, todas as dúvidas foram 

dirimidas. 

As entrevistas foram previamente agendadas em data e horário escolhidos 

por eles, possibilitando maior liberdade e o mínimo de interferência na realização 

dos encontros, fatores essenciais na pesquisa fenomenológica.  

Tendo em vista que as questões de um questionário devem obter informações 

sobre o problema em si a partir das variáveis existentes em seu estudo e que diante 

disso, se busca atender aos objetivos propostos pelo estudo(33:208), as entrevistas 

foram conduzidas partindo-se da seguinte questão norteadora: como é a vivência 

dos acadêmicos de enfermagem diante das experiências no ensino teórico-prático 

em saúde da criança? 

As entrevistas foram gravadas em dispositivo magnético (MP3), as quais, em 

conjunto, duraram 51 minutos e 40 segundos. 
                                                           

i Permissão do sujeito da pesquisa e/ou de seu representante legal, livre de vícios (simulação, fraude 
ou erro), dependência, subordinação ou intimidação, após elucidação completa e detalhada sobre a 
natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo 
que esta possa acarretar, formulada em um termo de consentimento, autorizando sua participação 
voluntária na pesquisa, de acordo com a resolução 196/96. 
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4.4 Amostra 

Participaram da pesquisa 30 alunos de enfermagem, após os quais a coleta 

de dados foi interrompida, tendo em vista a ocorrência do desvelamento do 

fenômeno.  

Os critérios de inclusão adotados foram: terem idade igual ou superior a 18 

anos, serem graduandos do 8º período de enfermagem de uma instituição de ensino 

privada e cursarem, no momento da pesquisa, o estágio supervisionado da disciplina 

de Pediatria e Neonatologia, nos setores admitidos como cenário desta pesquisa. 

Não foram admitidos os graduandos de enfermagem em tratamento psicológico ou 

psiquiátrico que ainda não estivessem compensados e estabilizados. Para tanto, a 

avaliação psicológica foi garantida pelo pesquisador. Estipulou-se esse critério de 

exclusão, pois, a técnica de autorrelato envolve o estado psíquico do respondente, e 

se constitui de um aspecto determinante para a precisão da análise fenomenológica. 

4.5 Tratamento dos dados 

Após a coleta dos dados, procedeu-se com a transcrição das falas. Para 

efetuar a análise das entrevistas, recorremos a procedimentos metodológicos 

definidos por estudiosos da fenomenologia. Inicialmente, os discursos foram 

numerados e lidos de maneira integral e atenta, a fim de apreender o sentido global, 

mas ainda sem interpretar ou identificar os atributos neles contidos.  

A seguir, buscou-se, nas descrições de cada discurso, a presença evidente 

das essencialidades do fenômeno “discente de enfermagem nos campos clínicos de 

saúde da criança”. Assim, as unidades de significado (os fragmentos das 

entrevistas), que tiveram sentido para a investigadora e que responderam à 

pergunta orientadora, foram identificadas, destacadas e enumeradas.  

Depois da obtenção das unidades de significado, buscou-se identificar e 

agrupar as unidades de cada discurso que apresentou um tema comum. Estas 

unidades de significado foram submetidas à análise temática e examinadas à luz do 

referencial teórico Merleau-pontyano. 

Esta pesquisa enfoca o “mundo fenomenológico” que, para Merleau-Ponty é 

(35:XV): 
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o sentido que transparece na interseção de minhas experiências com as do 
outro, pela engrenagem de umas sobre as outras; ele é, pois, inseparável 
da subjetividade e da intersubjetividade, que faz sua unidade pela retomada 
de minhas experiências passadas em minhas experiências presentes, da 
experiência do outro na minha 

O método fenomenológico explica sobre o transporte da fenomenologia para 

o domínio da pesquisa, passando de um método filosófico para um método no qual 

haverá um estudo direto dos fenômenos. 

o método fenomenológico da filosofia é voltado ao fenômeno; em qualquer 
sentido que se pense a Fenomenologia, ela se propõe a ser um estudo 
direto dos fenômenos, tais como são dados ao próprio fenomenólogo, sem 
intermediários de qualquer tipo. É um método “pessoal”, em que o dado é 
apreendido direta e unicamente pelo fenomenólogo, que então se libertar de 
teorias, pressuposições ou hipóteses explicativas. A apreensão do 
fenômeno deve dar-se em primeira mão(36:103) 

Na pesquisa de inspiração fenomenológica, ao menos na rotina dos casos, 

quem vive a experiência não é o pesquisador, mas sim o sujeito da pesquisa: 

Qualquer que seja o procedimento que irá resultar na coleta dos dados 
referentes à experiência vivida, o pesquisador deve obtê-los - ou pelo 
menos a uma grande parte deles – de segunda mão, por alguma forma de 
relato do sujeito da pesquisa, ou falando numa entrevista, ou escrevendo de 
próprio punho(36:103) 

Alguns autores destacam tipos de situações nas quais é utilizado o método 

fenomenológico(36:108-110), e o que interessa é a experiência vivida no mundo do dia-

a-dia da pessoa: 

embora cada um de nós apresente peculiaridades referentes ao próprio 
modo de existir, também somos seres humanos semelhantes existindo num 
mesmo mundo; compreendermo-nos e conhecermo-nos uns os outros(37:60) 

Giorgi(38:1) aponta que existem muitos fenômenos do dia-a-dia como: “o ciúme, 

a depressão, a hostilidade, a agressão, desonestidade e outros, que são 

experienciados e ao mesmo tempo percebidos em outras pessoas”. 

Na apresentação dos resultados, para a preservação da identidade dos 

alunos, utilizaram-se nomes fictícios para a identificação de cada discurso colhido. 
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4.6 Riscos e orçamento 

Esclarece-se que esta pesquisa ofereceu riscos mínimos aos sujeitos do 

estudo, os quais foram orientados quanto aos objetivos e a assinarem o termo de 

consentimento livre e esclarecido. Ademais, não acarretou ônus financeiro para os 

sujeitos participantes, ficando a cargo do pesquisador as despesas com o 

desenvolvimento do projeto. 

4.7 Aspectos éticos 

Tal estudo obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de 

Ciências Médicas do Hospital Universitário Antônio Pedro, da Universidade Federal 

Fluminense, sob o protocolo nº CAAE 04767012.6.0000.5243, de acordo com a 

resolução 196/96, estando os indivíduos participantes aptos a colaborar com a 

pesquisa após assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Cabe esclarecer que o material coletado atenderá exclusivamente ao 

propósito da pesquisa e seus resultados serão divulgados em eventos e periódicos 

científicos da área de saúde e educação. 



 

 

CAPÍTULO V 

5 ANÁLISE DOS DADOS 

Analisando os dados, vislumbramos a essência do fenômeno em questão, 

que envolve os acadêmicos de enfermagem diante do cuidar da criança 

hospitalizada, de modo que eles foram assim categorizados: A dialética do eu e do 

outro: medo e insegurança diante do desafio do cuidado sob o rastro olhar; 

Intersubjetividade como ineinander (envolvimento, imbricação) entre o acadêmico e 

a criança; Dualismo psicofísico como herança do modelo cartesiano-biomédico no 

ensino. 

As categorias emergidas mostram perspectivas do fenômeno estudado e 

espelham como os acadêmicos de enfermagem expressam as percepções diante da 

assistência à criança hospitalizada. Todos os acadêmicos apresentaram afinidade 

com o cuidar e percepções em relação às crianças hospitalizadas, observando-as e 

manifestando diferentes emoções e sentimentos.  
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5.1 Forma e análise de categorização dos dados 

5.1.1 Categoria I: A dialética do eu e do outro: medo e insegurança diante do 

desafio do cuidado sob o rastro olhar 

Os graduandos sentem medo, receio e insegurança por pensarem em não dar 

conta do desafio do cuidado à criança enferma. Há o medo de errar as técnicas, da 

família da criança, do fracasso, ou seja, de “ser reduzido a objeto e não contar mais 

para ele [mundo, pessoas, instituição, faculdade, os outros profissionais] como 

pessoa”(3:230). 

A gente tem que se aprofundar muito no estágio [...] quero ser uma futura 
enfermeira que não deixa a desejar [...] eu estou com uma expectativa 
enorme (Acad.09). 

É como eu entrasse em estado de choque, eu me limito [...] tenho muito 
medo e receio. Acho que esse estágio vai ser um desafio novo pra mim, na 
minha vida está rompendo uma barreira (Acad. 12). 

Tenho muito receio e medo porque criança é difícil de lidar, fora que tem os 
pais que são sempre nervosos. Tem que saber lidar com muita delicadeza e 
amor pra poder corresponder a todos (Acad. 14). 

O olhar dos atores (pais, profissionais de saúde, preceptor) envolvidos no 

processo de cuidar é percebido como uma vigilância constante. Assim, “parece-lhe 

que o olhar estranho que percorre seu corpo rouba-o de si mesmo o que, ao 

contrário, a exposição de seu corpo vai entregar-lhe o outro sem defesa, e agora é o 

outro que será reduzido à escravidão”(3:230-231). 

Primeiro é um sentimento de insegurança, medo, medo de fazer alguma 
coisa de errado, principalmente quando a questão é criança, né?, e muitas 
das vezes não falam, não sabem se expressar e aí  sempre rola aquele 
medo de fazer alguma coisa de errado (Acad. 16). 

A gente tem muita fragilidade e quando a gente faz, a gente sabe que é 
tudo dosado, fracionado. A gente tem muito medo de errar, de fazer alguma 
coisa errada (Acad. 17). 

Merleau-Ponty diz(3:230-231): 

a dialética do eu e do outro que é a do senhor e do escravo: enquanto tenho 
um corpo, sob o olhar do outro posso ser reduzido a objeto e não contar 
mais para ele como pessoa, ou então, ao contrário, pode tornar-me seu 
senhor e por minha vez olhá-lo, mas esse domínio é um impasse, já que, no 
momento em que meu valor é reconhecido pelo desejo do outro, o outro não 
é mais a pessoa por quem eu desejava ser reconhecido, ele é um ser 
fascinado, sem liberdade, e que a esse título não conta mais para mim. 
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Nesta medida, esta é a dialética do eu e do outro, a possibilidade de ser e 

daqui a pouco deixar de ser, de torna-se como uma “vidraça” e desmanchar-se 

diante do outro. Deixar de ter o status de pessoa, de gente, pois estar diante do 

outro é estar dentro de um enquadre que traz a possibilidade de ser senhor, mas 

também de ser escravo. Pode também lançar-se e apostar na intersubjetividade na 

relação de imbricação. Vida é possibilidade e “vida reflui sobre si mesma”(3:227). O 

acadêmico sente este “peso” e em certa medida este peso chama-se “dialética do eu 

e do outro”; este encontro é regido pela afetação de ambos no espaço do cuidado, 

no espaço do hospital que coloca também em questão a condição ética do fazer do 

acadêmico de enfermagem, do ensino e do ensinar. 

A dialética do eu e do outro traz como questão a necessidade de uma clínica 

do sensível e da sensibilidade. Clínica dos afetos onde o olhar que olha também é 

cortado e entrecortado pelo olhar do outro e tudo isto começa a fazer parte da 

própria historização do sujeito. 

O filósofo afirma que no(3:8): 

próprio momento em que experimento minha existência, e até nesse cume 
extremo da reflexão, eu careço ainda desta densidade absoluta que me 
faria sair do tempo, e descubro em um tipo de fraqueza interna que me 
impede de ser absolutamente indivíduo e me expõe ao olhar dos outros 
como um homem entre os homens, ou pelo menos uma consciência entre 
as consciências 

Estar exposto ao olhar dos outros é a possibilidade de ser ou não ser aceito 

no campo exogâmico. 

Dizer que tenho um corpo é então uma maneira de dizer que posso ser visto 
como um objeto e que procuro ser visto como sujeito que o outro pode ser 
meu senhor ou meu escravo, de forma que o pudor e o despudor exprimem 
a dialética da pluralidade das consciências e que ele tem sim uma 
significação metafísica(3:231) 

Dentro dessa perspectiva, o acadêmico de enfermagem se sente observado 

pelo outro e o mesmo se sente transformado em objeto, mas podendo essa situação 

se inverter a qualquer momento. 

Nos serviços de saúde, um dos aspectos que se destaca é a presença de 

modelos de gestão centralizados e verticalizados desapropriando o trabalhador de 

seu próprio processo de trabalho, limitando-o a todas as mudanças relacionadas à 

saúde, não o deixando falar e não sendo ouvido(1:8). 
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Nesse cenário, na preceptoria tornar-se imprescindível a parceria entre 

docentes e alunos, não bastando apenas ajudar. O preceptor deve sair do silêncio 

em que ele sempre esteve e aproximar-se e abordar 

as múltiplas relações das práticas sociais que os enfermeiros vivenciam no 
dia-a-dia, ao desenvolverem suas atividades. Cada qual com sua maneira 
de ser, de pensar, com o seu estilo próprio, utilizando de estratégias, táticas 
e astúcias, para vencer as resistências da vida diária(12) 

A preceptoria exige envolvimento com os alunos, funcionários, pacientes, 

enfim, todos os personagens imbricados no atendimento ao usuário e na busca de 

uma assistência à saúde integral, que contemple, portanto, ações de promoção, 

proteção, hospitalar e de recuperação. São por meio de atitudes, gestos, símbolos, e 

estratégias plurais que o preceptor vai norteando o aluno no meio que ele tanto 

almejou. O aluno precisa de apoio para desenvolver seus conhecimentos sob vários 

olhares. 

5.1.2 Categoria II: Intersubjetividade como ineinander (envolvimento, imbricação) 

entre o acadêmico e a criança. 

Durante as transcrições das falas dos acadêmicos de enfermagem foi 

possível observar que o intersubjetivo se fazendo presente e efetuando a mediação 

do “Para Si” e do “Para Outrem”, da individualidade e da generalidade. A verdadeira 

reflexão me dá a mim mesmo não como subjetividade ociosa e inacessível, mas 

como idêntica à minha presença ao mundo e a outrem, tal como eu a realizo agora: 

sou tudo aquilo que vejo, sou um campo intersubjetivo, não a despeito de meu corpo 

e de minha situação histórica, mas ao contrário, sendo esse corpo e essa situação e 

através deles todo o resto(3:606). 

Como técnico de enfermagem eu me transformei em criança, outra vez ali 
eu passei a ser mais criança do que as crianças, mas sempre com meu 
objetivo de trabalhar para melhorar não só o meu aprendizado, mas no dia a 
dia do meu trabalho (Acad. 03). 

Meu sobrinho mais velho tomava uma vacina, vacina para alergia, aí minha 
irmã pediu pra aplicar, aí eu chorei com ele, entrei em pânico. Aí ensinei 
meu cunhado a aplicar, e ele aplica até hoje. Eu sou técnica de 
enfermagem, nunca aconteceu nada em relação a isso. A visão que tenho é 
como se pegasse a criança, quebrasse, machucasse, a visão que tenho é 
que temos que sentir carinho, mas a gente não tem que ter pena, se a gente 
sentir pena, a gente se limita no cuidado (Acad.12).  
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A gente passa pouco tempo no campo. Eu acho que deveria ser bem mais 
experiente e mais focado. É uma experiência gratificante lidar com a criança 
(Acad.16). 

Ainda mais quem tem filho assim como eu, penso no meu filho, que ele 
poderia estar naquela situação. É como você deveria agir, tratar com 
carinho, com cuidado, amor, tanto adulto como criança. Acho que toca bem 
mais a gente do que um adulto (Acad.22). 

O cogito deve revelar-me em situação, e é apenas sob essa condição que a 

subjetividade transcendental poderá ser uma intersubjetividade(3:9). O modo de 

pensar, o pensamento não é você se desligar do mundo, seu isolamento, uma 

clausura existencial, e sim, estando dentro de uma situação, vivenciando-a. O 

mundo não é uma soma de objetos, tem um significado, ou seja, eu produzo também 

sentido e cada um produz também sentido. Os acadêmicos de enfermagem já foram 

capturados por essas crianças, estão sob o olhar delas, da família, da instituição e 

também do preceptor. 

A importância da preceptoria é primordial no momento em que o aluno solicita 

sua atenção, seja através de atitudes, verbalizando, demonstrando sentimentos, 

esclarecimento de alguma dúvida em relação ao cuidado e procedimentos. O 

preceptor se destaca como figura importante na vida do aluno, sendo seu alicerce, 

seu guia, não somente no momento do estágio, mas, às vezes, também em um 

envolvimento pessoal, de amizade, de desabafo, de alegrias e até de tristezas. Não 

tem como não se envolver, por mais que se tenha a imparcialidade, o preceptor 

convive um tempo relativamente longo com o aluno. 

Ter o contato com a criança é diferente, ver como eu espero vivenciar diante 
daquilo e ver como a gente vai colocar em prática o que a gente aprendeu 
(Acad.18). 

Eu tive uma experiência não muito agradável: eu perdi um filho de um ano e 
um mês. Fiquei com ele em uma UTI/Neonatal por 3 dias, [ele] em coma 
induzido. Deus me tocou pra que eu estivesse nesse lugar... É uma área 
muito carente de enfermagem, foi quando eu notei com minhas amigas, 
técnicas de enfermagem, que trabalham lá há anos e que foram visitar meu 
filho. Agora só falta a experiência da prática. Quero cuidar daquelas 
crianças, quero sentir tudo que meu filho sentiu, ele foi muito bem cuidado, 
apesar de ele não estar mais aqui. Mas foi da vontade de Deus (Acad. 07). 

O mundo fenomenológico é entender não o ser puro, mas o sentido que 

minhas experiências representam na interseção de minhas experiências com 

aquelas do outro, pela engrenagem de uma nas outras; ele é, portanto inseparável 

da subjetividade que formam sua unidade pela retomada de minhas experiências 
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passadas em minhas experiências presentes, da experiência do outro na minha(3:18), 

há um ponto de cruzamento. 

Então, o que é importante, é inseparável a subjetividade da intersubjetividade, 

como por exemplo: a experiência do passado que foi colocada no presente. O 

passado estava fundido, retomada de minhas experiências com as do outro. 

Eu não sei como é que vai ser, né?, porque na verdade eu sou muito 
sensível, não sei como chegar lá, encontrar a criança doente. Na verdade 
trabalho na área de hospital e evito criança ao máximo porque não aguento 
a situação de ver a criança sofrendo, criança chorando, as mães também, o 
que [elas] passam, entendeu? Descobre a doença da criança que às vezes 
tem não tem cura, você sabe, que vai perder a criança e aí a gente fica 
muito sensibilizado com a situação, entendeu? E eu não sei como vai ser 
(Acad. 30). 

Eu já tive uma breve experiência e foi muito agradável, porque a criança no 
começo já tinha uma certa insegurança, mas eu consegui contornar isso, 
consegui, de alguma maneira, trazendo ela, conquistando a confiança dela. 
Aí, a partir deste momento, com a confiança dela eu pude tá fazendo o que 
eu tinha já pré determinado, [...] e foi muito agradável. M me senti muito útil 
(Acad.25). 

A experiência com a criança vai oportunizar essa construção de sentido que 

se dará na convivência com a criança, propiciando essa intersubjetividade entre 

acadêmico e criança e, consequentemente, com o mundo infantil. Trata-se, pois, de 

considerar que a intersubjetividade é em certa medida uma intercorporeidade, pois 

não somos um eu inalienável, mas corpo verbal e como tal, trocamos esses corpos 

verbais. E o acadêmico faz trocas corporais com as crianças e com o mundo infantil. 

O mundo do adulto está imbricado com o mundo infantil e o infantil no do 

adulto, estabelecendo-se aí uma verdadeira intraontologia ou endo-ontologia, uma 

relação com o ser que o pensa no seu interior e ao pensar o seu interior, também 

pensa o nada como sua estrutura. Nessa medida, o próprio acadêmico, por mais que 

estude e por mais que tente compreender o mundo infantil ele verá que "uma 

reflexão que se quer radical não deveria ignorar o ponto cego do espírito"(35:55). 

Corroborando com esta ideia de imbricação, e de acordo com a PHN, 

humanização se entende como a valorização dos diferentes sujeitos implicados no 

processo de saúde: usuários, trabalhadores e gestores, valorizando a autonomia e o 

protagonismo dos sujeitos, a corresponsabilidade entre eles, o estabelecimento de 

vínculos e a participação coletiva no processo de gestão(1:8). 
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Enquanto as coisas forem mero objeto, a posição será sempre de 

universalização e generalização. O mundo é uma obra inacabada, Husserl diz que o 

corpo nunca está constituído. 

Eu já tenho um pouco de experiência na enfermagem com adulto. Eu tenho 
até um episódio que aconteceu, porque eu já trabalho como técnico de 
enfermagem: a urgência de adulto e pediatria, eram separadas, mas a 
gente tinha que revezar com o colega da pediatria, sempre tinha muito 
receio de cuidar da criança porque eu tinha medo de machucar, de 
puncionar uma veia, muito receio. Ah, ela vai mexer muito, criança é 
impaciente, inquieto, vai machucar, vai furar mais. [...] esse é meu receio. 
Espero agora, na vida acadêmica, que eu tenha uma outra visão em relação 
a isso (Acad. 20). 

Os tipos de reações são completamente diferentes, você não sabe, você 
fica assustada você tem medo de por a mão, tem medo de errar porque é 
um ser muito menor, precisa muito mais de sua atenção do que os adultos, 
você tem medo de qualquer milímetro, você pode errar e causar sequelas 
para o resto da vida (Acad. 19). 

É preciso que a minha vida tenha um sentido que eu não constitua que a rigor 

exista uma intersubjetividade, que cada um de nós seja simultaneamente um 

anônimo no sentido da individualidade absoluta e um anônimo no sentido da 

generalidade absoluta. Ou seja, eu tenho que caminhar em dois sentidos, eu tenho 

que permitir o outro lado, querer retirar isso é retirar o próprio sentido da vida. 

Posições absolutizadas são perigosas, é preciso que a minha vida tenha um sentido 

que eu não construa e que permita que seja uma surpresa; tenha o efeito surpresa, 

nós estamos em uma intersubjetividade, precisamos deixar lugar para o inesperado. 

Na preceptoria também devemos saber lidar com o inesperado, em relação 

aos procedimentos realizados, os efeitos, as improvisações e as possibilidades, 

mostrando situações concretas, sentimentos e emoções que emanam da 

preceptoria(12). 

5.1.3 Categoria III: Dualismo psicofísico como herança do modelo cartesiano-

biomédico no ensino 

Analisando as falas dos acadêmicos de enfermagem percebeu-se a 

preocupação destes em relação à teoria e à prática, o medo de não conseguir 

colocar em prática o que se aprendeu na teoria. Notou-se que a percepção é de que 

a teoria e prática são campos, completamente, distintos. Destaco alguns depoentes 

que exercem função de técnicos de enfermagem simultaneamente a de acadêmicos, 
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e relatam suas vivências como profissionais e suas expectativas no estágio como 

acadêmicos de enfermagem. 

No teórico, o ensino foi bastante proveitoso, eu aprendi de que forma tratar 
uma criança no leito e tratar a família dela nos cuidados preventivos, e na 
prática, vivenciar eu nunca vivenciei, mas presenciei bastante situações de 
crianças internadas, familiares passando por dificuldades (Acad. 23). 

Espero aprender tudo aquilo, por em prática tudo aquilo que eu aprendi em 
sala de aula apesar da minha aula não ter sido tão boa, foi um pouco 
defasada. Eu aprendi muito mais como técnica de enfermagem, sempre 
coloquei em prática no meu estágio de técnico de enfermagem. Eu tive 
pediatria em dois hospitais, então lá eu pude colocar em prática e aprender 
muito mais (Acad. 19). 

Se pudermos compreender a diplopia tanto quanto o objeto único da visão 
normal, não será pela visão normal, não será pela disposição anatômica do 
aparelho visual, mas por seu funcionamento e pelo uso que dele faz o 
sujeito psicofísico(3:310-311). 

A dicotomia “teoria-prática” trata-se, pois, de uma herança do cartesianismo 

amplamente corporificada no modelo dito biomédico que reforça esta “diplopia” que 

pensa a teoria desarticulada da prática, como se a prática não fosse uma práxis na 

medida em que carrega em seu bojo uma espécie de vetor ontológico prenhe de 

teorizações e também a teoria imbrica-se com a práxis. 

Vale ainda ressaltar que a operacionalização da humanização no SUS se dá 

através da troca e construção de saberes; o trabalho com equipes multiprofissionais; 

a identificação das necessidades; desejos e interesses dos diferentes sujeitos do 

campo da saúde; o pacto entre as diferentes esferas entre as diferentes instâncias 

de efetuação das políticas de saúde (gestão e da atenção)(1:14). Dá-se ainda entre 

gestores, trabalhadores e usuários, como sujeitos ativos e protagonistas das ações 

de saúde; construção de redes solidárias e interativas, participativas e protagonistas 

do SUS. 

Quer se trate de perceber palavras ou, mais geralmente, objetos, 

há uma certa atitude corporal, um modo específico de tensão dinâmica que 
é necessária para estruturar a imagem; o homem enquanto totalidade 
dinâmica deve informar-se a si mesmo para traçar uma figura em seu 
campo visual enquanto parte do organismo psicofísico(3:311). 

Isto porque há tensão dinâmica na própria existência, a teoria e prática 

caminham juntas. A prática se apresenta no momento em que a teoria se coloca, 

porém a dificuldade que o mundo da “ciência” nos coloca é o de perceber esta 
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relação quiasmática que carrega a identidade na diferença. Há sentido de ser na 

realização da teoria na prática e na prática da teoria. 

Eu gostei muito da disciplina. O professor que ministrou a disciplina passou 
[os conteúdos] de uma forma bem legal, bem ampla. No estágio vamos 
colocar isso em prática. (Acad. 10). 

Na realidade, ainda não tive a matéria em si, porém gostaria muito de saber 
lidar como abordar uma criança, como a criança se sente, né?, 
conversando, interagindo com ela, na prática. (Acad. 26). 

A função do organismo na recepção dos estímulos é, por assim dizer, a de 

“conceber” certa forma de excitação. Portanto, o “acontecimento psicofísico” não é 

mais do tipo da causalidade “mundana”, o cérebro torna-se o lugar de uma 

“enformação” que intervém antes mesmo da etapa cortical, e que embaralha, desde 

a entrada do sistema nervoso, as relações entre o estímulo e o organismo(3:114). 

Assim, muitas são as dimensões com as quais estamos comprometidos em 

prevenir, cuidar, proteger, recuperar, tratar, promover, enfim, produzir saúde(1:7). 

Me sinto um pouco incapacitada, é que não consigo ver a minha teoria na 
minha prática, a gente tem toda teoria, a gente busca capacitar, mas 
chegando na hora é muito complicado (Acad. 15). 

Eu acho que o ensino teórico [...] proporcionou bastante conhecimento, 
onde os nossos professores, muito bons, nos ensinaram, nos 
proporcionaram um conhecimento amplo nessa área, no cuidado da criança, 
nos explicaram sobre o medo de tratar com a criança. [...] se ela chora acha 
que ela está com dor, se ela não chora acha que está tudo normal. Na 
teoria, os nossos professores ensinaram que não. É mais tato, mais 
entendimento, não é só o choro e o não choro, entendeu? Eu espero que 
nessa prática eu consiga saber reconhecer o medo, a dor (Acad. 11). 

Enquanto tenho funções sensoriais, um campo visual auditivo, tátil, já me 
comunica com os outros, considerados também como sujeitos psicofísicos. 
Logo o compreendemos se o mundo é o campo de nossa experiência, e se 
do mundo, pois agora a mais secreta vibração de nosso ser psicofísico já 
anuncia o mundo, a qualidade, é o esboço de uma coisa, e a coisa é o 
esboço do mundo(3:544). 

Se faz mister compreender que, para os acadêmicos, o conhecimento da 

prática é aquele que fará o asseguramento do domínio da situação no campo clínico. 

A herança cartesiana e biomédica situa os campos teórico e prático distintamente, 

dando-nos a falsa ilusão de que as instâncias da vida estão separadas, polarizadas, 

separadas. 
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A preceptoria para muitos é somente acompanhar o estágio, existe um 

desconhecimento muito grande quanto ao significado da função do preceptor. A 

conexão da prática e a teoria tem que estar visível, no sentido em que o preceptor 

vai utilizar estratégias de ensino que articule a teoria à prática em várias situações, 

nas quais os personagens (paciente, aluno e preceptor) vão interagir. 

A fragmentação da existência atende a um projeto de controle que tem a ver 

com o projeto cartesiano de matematização da existência, mas a vida está toda ela 

em rede, em ressonância. O efeito da fragmentação se vê não só na saúde, mas 

também no ensino, pois a fala dos acadêmicos acena para esta situação, em que a 

prática está situada de forma descolada da teoria, promovendo momentos 

estanques. Em certo sentido isto é reconhecer a facticidade da própria vida, 

reconhecer que há na existência um lógos, por assim dizer, prophorikos, palavra 

falante, uma trama sensata e inteligível no mundo que profere, mas também uma 

palavra interior ao ser que é o endiathetos e que funda o universo da expressão. 

Muitos são os desafios que aceitamos enfrentar quando estamos lidando com a 

defesa da vida, com a garantia do direito à saúde(1:7). 

Há prophorikos e há endiathetos no plano geral da existência e esta é a sua 

radicalidade e só o silêncio é capaz de fazer sua ausculta, pois esta é a escuta da 

vida, a escuta da totalidade. Na totalidade dissolve-se teoria e prática porque ambas 

fundem-se no cuidar e no ensinar a cuidar. A ciência e o cartesianismo ocultam este 

movimento do mundo no seu desdobramento significante. Admitir e incorporar a 

polaridade teoria e prática é admitir e incorporar o “jogo de báscula”ii ou de vaivém. 

Acredito que poderia ser melhor na universidade. A gente tem uma base 
teórica, mas acho que a prática ainda fica muito defasada (Acad. 21). 

Bom, em 1º lugar, eu acho que qualquer tipo de experiência para o 
acadêmico de enfermagem dá muita insegurança. No campo eu acho que 
deve ser bem mais, porque a gente ainda não tem a prática, a experiência 
dos profissionais que já atuam no hospital (Acad. 16). 

Eu adoro a teoria. Agora eu estou ansiosa pra prática, mais emocionante. E 
é uma área que eu pretendo atuar, e agora na prática, terei 100% de 
certeza se vou consegui ou não (Acad. 05) 

                                                           

ii Expressão usada por Merleau-Ponty em Resumo de Cursos para referir-se a uma ontologia não 
separada, uma filosofia que não seria oposição entre a reflexão e o irrefletido, mas passagem de 
uma para a outra e dupla inversão.  
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Articulando com o filósofo, percebo, nas falas dos depoentes, que enquanto 

tenho minhas funções sensoriais funcionantes, estou me comunicando com o mundo 

e que ele é o campo de nossas experiências e vivências. Nesta medida, a teoria 

vocifera a prática e a prática vocifera a teoria num pacto e num acordo não mais de 

reflexão, mas de sobrerreflexão. Quando tomarmos teoria e prática como uma 

garrafa de Kleiniii, uma variedade dimensional que não possui interior ou exterior, 

então estaremos diante do verdadeiro conhecimento. O timbre intraduzível do corpo 

sempre nos conduzirá para a zona do indecifrável.  

Tendo por base a PHN que traz como um de seus princípios norteadores o 

fortalecimento do trabalho em equipe multiprofissional, fomentando a 

transversalidade, a grupalidade(1:15), a preceptoria na graduação em enfermagem é 

uma incursão no cotidiano dos graduandos que atuaram com diversos outros 

profissionais. É uma estratégia didática que permite o ensino do cuidado à jovens 

para que eles aprofundem seus conhecimentos, na vertente multidisciplinar e 

multiprofissional, e lancem suas bases para o futuro. 

Sentimos a interação do cotidiano de cuidado, dos corpos em constantes 
movimentos e passos para realizar o trabalho, principalmente em princípios 
humanizadores para que possamos ter no futuro profissionais não apenas 
capacitados, mas pessoas ajustadas à sua realidade, íntegras e felizes(12). 

A preceptoria na enfermagem tem sua importância, pois auxilia alunos a 

buscarem mais conhecimentos na responsabilidade de conciliar a práxis, administrar 

e coordenar toda uma equipe. O preceptor, por meio da observação e da testagem, 

pode conduzir os alunos a uma melhor assistência, impulsionando-os a realizarem 

procedimentos simples e complexos com dinamicidade, imparcialidade e 

profissionalismo. 

 

                                                           

iii Uma garrafa de Klein é um espaço topológico obtido pela colagem de duas fitas de Möbius. O 
nome se refere ao matemático Felix Klein. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%A7o_topol%C3%B3gico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fita_de_M%C3%B6bius
http://pt.wikipedia.org/wiki/Felix_Klein


 

 

CAPÍTULO VI 

6 A EXPERIÊNCIA DA CONSTRUÇÃO DE UM VÍDEO VIVENCIAL 

A relevância da construção de um vídeo vivencial com ex-alunas do curso de 

enfermagem constitui-se de uma estratégia de capacitação de profissionais para 

atuarem na área de saúde da criança. Esta pode ser direcionada a outros alunos 

que estejam iniciando e, também, a professores e supervisores de enfermagem do 

campo prático. O vídeo vivencial será disponibilizado nas bibliotecas da 

Universidade Federal Fluminense, Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, 

Niterói e Universidade Salgado de Oliveira nas unidades de Niterói e São Gonçalo, 

com um exemplar anexado na dissertação de Mestrado. 

Todo o universo da ciência é constituído sobre o mundo vivido, e se 
queremos pensar a própria ciência com rigor, apreciar exatamente seu 
sentido e seu alcance, precisamos primeiramente despertar essa 
experiência do mundo da qual ela é a expressão segunda(3:3). 

O primeiro ato filosófico seria então retomar ao mundo vivido aquém do 
mundo objetivo, já que é nele que poderemos compreender tanto o direito 
como os limites do mundo objetivo, restituir à coisa sua fisionomia concreta, 
aos organismos sua maneira própria de tratar o mundo, á subjetividade sua 
inerência histórica, reencontrar os fenômenos a camada da experiência viva 
através da qual primeiramente o outro e as coisas nos são dados, o sistema 
“Eu- Outro- as Coisas” no estado nascente, despertar a percepção e 
desfazer a astúcia pela qual ela deixa esquecer enquanto fato e enquanto 
percepção em benefício do objeto que nos entrega e da tradição racional 
que funda(3:89-90). 
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A construção dessa ferramenta tecnológica educacional servirá como 

instrumento para melhor acolher os acadêmicos de enfermagem na disciplina de 

Pediatria e Neonatologia. Cumpre dizer que o vídeo vivencial foi elaborado mediante 

a contratação de um profissional. 

Vale ainda ressaltar que, mesmo diante de tanta tecnologia, o compromisso 

com a democratização das relações de trabalho e valorização dos profissionais de 

saúde, estimulando processos de educação permanente, deve se manter presente 

continuamente(1:17).  

O vídeo vivencial demonstra relatos de quatro alunos veteranos em suas 

vivências passadas e atuais relacionado à criança hospitalizada. Um dos veteranos 

destaca a importância da residência em enfermagem e o estágio durante a 

graduação para adquirir experiência, possibilitando assim o primeiro emprego após 

sua formação. A preceptoria na residência de enfermagem: é uma incursão no 

cotidiano dos enfermeiros que ensinam o cuidado e o aprofundamento dos 

conhecimentos. 

Desde que entrei pra faculdade de enfermagem, eu já sabia que queria a 
área de neonatologia, isso era uma coisa muito clara pra mim. Hoje trabalho 
em uma empresa privada em uma unidade neonatal e contamos com 35 
leitos, sou diarista. Quando fui pro campo de estágio em pediatria fiquei um 
pouco mexida diante da minha impossibilidade como estagiária, nós não 
podíamos fazer muitas coisas. A gente fica muito limitado quando é 
estagiário, Antes de me formar eu procurei um estágio na área de neonatal, 
quando me formei eu já tinha um experiência de 8 meses, foi aí que 
consegui meu primeiro emprego num hospital privado também. Mas já sabia 
que não era só isso, eu tinha em mente que fazer uma residência em 
UTI/Neonatal, não basta acabar uma faculdade e se formar, eu tinha que ter 
uma experiência, isso a gente houve sempre (veterano 01). 

Os avanços tecnológicos repercutem em todos os planos de uma sociedade. 

Também são inquestionáveis que esses avanços, e as variadas ferramentas de 

comunicação, estimulam novas formas de pensamento, novas concepções e 

posturas diante do comportamento e do sentimento humano(39:50). Outro veterano 

destaca a promoção da saúde como foco na saúde da criança e como destaque o 

dualismo psicofísico: há sentido de ser na realização da teoria na prática e na prática 

na teoria. 

Me pós-graduei na promoção da saúde com foco na saúde da família, 
atualmente mestranda. Antes de entrar pra graduação eu já era 
coordenadora de um grupo que promove ações e projetos sociais dentro da 
comunidade. O foco é na criança e antes da faculdade eu já trabalhava com 
crianças [sadias] e não com crianças doentes. Na faculdade eu fui ter a 
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oportunidade de conhecer essa outra realidade que é à atenção à criança 
hospitalizada. Das expectativas eu tinha um pensamento que não seria fácil 
cursar a disciplina de pediatria por conta de que a criança tem fases da vida 
e eu encontraria certas dificuldades. Da minha vivência na parte teórica 
relativamente foi muito agradável, só na parte do cálculo de medicamentos 
que a gente esbarra um pouquinho; é mais difícil, mais trabalhoso, mais 
minucioso. Na parte prática em se tratando da neonatal eu senti muita 
dificuldade, porque é um ser pequeno demais, que não fala, não interage. 
Eu percebi que tem que ter muito conhecimento em relação à 
sintomatologia, à semiologia. Outra coisa importante é ressaltar que no 
cuidado em neonatal você precisa ter um conhecimento na comunicação, 
nas barreiras de comunicação entre pai, paciente e profissional (veterano 
02). 

Para que outro seja uma palavra vã, é preciso que minha existência nunca se 

reduza à consciência que tenho de existir, que ela envolva também a consciência 

que dele se possa ter e, portanto, minha encarnação em uma natureza e pelo menos 

a possibilidade de uma situação histórica(3:9). Intersubjetividade: o modo de pensar; o 

pensamento não é você se desligar do mundo, e sim estar dentro de uma situação, 

vivenciá-la. 

Minha vivência na pediatria como acadêmica foi ótima, só que o meu medo 
era maior, assim como o dos meus amigos. O medo, a insegurança, o maior 
problema do acadêmico é lidar com o possível luto, o maior medo é: e se 
acontecer? O que vou fazer? Pra isso a gente não colocava a mão, eu 
preferia não colocar a mão, eu me esquivava para evitar iatrogenias. Hoje 
em dia o que tenho pra falar com os calouros: não corram da criança, 
corram para a criança. O que você puder fazer vai ser bem-vindo, vai 
ajudar. A criança necessita de você, eu como acadêmica eu corria, hoje em 
dia não. Hoje a minha expectativa como profissional é de que mais 
profissionais venham atuar nesse campo. Como é legal você chegar à 
criança, totalmente debilitada, e você como profissional, como ser humano, 
você no final vê-la sorrindo. Claro, tem dias ruins e dias bons (veterano 03). 

  

Assim como o professor, o preceptor utiliza de ferramentas educacionais para 

desenvolver, no campo de estágio, atividades diferenciadas ante as situações não 

planejadas em plano de estudo. A intervenção do preceptor nesses momentos 

contribui como exemplo para o aluno, aprendendo desde já a realizar intervenções 

inesperadas. 

Um outro veterano destacou a PNH e como estamos comprometidos em 

prevenir, cuidar, proteger, promover e recuperar, enfim, produzir saúde. Ademais, 

além da intersubjetividade, a dialética do eu e do outro está presente em suas falas: 

medo e insegurança diante do desafio do cuidado sob o rastro olhar. 

A minha experiência profissional com a criança é fundamental. Eu costumo 
dizer que a gente não trabalha só com a criança, trabalha também com os 
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pais. A criança chega pra você e a mãe já está perguntando com os olhos, e 
a criança assustada com você. Você tem que mostrar segurança, tanto para 
a criança e também para os pais e superar aquilo [...] a sua expectativa é 
sempre a melhor. A mãe coloca como se você fosse Deus ali [...] ela põe em 
você a expectativa toda: você vai cuidar do meu filho. Você pega uma 
responsabilidade muito grande. Às vezes a criança não fala, mas só aquele 
sorriso; ouvir: tia muito obrigado! A minha vivência foi extremamente 
importante, porque ali eu pude perceber como a enfermagem é importante, 
com a gente trabalha, como é fundamental a questão da organização, 
administração. O que eu falaria para os calouros é que se empenhem, 
estudem. Conhecimento nunca ocupa espaço, tem que aprender, tem que 
ter vontade, a gente não está lidando com materiais e sim com vida [...] Nós 
sabemos que o hospital é bastante precário de profissionais qualificados 
para trabalhar especificamente com a criança [...] A minha expectativa é a 
melhoria (veterano 04) 

6.1 Descrição detalhada do vídeo vivencial 

Como produto do curso de mestrado, optou-se por um vídeo vivencial com ex-

alunos (já formados) relatando suas vivências, ou seja, depoimentos de veteranos, 

que atualmente exercem a função de enfermeiros e prestam assistência de 

enfermagem à criança nos diversos âmbitos: promoção da saúde, cuidados a 

criança hospitalizada, residência em enfermagem e neonatologia. 

Com todas essas vivências à saúde da criança os alunos veteranos 

expressam e descrevem como foram suas vivências como graduandos de 

enfermagem na saúde da criança, no ensino teórico-prático, e também o que 

aconselham para aqueles que estão iniciando. 

Foram vários os obstáculos encontrados na construção do vídeo como: e-

mails enviados a coordenação de vídeo com retorno demorado; à busca incessante 

de profissionais cinegrafistas que não dispunham de estúdio de gravações com 

sistema acústico e toda uma estrutura necessária à realização de um vídeo; o alto 

custo; agendamento dos entrevistados para o vídeo (constitui-se a maior 

dificuldade); escassez de vídeos de enfermagem que pudessem subsidiar a 

confecção deste; o agendamento pessoal e da família; a resistência de alguns 

profissionais da instituição na qual trabalho, precisando da intervenção da 

coordenação, que me deu total autonomia para a realização do vídeo. 

Tivemos pontos positivos: na minha própria instituição de trabalho soube da 

existência de um estúdio de gravações sobre o qual eu não tinha conhecimento 

devido a minha atividade ser realizada em campo de estágio em um hospital público. 

A localização dos alunos veteranos por meio das redes sociais, com comunicação 

imediata; interesse do profissional cinegrafista pelo projeto, que se dispôs a realizar 
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a gravação do vídeo; o interesse e apoio dos alunos veteranos e; os diversos 

momentos de acolhimento de alunos novos, que muitas vezes sentiram receio, medo 

de errar e vergonha, e momentos de recordações, entusiasmo e agradecimentos.



 

 

CAPÍTULO VII 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa permitiu compreender e refletir acerca das percepções que 

acadêmicos de enfermagem de uma instituição privada a qual eu trabalho, 

demonstram em relação à criança hospitalizada, no estágio supervisionado nas 

disciplinas de Pediatria e Neonatologia e suas grandes expectativas relacionadas às 

emoções, sentimentos em relação à assistência à saúde da criança e como futuros 

enfermeiros, que dentro em breve atuarão na construção da autonomia e 

protagonismo dos sujeitos e coletivos implicados na rede do SUS(1). 

O referencial teórico-filosófico, do qual nos apropriamos, favoreceu a 

compreensão e foi possível apreender e identificar três categorias. Identificou-se, na 

primeira categoria, a dialética do eu e do outro pela manifestação do medo e da 

insegurança diante do desafio do cuidado sob o olhar do outro. O eu, graduando 

(escravo), o outro, preceptor (senhor). O eu sente-se observado e passa a ser 

objetivado pelo outro, deixa de ser pessoa e sente-se objeto por tudo que o cerca: 

pessoas, instituição, faculdade, outros profissionais. Trata-se em certa medida de 

uma alusão à dialética do “senhor” e do “escravo”, em Hegel. 

A segunda categoria aludiu à problemática da intersubjetividade como 

ineinander (envolvimento, imbricação) entre o acadêmico e a criança. A 

intersubjetividade jamais vai ocorrer na “torre de marfim” vai ocorrer no mundo da 
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vida. O modo de pensar, o pensamento não é você se desligar do mundo, seu 

isolamento, uma clausura existencial, e sim estando dentro de uma situação (o 

homem é um ser em situação). O mundo não é uma soma de objetos, tem um 

significado, ou seja, eu produzo sentido e cada um também produz sentido. Os 

acadêmicos de enfermagem uma vez capturados pelas crianças, passam a estar 

sob o olhar delas, da família, da instituição e também do preceptor. 

A terceira categoria se ocupou do dualismo psicofísico como herança do 

modelo cartesiano-biomédico no ensino (modelo ocidental) que nós recebemos e 

que trouxe repercussões em todas as áreas. O mundo está me provocando o tempo 

todo. Existe uma comunhão entre nós e o mundo. O graduando de enfermagem se 

sente seguro quando domina a prática e expressa percepções diante da assistência 

à criança hospitalizada. Buscamos compreender através da fenomenologia da 

percepção, a instância do mundo vivido dos acadêmicos, suas existências, 

interpretando-as a partir do pensamento do filósofo Merleau-Ponty. 

Ao analisar atentamente as falas dos acadêmicos identifiquei aspectos 

relevantes tais como: vivências passadas e presentes em relação à criança, não 

precisando estar com elas dentro de um hospital para saber lidar com elas. É no dia 

a dia, com seus familiares, em vários ambientes que se encontram. 

A pesquisa permitiu atender aos objetivos propostos permitindo perceber que 

se desejamos ter no mercado de trabalho profissionais críticos e reflexivos, 

precisamos nos preocupar com a formação destes acadêmicos e o quanto nossa 

contribuição como enfermeiros preceptores em campo de estágio é relevante para o 

ensino teórico prático, orientando-os nas ações de implantação do SUS(1) apoiando 

e publicitando experiências com função multiplicadora. 

O estudo dialogou sobre a preceptoria na imbricação do cuidar da criança 

hospitalizada pelos graduandos de enfermagem e na quiasmática do ensino teórico-

prático, deixando claro que esses três vetores podem e devem caminhar juntos. 

Outra contribuição importante foi a construção de um vídeo vivencial com ex- 

alunas do curso de enfermagem, como estratégia de capacitação de profissionais 

para a área de saúde da criança e para o direcionamento de alunos que estejam 

iniciando o ensino prático nessa área.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Título do projeto: O mundo da vida dos acadêmicos de enfermagem no cuidar da 

criança hospitalizada: um enfoque fenomenológico em Merleau-Ponty 

 

Pesquisadora Responsável: Sueli Maria Refrande 

Instituição das Pesquisadoras: Universidade Federal Fluminense 

 

Nome do Voluntário (a): 

_______________________________________________________ 

Idade do voluntário: _____ anos               RG:__________________ 

 

O Senhor (a) está sendo convidado (a) a participar do Projeto de Pesquisa, O 

mundo da vida dos acadêmicos de enfermagem no cuidar da criança 

hospitalizada: um enfoque fenomenológico em Merleau-Ponty de 

responsabilidade dos pesquisadores, Sueli Maria Refrande e Rose Mary Costa 
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Rosa Andrade Silva, o qual se propõe a construir, tomando como base a fala dos 

alunos e a Política Nacional de Humanização, um vídeo educativo que fale das 

experiências dos colegas que precederam os iniciantes no campo clínico a partir do 

olhar dos próprios discentes. Sua participação não é obrigatória e a qualquer 

momento você poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará 

nenhum prejuízo em sua relação com as pesquisadoras ou com a instituição de 

origem.  

O estudo do objetivo é compreender a vivência dos discentes de enfermagem nos 

campos da prática clínica em saúde da criança. 

Quanto ao procedimento de coleta de dados informo que sua participação se 

restringirá a responder um questionário, no qual os dados fornecidos serão de 

caráter confidencial. 

Pesquisadora: Sueli Maria Refrande 

E-mail:  

 

Eu, __________________________________________, RG nº. 

_________________________ declaro que entendi os objetivos do meu 

consentimento para a realização da pesquisa acima descrita e concordo em 

participar, como voluntário (a). 

 

 

Niterói, ____ de ____________   2013. 

 

_______________________________ 

Assinatura do voluntário. 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 

 

APÊNDICE B –  Roteiro para entrevistas 

1) Pergunta da entrevista fenomenológica – alunos do 8º período 

Como é a sua vivência como acadêmico de enfermagem diante das 

experiências no ensino teórico-prático em saúde da criança? 

 

2) Pergunta aos formados – vídeo/produto. 

Fala-me sobre suas vivências e expectativas como ex-acadêmico? O que 

você hoje falaria para os seus colegas calouros? 
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APÊNDICE C - Falas dos sujeitos 

 

A gente tem que se aprofundar muito no estágio [...] quero ser uma futura enfermeira que não deixa a 
desejar[...] eu estou com uma expectativa enorme (Acad.09). 

É como eu entrasse em estado de choque eu me limito [...] tenho muito medo e receio. Acho que 
esse estágio vai ser um desafio novo pra mim, na minha vida está rompendo uma barreira (Acad. 12). 

Tenho muito receio e medo porque criança é difícil de lidar, fora que tem os pais são sempre 
nervosos tem que saber lidar também muita delicadeza e amor pra poder corresponder a todos 
(Acad. 14). 

Primeiro é um sentimento de insegurança, medo, medo de fazer alguma coisa de errado, 
principalmente quando a questão é criança né e muitas das vezes não falam, não sabem se 
expressar e sempre aí rola aquele medo de fazer alguma coisa de errado (Acad. 16). 

A gente tem muita fragilidade e quando a gente faz, a gente sabe que é tudo dosado, fracionado, a 
gente tem muito medo também de errar, de fazer alguma coisa errada (Acad. 17). 

Como técnico de enfermagem eu me transformei em criança, outra vez ali eu passei ser mais criança 
do que as crianças mais sempre com meu objetivo de trabalhar para melhorar não só meu 
aprendizado mais no dia a dia do meu trabalho (Acad. 03). 

Meu sobrinho mais velho tomava uma vacina, vacina para alergia, aí minha irmã pediu pra aplicar aí 
eu chorei com ele, entrei em pânico, aí ensinei meu cunhado a aplicar e ele aplica até hoje, eu sou 
técnica de enfermagem, nunca aconteceu nada em relação a isso. A visão que tenho é como 
pegasse a criança, quebrasse, machucasse, a visão que tenho temos que sentir carinho mais a gente 
não tem que ter pena, se a gente sentir pena, a gente se limita no cuidado (Acad.12).  

A gente passa pouco tempo no campo eu acho que deveria ser bem mais experiente e mais focado. 
É uma experiência gratificante lidar com a criança (Acad.16). 

Ainda mais quem tem filho assim como eu, penso no meu filho poderia estar naquela situação é como 
você deveria agir tratar com carinho, com cuidado, amor, tanto adulto como criança acho que toca 
bem mais a gente do que um adulto (Acad.22) 

Ter o contato com a criança é diferente, ver como eu espero vivenciar diante daquilo e ver como a 
gente vai colocar em prática o que a gente aprendeu (Acad.18). 

Eu não tive uma experiência não muito agradável, eu perdi um filho de 1 ano e 1 mês, fiquei com ele 
em uma UTI/Neonatal por 3 dias em coma induzido. Deus me tocou pra que eu estivesse nesse lugar 
[...] é uma área muito carente de enfermagem, foi que eu notei com minhas amigas técnicas de 
enfermagem que trabalham lá há anos que foram visitar meu filho. Agora só falta a experiência da 
prática. Quero cuidar daquelas crianças, quero sentir tudo que meu filho sentiu, ele foi muito bem 
cuidado. Apesar ele não está mais aqui, mais foi da vontade de Deus (Acad. 07). 

Eu não sei como é que vai ser né porque na verdade eu sou muito sensível não sei como chegar lá 
encontrar a criança doente na verdade trabalho na área de hospital e evito criança ao máximo porque 
não aguento a situação de ver a criança sofrendo, criança chorando, as mães também o que passam 
entendeu? Descobre a doença da criança que às vezes tem não tem cura, você sabe, que vai perder 
a criança e aí a gente fica muito sensibilizado com a situação entendeu? E eu não sei como vai ser 
(Acad. 30). 

Eu já tive uma breve experiência e foi muito agradável porque a criança no começo já tinha uma certa 
insegurança mais eu consegui contornar isso, consegui de uma maneira trazendo ela, conquistando a 
confiança dela aí a partir deste momento com a confiança dela eu pude tá fazendo o que eu tinha já 
pré determinado tá fazendo e foi muito agradável me sentir muito útil (Acad.25). 
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Eu já tenho um pouco de experiência na enfermagem com adulto. Eu tenho até um episódio que 
aconteceu como eu já trabalho como técnico de enfermagem, na urgência de adulto e pediatria, eram 
separados mais a gente tinha que revezar com o colega da pediatria, sempre tinha muito receio de 
cuidar da criança porque eu tinha medo de machucar, de puncionar uma veia, muito receio, há ele vai 
mexer muito, criança é impaciente, inquieto, vai machucar, vai furar mais de uma vez esse é meu 
receio, espero agora na vida acadêmica eu tenha uma outra visão em relação a isso (Acad. 20). 

Os tipos de reações são completamente diferentes, você não sabe, você fica assustada você tem 
medo de por a mão, tem medo de errar porque é um ser muito menor precisa muito mais de sua 
atenção do que os adultos, você tem medo de qualquer milímetro, você pode errar e causar sequelas 
pro resto da vida (Acad. 19). 

No teórico o ensino foi bastante proveitoso, eu aprendi de que forma tratar a uma criança no leito e 
tratar a família dela nos cuidados preventivos, e na prática vivenciar eu nunca vivenciei mais 
presenciei bastante situações de crianças internadas familiares passando por dificuldades (Acad. 23). 

Espero aprender tudo aquilo, por em prática tudo aquilo que eu aprendi em sala de aula apesar da 
minha aula não ter sido tão boa, foi um pouco defasada. Eu aprendi muito mais como técnica de 
enfermagem sempre coloquei em prática no meu estágio do técnico de enfermagem, eu tive pediatria 
em dois hospitais, então lá eu pude colocar em prática e aprender muito mais (Acad. 19). 

Eu gostei muito da disciplina o professor que ministrou a disciplina ele passou é de uma forma bem 
legal bem ampla, no estágio vamos colocar isso em prática (Acad. 10). 

Na realidade é, ainda não tive a matéria em si, porém gostaria muito de saber lidar como abordar uma 
criança, como a criança se sente né conversando, interagindo com ela na prática (Acad. 26). 

Me sinto um pouco incapacitada, é não consigo ver a minha teoria na minha prática, a gente tem toda 
teoria, a gente busca capacitar chegando na hora é muito complicado (Acad. 15). 

Eu acho que o ensino teórico, a faculdade ela proporcionou bastante conhecimento onde os nossos 
professores muito bons nos ensinaram nos proporcionaram um conhecimento amplo nessa área, no 
cuidado da criança nos explicaram o medo de tratar com a criança por mais que tenha humanização 
o adulto com a criança mais ainda se ela chora acha que ela está com dor se ela não chora acha que 
está tudo normal e na teoria os nossos professores passaram que não, é mais tato, mais 
entendimento, não é só o choro e o não choro entendeu? Eu espero nessa prática eu consiga saber 
reconhecer o medo, a dor (Acad. 11). 

Na minha opinião acredito que poderia ser melhor na Universidade a gente tem uma base teórica 
mais acho que a prática ainda fica muito defasada (Acad. 21). 

Bom, em 1º lugar eu acho que qualquer tipo de experiência para o acadêmico de enfermagem dá 
muita insegurança, no campo eu acho que deve ser bem mais, porque a gente ainda não tem a 
prática, a experiência dos profissionais que já atuam no hospital (Acad. 16). 

Bom dia, diante desse assunto eu adoro a teoria, agora eu estou ansiosa pra prática, mais 
emocionante. E é uma área que eu pretendo atuar e agora na prática tenho certeza que 100% que 
vou consegui ou não (Acad. 05). 
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