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RESUMO 
 
 
 
 
 

INTRODUÇÃO: O estudo em lide busca compreender através de uma perspectiva 
fenomenológica do ser no mundo de Maurice Merleau-Ponty, como o ser humano percebe o seu 
afastamento cultural de seu mundo, esse afastamento pode se dar por várias razões, quer seja 
trabalho, estudo, hospitalização entre outros, porém nesta pesquisa os participantes, aqui 
vivenciado por militares Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil, estiveram afastados por motivo 
de trabalho, que consiste na assessoria técnica de ensino a uma instituição governamental em 
outro país, localizada na porção sul do continente africano, a Namíbia um país que por seu 
crescimento econômico, sua costa e por sua vocação marítima solicitou por meio de um Acordo 
Bilateral com o Brasil a assessoria técnica para a constituição da marinha daquele País, no que 
consiste na estruturação, ensino e treinamento. OBJETIVO: Compreender sob o olhar 
fenomenológico o que o afastamento cultural pode impor ao ser humano o distanciamento de sua 
família, amigos, religião, culinária, folclore, idioma, rotina e outros objetos revelados. 
METODOLOGIA: O estudo qualitativo conduzido pela perspectiva fenomenológica de 
Merleau-Ponty, utilizando-se da entrevista fenomenológica que permite ao participante desvelar 
a consciência com que cada objeto se apresentará e a sua intencionalidade, com também, a 
influência ou a determinismo na vida do indivíduo e do coletivo. Este estudo obteve a aprovação 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa, do Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD), conforme o 
Anexo B através da submissão deste ao sistema eletrônico da Plataforma Brasil na reunião 
ordinária de 13 de abril de 2016, sob o parecer número 1.498.667, respeitando-se os princípios 
da pesquisa com seres humanos, como trata a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 
(CNS). RESULTADOS: Alguns aspectos surgiram durante a entrevista fenomenológica, as 
falas trouxeram percepções culturais e que confrontam com o que é percebido durante a vivência 
de da experimentação de uma nova cultura, costumes e interpretações diferentes de vida, mas 
que não são discutíveis, tendo em vista a história de vida de cada um e do seu universo. Algumas 
percepções são explicitadas com maior amplitude como, por exemplo, a questão racial, que 
apesar de existente no Brasil, que é percebida com maior intensidade e trazendo falas com 
indignação, incompreensão e repúdio. A ausência familiar é percebida como uma dificuldade 
para os participantes, onde relatam a distância, doença de familiares e alguns casos como a 
dificuldade em administrar a perda de pessoas da família. Alguns participantes relataram que 
apesar de participarem de eventos sociais, religiosos e culturais na Namíbia, sentiam a falta 
daqueles realizados no seu País e que de alguma forma provocaram desconforto e saudosismo, 
alguns trouxeram falas que citavam os aspectos positivos que lhe traziam sentimentos de 
conforto e tranquilidade, a exemplo da ausência de congestionamentos e tráfico de drogas, 
segurança ao transitar nas ruas, a educação da população são condições que proporcionam uma 
qualidade de vida aos participantes que não são encontrados no Brasil. Com os relatos analisados 
podemos vislumbrar estratégias que melhor a apropriam esses militares para desempenhar suas 
funções durante esse processo de afastamento, como também aqueles que pelos diversos motivos 
supracitados podem estar em melhores condições para o desempenho das diversas atividades 
quer seja trabalho, ensino ou pesquisa, hospitalização e as demais atividade que ensejam o 
afastamento cultural do indivíduo. 
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APRESENTAÇÃO 

         
Militar da Marinha do Brasil, pertencente ao Corpo de Fuzileiros Navais aonde ingressei 

em 1986, atualmente na Reserva Remunerada. Durante o tempo que permaneci na ativa, tive a 

oportunidade de participar de duas missões no exterior, entre elas Missão para Estabilização do 

Haiti, pela ONU (Organizaçã o das Nações Unidas) onde tive a oportunidade de vivenciar e 

observar algumas reações nos quase 200 militares Fuzileiros Navais integrantes do referido 

contingente brasileiro no qual integrei e observei as mais diversas reações, como isolamento, 

agressividade, irritabilidade. Permanecíamos aquartelados na condição de confinamento, dada 

instabilidade política do País àquela época, uma vez que não havia segurança suficiente para que 

pudéssemos transitar fora da base militar, às observações aqui citadas me causaram indagações 

as quais não tinha respostas e que me fizessem compreender as atitudes e comportamentos dos 

mais diversos.   

Graduei-me pela Universidade Salgado de Oliveira em 2009, onde desenvolvi na 

graduação o Trabalho Monográfico intitulado: A Humanização na Distanásia no paciente em 

CTI, como exigência para obtenção de Bacharel em Enfermagem concluída em julho de 2009.  

No período de 2009 a 2012 exerci o cargo de Responsável Técnico de Enfermagem, realizando 

as atividades de educação continuada e gestor de contrato na Empresa Revitá Serviços de 

Manutenção Predial LTDA, a partir de 2010 iniciei minha especialização em Enfermagem do 

Trabalho no Centro Universitário São Camilo terminando em 2011.  

Em 2014 fui designado para compor o Grupo de Assessoramento Técnico de Fuzileiros 

Navais, com o intuito de prestar assessoramento técnico-profissional na formação e consolidação 

da Marinha da Namíbia. Desde o ano de 2014 integro o Núcleo de Filosofia, Saúde e Educação 

da Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro e do Projeto de Pesquisa “O Idoso 

Hospitalizado, seus direitos e as relações interpessoais no cuidado: um estudo em parceria Brasil 

e África”.   
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INTRODUÇÃO E REVISÃO DA LITERATURA 

1.1 A CONSTRUÇAO DO OBJETO DE ESTUDO  

 

       Apesar de não ser de conhecimento de grande parte da sociedade, o Brasil mesmo com o 

quadro atual de dificuldade econômica por que passa o País, o mesmo está entre as seletas 

nações que exportam serviços e conhecimento, seja no setor público ou privado. Entre os três 

setores da economia, o terceiro setor relacionado aos serviços é o que promove a maior 

visibilidade ao País, dentre os países emergentes. Os serviços são produtos e não materiais, onde 

pessoas ou instituições prestam serviços a terceiros para satisfazer determinadas necessidades. 

Como atividades econômicas deste setor, podemos citar: comércio, educação, saúde, 

telecomunicações, serviços de informática, seguros, transporte, serviços de limpeza, serviços de 

alimentação, turismo, serviços bancários e administrativos, entre outros, neste caso, vamos tratar 

da educação. 

 
As empresas do setor terciário, dessa forma, ganham 
destaque no cenário brasileiro e mundial. Os países 
desenvolvidos mostram significativa base de empresas de 
diversos setores na economia mundial, vinculadas em 
diversos elos das cadeias globais de valor. Com o processo 
de globalização produtiva, comercial e financeira, ocorre 
igualmente expansão das empresas transnacionais de países 
emergentes. A inserção das empresas emergentes está 
associada aos serviços e ao desenvolvimento da 
competitividade nacional. (BRASIL, 2015). 

 
 
  Este setor é marcante nos países de alto grau de desenvolvimento econômico. Quanto 

mais rica é uma região, maior é a presença de atividades do setor terciário. Com o processo 

de globalização, iniciado no século XX, o terciário foi o setor da economia que mais se 

desenvolveu no mundo. 

 Nesta pesquisa vamos trazer a cerne, os indivíduos que executam essas atividades e, para 

isso, necessitam se distanciar do seu “mundo”, quer seja, família, religião, amigos, lazer e sua 

pátria, os militares da Marinha do Brasil e, neste caso, os Fuzileiros Navais, prestam essas 

atividades em diversos países, por conseguinte diferentes culturas e em condições adversas, essas 

culturas podem ter proximidades ou não com o país de origem, e na atual conjuntura, vemos que 

as diferenças de aceitação cultural do próximo podem levar indivíduos à morte.  

 Durante o período em que integrei como componente do contingente militar brasileiro em 

de operação de paz realizada em 2006, no Haiti junto à ONU, pude observar que muitos dos 

indivíduos  que ali  estavam  durante  um período de  aproximadamente  oito  meses  nas 

diversas atividades realizadas, tinham incômodos não diagnosticados clinicamente, mas que de 

alguma forma influenciavam na sua vida diária e/ou até mesmo na coletividade.  

 

 

 

 

http://www.suapesquisa.com/educacaobrasil/
http://www.suapesquisa.com/informatica/
http://www.suapesquisa.com/globalizacao/
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“UN Soldier Stress Syndrome” (Síndrome do Estresse em 
Soldados da ONU), a tensão criada pela necessidade de 
manter um equilíbrio entre os impulsos agressivos e de 
retaliação e a impossibilidade de reação. (WEISS et al, 2003; 
129(1), 52-73).  

 

 Em 2013 fui selecionado para compor o Grupo de Assessores Técnicos de Fuzileiros 

Navais (GAT-FN), para exercer essa atividade em 2014, a atividade em lide me proporcionou 

vivenciar experimentações únicas que muito agregaram ao meu conhecimento, que vai desde o 

idioma, dialetos, cultura, diferenças étnicas, culinária, clima, música e outros aspectos que me 

fez a considerar outros costumes, cultura e valores, sem questioná-los se são certos ou errados, 

eles são pertinentes e próprios para cada povo ou sociedade. 

Alguns militares que regressaram de atividades no exterior em diversos países relataram 

um quadro sugestivo de estresse, ressaltando a ansiedade, solidão, angústia e a irritabilidade, 

mesmo estando inseridos no convívio em uma determinada sociedade, porém, longe do seu 

círculo cultural. 

O médico Hans Selye (1956, p.7), foi o primeiro cientista a utilizar o termo “stress” na 

área da saúde. Ele observou que muitas pessoas sofriam de doenças físicas e reclamavam de 

sintomas comuns. Tais observações o levaram a investigações científicas e a definir “stress” 

como “o resultado inespecífico de qualquer demanda sobre o corpo, seja de efeito mental ou 

somático, e “estressor”, como todo agente ou demanda que evoca reação de estresse, seja de 

natureza física, mental ou emocional”. Em seus estudos, observou que o estresse produzia 

reações de defesa e adaptação frente ao agente estressor. A partir dessas observações, ele 

descreveu a Síndrome Geral de Adaptação (SAG), que pode ser entendida como “o conjunto de 

todas as reações gerais do organismo que acompanham a exposição prolongada do estressor”. 

Tal síndrome apresenta três fases: 

1ª- FASE DE ALARME: O organismo tem uma excitação de agressão ou de fuga ao 

estressor, que pode ser entendida como um comportamento de adaptação. Nos dois casos, 

reconhece-se uma situação de reação saudável ao estresse, porquanto possibilita o retorno à 

situação  de  equilíbrio  após  a  experiência   estressante. Essa fase é  caracterizada   por  alguns 

sintomas: taquicardia,  tensão  crônica, dor  de  cabeça, sensação  de  esgotamento,  

hipocloremia, pressão no peito, extremidades frias, dentre outros. 

2ª- FASE DE RESISTÊNCIA: Havendo persistência da fase de alerta, o organismo altera 

seus parâmetros de normalidade e concentra a reação interna em um determinado órgão-alvo, 

desencadeando a Síndrome de Adaptação Local (SAL). Nessa fase, ocorre a manifestação de 

sintomas da esfera psicossocial, como ansiedade, medo, isolamento social, roer unhas, oscilação 

do apetite, impotência sexual e outros. 

3ª- FASE DE EXAUSTÃO: O organismo encontrasse extenuado pelo excesso de 

atividades e pelo alto consumo de energia. Ocorre, então, a falência do órgão mobilizado na 

(SAL), o que se manifesta sob a forma de doenças orgânicas e psicológicas.  (CAMELO; 

ANGERAMI, 2004, p.15). 
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Tendo essas fases como componentes do estresse, sabemos que pela individualidade do 

ser humano, que possui características, percepções e reações singulares frente ás fases 

supracitadas, podendo interromper, ou não, esse processo sistêmico que poderá sublimar ou não, 

desenvolvendo patologias advindas deste processo. Cabe ressaltar que a interrupção deste 

processo pelo ser humano, não é uma opção ou escolha, a superação é uma condição particular 

de cada indivíduo, que em muitos casos pode levar a um quadro de ansiedade, irritabilidade ou 

até mesmo a depressão. 

     Em determinadas situações de afastamento, esses indivíduos são tomados por incômodos que 

lhes proporcionam diversas percepções que são relatadas como tristeza, religião, lazer, idioma, 

tradições, amigos e familiares. Estando esses militares Fuzileiros Navais na Namíbia afastados 

por um período prolongado e expostos por diversas vezes as diferenças entre as culturas, 

questões raciais, como preconceito e discriminação são marcantes, por se tratar de um País de 

maioria negra que vivenciou a segregação racial vivida no período em que era administrado pela 

África do Sul e, ainda, com grandes reflexos das distorções étnicas, sociais e econômicas do 

passado. 

 
Hoje em dia muitas pessoas deixam seus países para viver 
em outro e enfrentam dificuldades na chegada ao novo país. 
A má adaptação tem severas consequências psíquicas para o 
sujeito e que tem mais riscos de sofrer distúrbios mentais, 
como depressão, esquizofrenia e stress pós-traumático. 
Muitas vezes esses adoecimentos estão associados aos níveis 
de stress presentes no processo de culturação. (BRUNA, 
2010, p.61). 

 
    

       A adaptação desses indivíduos na Namíbia é semelhante a um espectador a espera de uma 

apresentação teatral, onde sabemos o título da peça, mas não sabemos com exatidão como será a 

apresentação e qual será o resultado entre o que será exposto e o percebido. Neste sentido, o 

objeto deste estudo é a fenomenologia da percepção no afastamento cultural. 

 
1.2 ALGUMAS COSIDERAÇÕES ADVINDAS DO AFASTAMENTO CULTURAL 
 
 
        Segundo a afirmação de Ferreira (2011, p.476), a depressão é um transtorno mental 

composto por um conjunto de sintomas que causam importantes prejuízos sociais e pessoais. A 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, CID-10, 

da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2009) define o episódio depressivo (F 32.0) como um 

quadro de concentração, atenção, autoestima e autoconfiança reduzidas, ideias de culpa e 

inutilidade, visões desoladas e pessimistas do futuro, ideias, atos auto lesivos ou suicídio, sono 

perturbado e apetite diminuído. Como também, o humor rebaixado tem pouca variação e não 

responde às circunstâncias. Ocorre perda de interesse em atividades que geralmente são 

prazerosas, há diminuição da reatividade emocional, presença de retardo psicomotor, perda de  

apetite, peso  e  libido. Além  disso,  os  sintomas    causam  sofrimento  
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clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social ou ocupacional ou em outras 

áreas importantes da vida do indivíduo.  

Estima-se que a depressão seja o principal transtorno mental, e está em quarto lugar no 

ranking das doenças. Em 2020, está projetado que a depressão atinja a segunda colocação no 

ranking, afetando cerca de 121 milhões de pessoas no mundo, sem distinção de raça ou sexo. 

(Organização Mundial da Saúde, OMS, 2009).  

Esse tipo de transtorno é uma das dimensões afetivas com um importante fator de 

comorbidade com quadro doloroso.  Pessoas com depressão relatam maior intensidade dolorosa, 

menor habilidade de controle de suas vidas, maior uso de estratégias passivas e não fazem uso de 

enfrentamento (ANDRADE, 2006, P. 407). Os episódios recorrentes de depressão indicariam 

uma pessoa biologicamente vulnerável e com déficit de estratégias de enfrentamento da vida ou 

alguém que, embora resistente biologicamente, teve a vulnerabilidade emocional desenvolvida 

devido aos fatores adversos presentes em seu meio ambiente. (SANDOR, 2014, p.477). 

Merleau-Ponty (2006, p.210), relata que, a junção entre mente e corpo não pode ser vista 

de maneira arbitrária, onde cada um se localiza em extremos diferentes, um como objeto e outro 

como sujeito. Essa junção se realiza em todo instante, em todo processo de movimentação 

existencial do indivíduo. 

Os que sofrem de depressão se tornam tão ansiosos que eles não são capazes de relaxar, 

descansar ou dormir. 

            Ansiedade é um sentimento vago e desagradável de medo, apreensão, caracterizado por 

tensão ou desconforto derivado de antecipação de perigo, de algo desconhecido ou estranho. A 

diferença entre as expectativas, a realidade e as concernentes reações individuais a estas 

descobertas, são alguns dos principais componentes de estresse. Esta compreensão é fundamental 

para prevenir e combater com sucesso o estresse desses indivíduos engajados nas missões no 

exterior.  A depressão e ansiedade não são caracterizadas como incapacidade e nem tão pouco 

como inferioridade, são reações do organismo. (CASTILLO, 2002, p.1). 

             Por serem individualizadas essas reações orgânicas não podem utilizadas como regra 

para que todos os indivíduos possam se apropriar como instrumento de defesa, por não estar 

disponível à todos é que muitos indivíduos se sentem desprovidos e incapacitados de elaborar 

suas ansiedades e frustações. 

 A simples participação da pessoa na sociedade contemporânea já preenche, por si só, um 

requisito suficiente para o surgimento da ansiedade. Portanto, viver ansiosamente passou a ser 

considerado uma condição do homem moderno, ou um destino comum, ao qual todos estamos de 

alguma maneira atrelados. Por uma questão biológica, pode-se dizer que a ansiedade sempre 

esteve presente na jornada humana, desde a caverna até a nave espacial. A novidade é que só 

agora é dada atenção à quantidade, tipos e efeitos dessa ansiedade sobre o organismo e sobre o 

psiquismo humano. (MARANHA, 2012, p.1). 
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           A evolução humana não retrocede, sendo assim, a tendência é um aumento nos casos de 

depressão, é um prognóstico concreto pelos dados aqui apresentados, pois, a modernidade traz 

consigo inúmeros avanços tecnológicos, novos postos de trabalho, novas formas de 

comunicação, relacionamentos e também exigências de toda ordem, em alguns casos a relação 

do ser com essa nova concepção de mundo parece não dar conta de tantos “input/output” se 

tornaram cobranças exacerbadas neste mundo que nos encontramos, pelo próprio indivíduo na 

busca por respostas, mas onde o ser não consegue se ver, encontrar e dar conta das novas 

exigências desse novo mundo, e não consegue equilibrar essa luta para dar respostas a essas 

demandas e consecutivamente inicia um processo de ansiedade, irritação, desembocando na 

depressão. 

Faz parte da natureza humana certos sentimentos determinados pelo perigo, pela ameaça, 

pelo desconhecido e pela perspectiva de sofrimento. A Ansiedade passou a ser objeto de 

distúrbios quando o ser humano colocou-a não a serviço de sua sobrevivência, como fazia antes, 

mas a serviço de sua existência, com o amplo leque de circunstâncias quantitativas e qualitativas 

desta existência. (MARANHA, 2000, p.1) 

Assim, o estresse passou a ser o representante emocional da Ansiedade, a 

correspondência psíquica de toda movimentação que o estresse causa na pessoa. O fato de um 

evento ser percebido como estressante não depende apenas da natureza do mesmo, mas do 

significado atribuído à este evento pela pessoa, de seus recursos, de suas defesas e de seus 

mecanismos de enfrentamento. (MARANHA, 2000, p.3). 

Segundo Mascella et al. (2014, p.477), Stress é um estado de desequilíbrio do 

funcionamento desenvolvido frente a situações desafiadoras, que levam o organismo a utilizar 

seus recursos psicobiológico para lidar com eventos que exijam uma ação mobilizadora. 

Essencialmente, possui, em sua gênese, a necessidade do organismo lidar com algo que ameaça 

sua homeostase ou equilíbrio interno. Quando os recursos do momento são insuficientes devido à 

vulnerabilidade pessoal, ou à ausência de estratégia de enfrentamento, ou ainda pela gravidade 

ou intensidade do estressor presente, o organismo pode ser afetado em sua plenitude com 

consequências graves para sua saúde física ou mental. O reestabelecimento da homeostase se 

deve a um mecanismo extremamente complexo, herdado geneticamente pelo organismo, que 

permite enfrentar situações desafiadoras e sobreviver a elas. Esta reação pode ser vista como 

sendo a fase inicial de um complexo processo de stress. 

 
“Em virtude de tudo parar a partir das 17:00h, e os lugares 
ficarem desertos, sentimos falta de ver pessoas, fazer 
atividades, realizar uma higiene mental após o trabalho, ás 
vezes da um pouco de ansiedade e depressão” (Indivíduo 
01). 
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De acordo com a citação do (Indivíduo 01) e nos demais sintomas relacionados ao 

afastamento social por motivo de trabalho em outro país, foi observado nesta pesquisa, que 

alguns indivíduos apresentavam dificuldade quanto á adaptação cultural. Sendo assim, CAPLAN 

(2007, p.93) diz que esta mudança envolve identidade étnica, familiaridade, tradicionalismo, 

conhecimento cultural, comportamentos e linguagem, podendo ser um processo bastante 

estressante. 

 VERAS (2012, p. 109), relatam que, um grupo étnico surge quando se criam categorias 

para se identificar, e identificar outros, instituindo assim as fronteiras étnicas do nós e do eles, 

logo, não se pode definir etnicamente um grupo partindo do pressuposto biológico, cultural ou 

linguístico, mas pela forma como se identificam ou são identificados por outros. A cultura, a 

língua e os aspectos físicos de um povo são dinâmicos, podem sofrer muitas mudanças, mas as 

formas de identificar-se são construídas de acordo com a interação com os outros, e é a partir 

dela que se organizam como grupo étnico. 

     Os indivíduos têm de estar conscientes de sua identidade étnica e com uma atuação dinâmica 

a seu favor. Isso significa que cada indivíduo, dentro de um determinado contexto histórico e 

geográfico, contribui para a etnicidade de seu grupo, servindo como ator da trama cultural, 

LUVIZOTTO (2009, p. 32).  

     A etnicidade é uma entidade relacional, pois está sempre em construção, de um modo 

predominantemente contrastivo, o que significa que é construída no contexto de relações e 

conflitos intergrupais. Sendo assim, a identidade étnica implica na cultura e a cultura faz parte da 

identidade de um grupo, e tal identidade transcende os aspectos culturais deste. Desta forma, a 

cultura vem a ser o aspecto de um grupo que permite que seus integrantes se sintam unidos entre 

si.  

 
“A que mais me chama a atenção é a segregação étnica. Fora 
o comportamento dominador dos brancos, os bairros são 
divididos pela cor da pele. Os brancos moram em um bairro 
nobre, os mestiços no pobre e os negros no miserável” 
(Indivíduo 5). 

 
 
      À medida que um grupo de pessoas que se reúne para desenvolver uma determinada 

atividade, esse grupo inicia também a construção de seus hábitos, sua linguagem e sua cultura. 

Falar em cultura implica falar sobre a capacidade de adaptação do indivíduo à realidade do grupo 

no qual está inserido,  com a construção do significado social e normativo, possibilitando que um 

grupo se fortaleça ou se desintegre. Sendo assim, a cultura expressa os valores e as crenças que 

os membros desse grupo partilham. Tais valores manifestam-se por meio de símbolos, como 

mitos, rituais, histórias, lendas e uma linguagem especializada, orientando os indivíduos de uma 

referida cultura na forma de pensar, agir e tomar decisões. 
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Para compreender a cultura em países diferentes, é necessário entender a sociedade e a cultura 

nacionais, suas concepções de vida em sociedade, seus valores e a forma de governo de um 

determinado grupo, diz PIRES (2006). 

 

1.2.1 CONHECENDO UM POUCO DA NAMÍBIA 

 País onde se realizou o intercâmbio dos participantes da pesquisa chama-se República da 

Namíbia, é um país da África Austral limitado a norte por Angola e Zâmbia, a leste pela 

Botswana, a sul pela África do Sul e a oeste pelo Oceano Atlântico. Mesmo não fazendo 

fronteira com o Zimbabwe, localiza-se a menos de 200 metros da fronteira com a Zâmbia e 

Botswana separa-os em seus pontos mais próximos. 

 O país ganhou a independência da África do Sul em 21 de março de 1990, após a Guerra 

de Independência da Namíbia. Sua capital e maior cidade é Windhoek. A Namíbia é um país 

membro da  Organização das Nações Unidas (ONU), da Comunidade para o Desenvolvimento 

da África Austral (SADC), da União Africana (UA) e da Commonwealth. 

 Apresenta uma população de aproximadamente 2.020.916 habitantes, o país é um dos 

menos povoados do mundo. Seu regime político consiste numa  democracia  parlamentarista 

multipartidária, tendo Hifikepunye Pohamba, da SWAPO, como presidente desde 2005 a 2015, 

eleições ocorrem a cada 5 anos, atualmente seu presidente é Hage Geingob. 

 A agricultura, o turismo e a indústria de mineração - incluindo a mineração 

de diamantes, urânio, ouro, prata e metais comuns, formam a base da economia da Namíbia.  

 A língua oficial é o inglês, embora o africâner e o alemão, além de uma profusão 

de línguas autóctones, também sejam falados. Em virtude da proximidade com Angola, cerca de 

4-5% da população total é lusófona. 

 A Namíbia é um país onde a maioria de sua população está, concentrada sobretudo no 

norte e na zona da capital. A densidade populacional é reduzida ou mesmo zero, como no caso 

da região da Costa dos Esqueletos. Obtém uma taxa de natalidade alta, a percentagem de 

indivíduos soropositivos atinge os cerca de 15%, pelo que não se espera grande crescimento nos 

próximos anos. Em relação à taxa de mortalidade infantil, esta situa-se nos 72 por cada 1000 

crianças, sendo a esperança média de vida de apenas 39 anos. 

Segundo a Agência Central de Inteligência, a população está distribuída da seguinte forma 

quanto à religião: 

 

Religião % 

Luteranismo 50% 

Outros cristãos 30% 

Religiões tradicionais africanas 10% 

Sem religião 7% 

Islã 3% 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Botswana
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%C3%A2ntico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Zimbabwe
http://pt.wikipedia.org/wiki/21_de_mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/1990
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Independ%C3%AAncia_da_Nam%C3%ADbia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Independ%C3%AAncia_da_Nam%C3%ADbia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Windhoek
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade_para_o_Desenvolvimento_da_%C3%81frica_Austral
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Commonwealth
http://pt.wikipedia.org/wiki/Democracia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parlamentarismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pluripartidarismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hifikepunye_Pohamba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_do_Povo_do_Sudoeste_Africano
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diamante
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ur%C3%A2nio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ouro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Prata
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_afric%C3%A2ner
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_alem%C3%A3
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnguas_aut%C3%B3ctones
http://pt.wikipedia.org/wiki/Angola
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lus%C3%B3fona
http://pt.wikipedia.org/wiki/Costa_dos_Esqueletos
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_da_imunodefici%C3%AAncia_adquirida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%AAncia_Central_de_Intelig%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Luteranismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
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Conclui-se que a maioria da população da Namíbia é seguidora do Cristianismo (80%). 

- O inglês, a língua oficial, é falada por menos de 1% das pessoas como sua língua nativa. Entre 

a população branca, 60% falam africâner, 32% alemão, 7% inglês, e 1%português. 

 

- Oshiwambo - 48%  

- Nama       -  11% 

- Africâner -  11% 

- Kwangali -  10% 

- Hereró      - 10% 

- Outras línguas - O tswana, gciriku, fwe, Kuhane, Mbukushu, Yeyi, Naro, !xóõ,  kung-ekoka, 

ǂkx'ao-ǁ'ae, khwe. (Rothmann, 2014, p.32) 

 

Apesar das diferenças geográficas, climáticas, culturais, sociais e econômicas a Namíbia é 

um país aprazível, com suas peculiaridades sociais e diversidade étnica, pois possui um povo 

acolhedor e alegre, suas lindas paisagens desde as exuberantes areias do deserto de Namib e os 

safaris espalhados pelo país com uma diversidade de sua fauna e flora, todos com uma ótima 

hospedagem e uma culinária exótica, o visitante poderá ter o contato com algumas das etnias e 

seus costumes e dialetos, embora todos os funcionários destes estabelecimentos falem o inglês 

língua oficial do país ensinado desde os primeiros anos dos bancos escolares e há aqueles que 

praticam o português haja vista a procura por profissionais que falam esta língua devido ao 

incremento do comércio com o país vizinho a Angola o que facilita os visitantes durante sua 

estada no País. 

 

 2 OBJETO DE ESTUDO 

 

     Diante do contexto exposto acima, defino como objeto de estudo como sendo 

"Fenomenologia da Percepção no Afastamento Cultural: No cuidado de militares em 

missão no exterior (Namíbia)”. 

 

3 OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

     Para a realização do presente estudo destaco as seguintes questões norteadoras: 

• Como os militares Fuzileiros Navais percebem este afastamento?  

• De que forma as estratégias vigentes poderão ser aperfeiçoadas nos setores afins, a fim 

de, melhor assistir o indivíduo na ótica de cada participante? 
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3.1 Objetivo Geral 

 

Compreender sob o olhar fenomenológico o que o afastamento cultural pode impor ao ser 

humano o distanciamento de sua família, amigos, religião, culinária, folclore, idioma, rotina e 

outros objetos revelados. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

• Descrever a percepção dos participantes, Fuzileiros Navais acerca de afastamento 

cultural. 

• Propor estratégias pertinentes para as ciências do cuidado em saúde, verbalizadas pelos 

próprios participantes como possibilidades para o adequado manejo existencial do 

fenômeno vivido. 

 

4 REFERENCIAL TEÓRICO FILOSÓFICO 

 

    Filósofo e psicólogo, nascido em 14 de março de 1908, em Rochefort Sur Mer, na França. 

Faleceu em 3 de maio de 1961, em Paris, vítima de embolia. Seu pai, um artilheiro, morreu em 

1913, sendo ele, juntamente com seu sua irmão e irmã, criados pela mãe. Frequentou em Paris, 

os Liceus Janson-de-Sailly e Louis-le-Grand, e, em 1926, entrou na École Normale Superieure 

para estudar filosofia. Foi aí que conheceu Sartre e Simone de Beauvoir. Após graduar-se em 

filosofia, em 1931, lecionou em vários liceus. Em 1935 regressou à École Normal como tutor. 

Serviu, durante um ano, como oficial do exército francês, na II Guerra Mundial. Católico até 

1930 mostrou-se desgostoso com muitas das atitudes de elementos da hierarquia da Igreja. 

      Uma das primeiras publicações de Merleau-Ponty foi uma recensão sobre a obra de Gabriel 

Marcel "Ser e Ter" no Jornal Católico "La Vie Intellectuelle". Foi neste pensador que Merleau-

Ponty busca uma das suas idéias base: a de que a nossa subjetividade é essencialmente corporal 

ou encarnada. E também recebeu a noção de filosofia como um saber “concreto” Sociedade de 

Pesquisa Qualitativa e Motricidade Humana (SPQMH, 2016). 

     Segundo ainda a SPQMH (2016), Merleau-Ponty tomou contato com a Fenomenologia 

Husserliana através do seu Professor na École Normale Supérieure Georges Gurvitch, que em 

1929 lecionava a Filosofia Alemã Contemporânea. O próprio Husserl lecionou nesse mesmo ano 

na universidade parisiense, aquilo que mais tarde se publicou como "Meditations Cartesienes". 

Apesar de grandemente influenciado pela obra de Edmund Husserl, Merleau-Ponty  avança a 

teoria  do  conhecimento  intencional  fundamentando  sua  própria  teoria  na compreensão do 

corpo-ao-mundo e consequentemente na proposição da primazia da percepção. 

      Em 1945 foi nomeado professor de filosofia da Universidade de Lyon e em 1949 foi 

chamado a lecionar na Sorbonne, em Paris. Em 1952 ganhou a cadeira de filosofia no Collège de 

France. 
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      Entre suas obras destacam-se: "La Structure du comportement" (A estrutura do 

Comportamento), em 1942 e "Phénoménologie de la perception" (Fenomenologia da Percepção), 

em 1945. Merleau-Ponty  publicou  também  as  coletânea  "Sens et  Non-Sens", em  1948, e  

"Signes", em 1960. Em "Signes", aproxima-se do estruturalismo do seu amigo Claude Levi-

Strauss, e que mais tarde o aproximou também de Ferdind de Sausurre. 

 Merleau-Ponty morreu repentinamente de embolia a 3 de Maio de 1961, com apenas 53 

anos, e no esplendor de sua carreira. Em "Les Temps Modernes", Sartre escreveu um tributo a 

Merleau-Ponty. "Merleau-Ponty vivant". Depois da sua morte, foram publicados alguns 

trabalhos encontrados em meio a seus escritos. Um foi "La prose du monde", que parece ter sido 

abandonado pelo próprio autor. Tal obra parece querer levar-nos para o mundo da percepção 

referido na "Phenomenologie de la Perception", em que a comunicação e os outros são 

necessários no caminho para a verdade. Na base do conceito de sujeito encarnado. "L’Origine de 

la Verité" é outro texto publicado, que nos fala dos fundamentos filosóficos da verdade e da 

intersubjetividade.  

     Quanto à definição de filosofia, Merleau-Ponty considera-a uma reflexão humana radical 

sobre a sua própria situação. Sua filosofia revela o ser humano como ser-ao-mundo; a 

consciência (que é sempre de alguma coisa) somente é percebida pelo corpo em movimento: 

somos ativos no mundo (SPQMH, 2016). 

     O presente estudo refere-se à temática na área da pesquisa, ensino, atuação do trabalho, saúde 

e enfermagem. Nos  apropriamos da fenomenologia  de Merleau-Ponty como uma forma de 

desenvolver uma investigação e a aquisição de conhecimentos nessa área. O estudo utiliza a 

fenomenologia da percepção colocada à disposição por Merleau-Ponty como o fundamento 

teórico para o método a que se propõe, dessa forma desvelando o conhecimento subjetivo que é 

negado no aparente. As concepções filosóficas deste autor nos são pertinentes na elaboração no 

processo da pesquisa fenomenológica. São propostos passos para essa trajetória: a entrevista, a 

redução, a análise e a interpretação fenomenológica, desvelando e descrevendo as verdades 

pessoais sobre o fenômeno vivido (MERLEAU-PONTY, 2011).   

     A Fenomenologia tem como objetivo de estudo o próprio fenômeno, isto é, as coisas em si 

mesmas e não o que é dito sobre elas, e busca a consciência do sujeito através da expressão das 

suas experiências internas. A fenomenologia nos oferece a interpretação do mundo através da 

consciência do sujeito formulada com base em suas experiências (COBRA, 2001). 

     Merleau-Ponty (2006) diz que, a Fenomenologia é o estudo da essência, mas é também uma 

filosofia que compreende o homem e o mundo a partir de sua facticidade, recolocando as 

essências na existência do homem e no mundo. 
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5 REVISÃO DA LITERATURA À LUZ DE MERLEAU-PONTY 

 

   Alguns estudos com abordagem qualitativa tem se apropriado do método fenomenológico para 

a análise do objeto de investigação. Nessa perspectiva elegemos o referencial teórico da 

fenomenologia e os conceitos propostos por Merleau-Ponty. 

    Nesta revisão, foi realizado o levantamento nas bases eletrônica da Biblioteca Virtual de 

Saúde (BVS), Revistas Brasileiras de Saúde, bem como no banco de teses e dissertações de 

Instituições Universitárias Brasileiras e Internacional, relacionada sobre o assunto proposto, no 

período de 2015 a 2016, utilizamos os seguintes descritores: Fenomenologia, Saúde, Cuidado, 

Afastamento Cultural.  

    Nos levantamentos da pesquisa, foi utilizada para a coleta de dados a entrevista 

semiestruturada com 24 militares brasileiros que atuaram como Assessores Técnicos na 

Namíbia, baseados em experiências vividas pelos participantes, foram revistos 50 artigos nas 

diferentes disciplinas, tais como: Enfermagem, Psicologia, Fisiologia, Idiomas, Medicina, 

História Social e Fenomenologia. Dentre as disciplinas a Historia Social, Fenomenologia e 

Psicologia foram às destacadas, dos quais 20 artigos sobre a área da história social, 25 da área da 

psicologia e 5 da área da fenomenologia. 

     Porém, não houve achados pertinentes objeto de estudo que tivessem a abrangência 

geográfica, ou com a visão de fenomenológica de afastamento cultural, que pudéssemos 

compreender, esclarecer ou correlacionar diretamente com a pesquisa em lide, nos sendo 

necessário nos apropriarmos da literatura de reveladora de Maurice Merleau-Ponty. 

     Notoriamente as pesquisas sociais têm, ao longo do tempo, se embasadas em métodos 

quantitativos de pesquisa. De acordo com Minayo (2010, p. 47) a pesquisa social pode ser 

entendida como os vários tipos de investigação que “tratam do ser humano em sociedade, de 

suas relações e instituições, de sua história e de sua produção simbólica”. 

   Em se tratando da história social, Kassar (2000) cita que, a constituição social do ser humano 

se dá com base em um complexo desenvolvimento da pessoa em seu meio, acreditando que, 

assim como os demais conceitos e valores, o modo como às pessoas se veem – ou, em outras 

palavras, significam sua existência – também se dá circunscrito socialmente, na tensão entre 

diferentes vozes, que aos poucos vão encontrando ou não ressonância no indivíduo. Com base 

nesses pressupostos, entende-se que a subjetividade não existe a priori, mas concretiza-se no 

processo de internalização, evidenciando que o desenvolvimento acontece de modo partilhado. 

     Na perspectiva de MERLEAU-PONTY (2011, p.105), ele relata que, nenhuma recordação 

expressa, nenhuma conjuntura explícita, poderia desempenhar este papel: elas só apresentariam 

uma síntese provável, enquanto minha percepção se apresenta como efetiva.  

     Segundo Grandelle (2010), optar por uma vida sem interação social faz mal à saúde. A 

solidão provoca efeitos mais devastadores do que o alcoolismo, a obesidade ou o sedentarismo. 

     Com o intuito de compreender o isolamento social, a psicóloga Julianne Holt-Lunstad 

capitaneou um grupo que comparou 148 estudos, realizados entre 1982 e 2006. As mais de 308 

mil pessoas submetidas à análise foram acompanhadas, em média, por sete anos e meio. Todas  
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deram informações detalhadas sobre suas interações sociais. Conclusão: aquelas que contavam 

com relacionamentos bem constituídos usufruíam de um risco 50% menor de adoecer. 

     A solidão é um fenômeno complexo de significado amplo e subjetivo, sobre o qual existem 

diversas abordagens teóricas e metodológicas que têm realçado diferentes causas e manifestações 

da mesma, diz Teixeira (2010, p. 3). Em contra partida, a mesma autora cita que, num estudo 

realizado por Sequeira e Silva (2003) com o objetivo de investigar quais os níveis de bem-estar 

de um grupo de idosos residentes em meio rural e identificar que variáveis se constituem como 

mais importantes para o bem-estar destes idosos, os autores verificaram que os meios rurais 

podem tornar-se um ambiente privilegiado de envelhecimento, uma vez que promovem as redes 

de relação, há maior contato, e uma maior rede de vizinhança, o que dita maior apoio 

instrumental, emocional e psicológico. 

     Toda percepção exterior é imediatamente sinônima de certa percepção do meu corpo, assim 

como toda percepção de meu corpo se explicita na linguagem da percepção exterior. 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p.227). 

     Seguindo a linha de pensamento do autor citado a cima, onde o mesmo relata que se pode ter 

um bem estar ou uma qualidade de vida quando estamos em contato com a sociedade e/ou 

familiar, pode se dizer que o conceito da qualidade de vida apareceu, no início da década de 90, 

quando  se  começou  a  reconhecer  a  importância  deste   conceito  para   a  promoção  

da saúde física e mental e para o bem-estar social das pessoas (Carneiro, Falconea, Clark e 

Prette, 2007). O termo surgiu da necessidade de uma definição do conceito de qualidade de vida 

e do desenvolvimento de instrumentos de avaliação deste conceito, com base científica.  

    A qualidade de vida, como vimos, é um conceito multidimensional que envolve a saúde social, 

mental, física e espiritual. As quantificações de cada uma dessas áreas da qualidade de vida 

constituem áreas em desenvolvimento na promoção da saúde. Portanto, um dos papéis mais 

importantes da promoção da saúde deveria ser melhorar ativamente a qualidade de vida e o bem-

estar, e não simplesmente prevenir a doença (Bennett e Murphy, 1999).  

     Num estudo realizado por Erbolato (2004, cit. por Resende, e col., 2006) com o objetivo de 

pesquisar a composição das redes sociais e a presença de provedores de suporte social 

psicológico, a autora constatou que, na amostra estudada, as redes sociais revelaram-se eficazes 

na manutenção da qualidade de vida, possibilitando oportunidades de comunicação prazerosa, 

confidencial (auto revelação), sentimentos de segurança e apoio em situações críticas. 

     Para o autor da Fenomenologia da Percepção desse ponto de vista, torna-se possível restituir à 

noção de “sentir” um valor que o intelectualismo recusa. Minha sensação e minha percepção, diz 

ele, só podem ser designáveis e, portanto, só podem ser para mim se for sensação ou percepção 

de algo. (MERLEAU-PONTY, 2011, p.286).  

     A felicidade moderna é sentimento, mas não é um sentimento desligado do mundo. É um 

sentimento cujo sentido é o de que posso realizar o que quero e que não estou impedido, que vou 

conseguir o que desejo. Mas tudo isso está ligado às minhas percepções do que eu desejo e do 

que  são  problemas e  empecilhos  para  mim para  conseguir  o que  desejo. Se  não  percebo o  
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problema ou se não problematizo muito, não tenho razão para ficar infeliz. Afinal, sendo assim, 

penso que não terei tantos obstáculos no meu caminho para conseguir o que quero.  

     Mas se o contrário do que vejo, muda tudo, posso ter condições objetivas excelentes e, no 

entanto, forjar uma percepção sobre os problemas como problemas que não vão me deixar 

conseguir o que desejo. Minha insatisfação ocorrerá, já está ocorrendo, e eu me sinto de 

descontente a infeliz em um passo. Isso vai me desmotivar o suficiente para eu não agir e, enfim, 

realmente não alcançar o que desejo e ser mesmo infeliz. Por isso, países ricos e que vivem sob o 

Estado de Bem Estar Social “Welfare State” podem ter um povo que se acha infeliz. Vale antes a 

percepção, e esta não é feita sem os mecanismos sociais, inclusive a mídia, que nos ajuda a forjar 

o que chamamos de nossa percepção social, relata CHIRALDELLE (2015).  

     Trazendo esse bem estar social à luz da profissão, NUNES (2010), afirma que, a satisfação no 

trabalho é a somatória de diferentes elementos que compõem o mundo pessoal e  profissional, 

bem como o  resultado da avaliação que o trabalhador tem acerca de seu trabalho. Destacando-se 

um conjunto de elementos que contribuem para que haja satisfação, como: o  reconhecimento, a  

felicidade, o  respeito, o  ambiente  de   trabalho  e  as  condições  

de trabalho, porém, para uma pessoa sentir-se satisfeita no cotidiano do trabalho há que se 

considerar o seu mundo pessoal, uma vez que este é indissociável do contexto institucional. Por 

outro lado a autora cita que, indivíduo ao conseguir que suas necessidades (fisiológicas, de 

segurança, sociais, auto-estima e auto-realização) sejam  concretizadas  atinge,  também, a 

satisfação necessária para desempenhar as suas atividades com qualidade. O trabalhador quando 

não tem essas necessidades atendidas irá desenvolver sentimentos e sensações de infelicidade, e 

consequente à insatisfação com o trabalho desenvolvido. 

     Segundo Merleau-Ponty (2011, p.84), o sentir é esta comunicação vital com o mundo que o 

torna presente para nós como lugar de nossa vida. É a ele que o objeto percebido e o sujeito que 

percebe deve sua espessura.  

     Um estudo realizado com militares bombeiros, em Juiz de Fora, MG, no período de 2005 a 

2007, que foi usado o instrumento psicológicos a saúde mental geral, onde aponta que o 

afastamento cultural pode levar a, depressão, estresse, ansiedade, desesperança, ideação suicida e 

consumo de álcool. Este estudo objetivou avaliar os indicadores de saúde mental dos bombeiros 

e os fatores que a influenciam, destacando as diferenças entre as mulheres e os homens 

(AMATO; PAVIN; MARTINS, 2010). 

     A junção entre mente e não pode ser vista de maneira arbitrária, onde cada um se localiza em 

extremos diferentes um como objeto e outro como sujeito. Essa junção se realiza em todo 

instante, em todo processo de movimentação existencial do indivíduo (MERLEAU-PONTY, 

2006). 
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Figura: 1 - Percepção na Vivência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

     Esse método consiste em mostrar o que é apresentado, e desvendar o fenômeno onde o objeto 

é como o sujeito percebe e tudo que ser investigado tal como é para o sujeito e sem interferência 

de qualquer regra de observação, cabendo a abstração da realidade e perda de parte do que é real, 

pois o objeto de estudo constitui o fenômeno em si (COBRA, 2006).   

     Maurice Merleau-Ponty é considerado o filósofo da existência, da percepção e do corpo. Para 

esse autor os pensamentos a respeito do ser humano não podem ser reduzidos a meras 

explicações ou a puras devoções. O homem é um ser no mundo no meio histórico, cultural e 

natural. Considera o homem enquanto sua existência, e não em sua essência propriamente dita, 

busca um conceito filosófico a respeito do corpo ligado ao mundo e esse portador de uma 

consciência (VERÍSSIMO; FURLAN, 2000, p.333). 

      O corpo é a representação de como nos colocamos no mundo. É através do corpo que nos 

expressamos, vivemos nossas experiências e temos vivências; é por ele que mostramos nossas 

existências, diz Merleau-Ponty (2006). O autor ainda relata que, a compreensão do corpo, que 

possui sentidos e intenções, se da mediante do fenômeno da percepção. A percepção do corpo 

fundamentará toda atividade reflexiva do conhecimento humano, é por meio da experiência 

corporal que compreende a relação entre o mundo, o homem do mundo e o corpo no mundo a 

partir de sua facticidade.  

     Facticidade, segundo Merleau-Ponty (2006), é uma palavra derivada do latim factum, que 

quer dizer atividade e produção humana, também entendida, fenomenologicamente, como o 

vivenciar algo que lhe foi atribuído sem opção de escolha. 

     Para LABRONICI (2002, p.300), o corpo é tempo e espaço, é sensibilidade, é expressão, é 

fala, é linguagem. É através do seu corpo e consequentemente da sua linguagem que o homem, 

frente às suas factividades, permanece em constante contato com o outro, ou seja, ser no mundo 

com o outro. 
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     A linguagem promove abertura de mundo na medida em que retoma, transforma e prolonga 

as relações de sentido iniciadas na percepção. Essa percepção é entendida como o sentido que 

inaugura a analisar hermeneuticamente o fenômeno. É trazer à tona os sentimentos vividos das 

pessoas através da linguagem (BICUDO, 2000). 

     Desse modo, ao eleger o referencial teórico da fenomenologia, buscou-se compreender a 

percepção da vivencia do corpo na fenomenologia em relação ao afastamento cultural, mediante 

as falas dos participantes, subjetividades, histórias e possibilidades. 

 

Figura: 2 - O Corpo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

      O propósito destes métodos é compreender as significações que os próprios indivíduos põem 

em prática para construir seu mundo social. Como a realidade social só aparece sob a forma de 

como os indivíduos vêem este mundo, o meio mais adequado para captar a realidade é aquele 

que propicia ao pesquisador ver o mundo através "dos olhos dos pesquisados". 

(GOLDENBERG, 2012, p. 27). 

         O mundo social é o mundo vivido pelo ser no mundo através do seu cotidiano, advém do 

todo que é percebido pelo indivíduo, os objetos por ele capturados serão àqueles expostos ao ser, 

e de acordo com o capturado e por ele interpretado por sua intencionalidade. 

 

6 METODOLOGIA 

6.1 Tipo de Estudo 

Na abordagem qualitativa, a profundidade deve ocupar o lugar da quantidade para que se 

alcancem o grau de compreensão dos fenômenos que não podem ser obtidos pela pesquisa 

quantitativa. Abrange fenômenos e objetos externos compreendidos de forma objetiva que e 

incorporam a questão do significado e da intencionalidade como inerentes às relações, atos e 

estruturas sociais. No entanto, a pesquisa qualitativa possibilita abranger a totalidade do 

fenômeno investigado em suas múltiplas dimensões, sem se basear no critério numérico para 

garantir  sua  representatividade.  Os bons  resultados  da  pesquisa  qualitativa  dependem  da 
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experiência, sensibilidade, observação e intuição do pesquisador são o que se aplica ao estudo da 

história, das  relações, das  representações, das  crenças, das  percepções  e das opiniões, 

produtos das interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus 

artefatos e a si mesmos, sentem e pensam. (MINAYO, 2010, p.10). 

    Trata-se de um estudo qualitativo que busca a compreensão do ser humano e de suas relações 

sociais, por meio dos fenômenos em sua manifestação natural e pela captação dos diferentes  

significados das experiências vividas pelas pessoas. 

    É uma abordagem qualitativa que possibilita investigar os fenômenos referentes a  

sentimentos, significados, representações e, principalmente, as percepções que o indivíduo 

possui a respeito da doença e de seu corpo. O pesquisador só pode ter acesso a esses fenômenos 

particulares, que são as produções sociais significantes dos indivíduos, quando participa do 

mundo que se propõe estudar. (GOLDENBERG, 2012, p. 27). 

    Na pesquisa fenomenológica da percepção no afastamento cultural, participantes e 

pesquisador são seres inseridos no mesmo mundo, por ambos caracterizados como militares e 

experimentaram o mundo vivido na Namíbia, respeitando as diferenças temporais de vivências. 

    Essa abordagem busca compreender o significado dos fenômenos e não o estudo do fenômeno 

em si. Nessa direção o significado possui função organizadora para a vida das pessoas, tanto no 

âmbito individual como no coletivo, como se relacionam em sua vida e os cuidados realizados 

para a promoção de usa saúde (TURATO, 2005, p.509).  

   A significação da consciência norteará a organização da vida diária quer seja do indivíduo 

como também da coletividade, tendo em vista que o mundo aprendido dispõe de horários e 

hábitos e rotinas próprias.  

    O pesquisador deve estabelecer como início da metodologia da pesquisa qualitativa as teorias 

por ele aprendidas sobre observações empíricas e experiências por ele vividas. A teoria e a 

prática, ao mesmo tempo, proporcionam ao pesquisador recursos para uma observação e análise 

da realidade e uma visão dos objetos da percepção em sua origem social, histórica e de 

funcionamento (MARTINS, 2005, p.110). 

    A opção pelo método qualitativo é um método que possibilita atingir o objetivo do estudo que 

é investigar como o afastamento cultural se expressa através do corpo em militares que vivem 

em outro país. O referencial teórico adotado conduzirá a uma melhor interpretação dos 

fenômenos, bem como uma percepção dos  mesmos, permitindo ao pesquisador uma melhor 

aproximação dos relatos e das expressões dos participantes, ao buscar a relação do corpo com os 

sentimentos e significados vividos pelo afastamento cultural. 
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6.2 Campo de Investigação 

 

      O estudo foi realizado com um grupo de profissionais militares do Corpo de Fuzileiros 

Navais da Marinha do Brasil, com afastamento do seu meio social, para prestação de serviços em 

um país do continente africano (Namíbia) com suas diferenças culturais. 

      A pesquisa contou com a autorização da instituição gestora de pessoal, neste caso, o 

Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais, responsável pela gestão do Corpo de Fuzileiros 

Navais, o que inclui a seleção, designação e o acompanhamento institucional aos militares no 

exterior que possui um quantitativo considerável de militares que prestam serviços em outros 

países, ou no local onde se encontrarem os participantes realizando atividades no exterior sob os 

efeitos dos agentes psicossociais supramencionados por períodos prolongados, onde 

permanecem  ausentes do convívio cultural, em situações de confinamento, afim de, facilitar ao 

entrevistado a transcrição de seus significados sem distorções, impressões, estereótipos ou 

contágios.  

     Um dos caminhos propostos para o acesso às experiências vividas é a solicitação através de 

questionários e entrevistas, pois, segundo Amatuzzi (2006), é através da relação dialógica entre 

sujeito e pesquisador que é possível aproximar-se da experiência vivida. 

     Tal intercâmbio foi previsto na Carta de Acordos bilaterais onde são contempladas diversas 

áreas de interesse políticos, econômico, estratégico e educacional, o que permite ao Brasil uma 

projeção em outros países da África, como Nigéria, Angola, São Tomé e Príncipe, Costa do 

Marfim, Sudão entre outros. 

      Cronologia dos acordos bilaterais entre Brasil e Namíbia: 1987 – Visita de Sam Nujoma ao 

Brasil como líder da SWAPO, quando foi recebido pelo Presidente José Sarney, 1989 – Abertura 

do Escritório de Observação do Governo brasileiro em Windhoek, 1990 – Criação da Embaixada 

do Brasil em Windhoek, 1991 – Visita do Presidente Fernando Collor a Windhoek, 1994 – 

Assinatura de Acordo de Cooperação Naval, 1995 – Assinatura de Acordo Básico de 

Cooperação Técnica, 1995 – Visita do Presidente Sam Nujoma ao Brasil, 1999 – Visita do 

Presidente Sam Nujoma ao Brasil, 2001 – Renovação do Acordo sobre Cooperação Naval, 

2003 – Abertura  da  Embaixada da Namíbia em Brasília, 2003 – Visita do Presidente Luiz 

Inácio  Lula da  Silva  a  Windhoek, 2004 – Visita do Presidente Sam Nujoma ao Brasil, 2005 – 

Visita do Vice-Presidente José Alencar a Windhoek para a posse do Presidente Hifikepunye 

Pohamba, 2009 – Visita do Presidente Hifikepunye Pohamba ao Brasil, 2011 – Realização da II 

Reunião da Comissão Mista Brasil-Namíbia, em Windhoek, 2012 – Visita ao Brasil do Ministro 

dos Negócios Estrangeiros da Namíbia, Utoni Nujoma. (MRE, 2015). 

 

6.3 Participantes do Estudo 

      Os participantes desta pesquisa realizaram um intercâmbio na Namíbia como Assessores 

Técnicos junto a Marinha daquele país, com intuito de disseminar conhecimentos em diversas 

áreas, permanecendo por um período de um ano e dois meses, onde o acordo estabelecido 

permitiu  a companhia de  algumas  famílias, sendo que em  algumas  situações a família do  
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militar permanecia durante todo o tempo junto ao mesmo, como há casos que a família ficava 

por um curto período de tempo. 

     Inicialmente foram selecionados 30 participantes que preenchiam os critérios de inclusão, 

após os esclarecimentos iniciais, 20 quiseram participar da entrevista, após a transcrição das 

entrevistas e apresentadas aos participantes, 9 não se sentiram à vontade que suas falas fossem 

mencionadas, como também, não quiseram alterá-las, desta forma, contamos na sua totalidade 

com 11 participantes. 

     A entrevista com os participantes, todos brasileiros, militares e voluntários, se deu em local, 

data e hora determinada, onde permitiu uma observação mais adequada e isentas de agentes 

externos desses indivíduos. As razões da pesquisa foram esclarecidas aos participantes, por 

ocasião do retorno e fim das atividades exercidas por este grupo, os quais compõe a população 

pesquisada. Desta forma, evitando minimizar possíveis desconfortos ou interpretações errôneas 

pelos participantes. 

    Os militares que participaram da pesquisa tiveram como requisitos de inclusão terem: 

     - Estarem ou terem participado de missões no exterior por um período superior há 360 dias. 

     - Militares que exerceram atividades específicas no Grupo de Assessoramento Técnico de 

Fuzileiros Navais na Namíbia. 

     Foram assim, excluídos da pesquisa os militares que não estiveram dentro dos seguintes 

critérios: 

     - Os militares que não participaram de missões no exterior por um período superior há 360 

dias. 

     - Os militares que não exerceram às atividades específicas no Grupo de Assessoramento 

Técnico do Corpo de Fuzileiros Navais na Namíbia. 

 

6.4 Técnica e Coleta de Dados 

      A entrevista fenomenológica é uma estratégia que auxilia o entrevistado a contar sua história 

do seu jeito, em consonância com a perspectiva construtivista por meio da qual o entrevistador e 

entrevistados encontram-se envolvidos na construção de significados, mas para que haja a 

compreensão é necessário à escuta (MONTEIRO; SOUZA, 2005; MOREIRA; MONTEIRO, 

2009; BATISTA; MERIGHI; FREITAS, 2011). 

      Para tal foi elaborado um roteiro de entrevista e utilizados codinomes visando preservar o 

anonimato e a fidedignidade das respostas. As entrevistas serão transcritas pelo pesquisador, 

imediatamente após a coleta de dados. 

      Para a coleta de dados do presente estudo, foi construído por dois instrumentos utilizados na 

coleta de dados. No primeiro foi elaborado um apêndice contendo os dados demográficos 

contendo sexo, idade, tempo de serviço, tempo de afastamento, local e qualificação conforme o 

formulário indicado no Apêndice A, o segundo trata-se de um roteiro de entrevista semi-

estruturada indicada no Apêndice B, constituído a partir da seguinte literatura (PEREIRA, 2006; 

ANDRADE; ZANETTTI; SANTOS, 2008). 
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6.5 Procedimentos de Coleta de Dados 

 

      Inicialmente foi apresentado aos participantes o interesse em que os mesmos participassem 

da pesquisa em lide esclarecendo quanto à natureza da pesquisa, objetivos e como seria a 

dinâmica das entrevistas que tem como interesse a compreensão sobre o afastamento cultural por 

uma perspectiva onde se busca entender como se dá esse afastamento para esses indivíduos que 

permanecem afastados da sua realidade. 

    Para se elaborar o perfil sócio demográfico foi utilizado os obtenção dos dados constantes no 

roteiro de entrevista, desta forma na busca de se otimizar a entrevista para o entrevistado a fim 

de se evitar fadiga, desmotivação com várias perguntas e melhor utilizar o tempo investido na 

pesquisa por parte dos participantes. 

   A elaboração do instrumento de coleta busca condizer com o tipo de investigação, isto é, a 

natureza do objeto e do objetivo solicita determinado instrumento. No caso da pesquisa 

envolvendo as experiências vividas de pessoas, remete-se a um meio que permita a narração das 

mesmas: tal instrumento pode ser denominado de entrevista fenomenológica. 

    Os dados foram individualmente coletados, onde cada indivíduo designar local e horário 

disponível para sua entrevista, o que neste caso ocorreu, no local e horário indicados pelos 

participantes visando proporcionar a cada participante tranquilidade e liberdade para responder 

da forma que melhor lhe convier ao questionário proposto, a duração da entrevista foi de acordo 

com cada indivíduo e seguindo um roteiro de entrevista, não sendo  cronometrado para evitar 

tensão ao entrevistado. 

 
A elaboração do instrumento de coleta busca condizer com o 
tipo de investigação, isto é, a natureza do objeto e do 
objetivo solicita determinado instrumento. No caso da 
pesquisa envolvendo as experiências vividas de pessoas, 
remete-se a um meio que permita a narração das mesmas: tal 
instrumento pode ser denominado de entrevista 
fenomenológica. O instrumento de coleta não é definido 
como método da investigação; método é o caminho para se 
chegar em determinado lugar – cumprimento do objetivo e 
resposta do problema da pesquisa –, valendo-se de 
procedimentos e instrumentos adequados e específicos. As 
entrevistas podem ser baseadas em roteiros ou questionários, 
compostos de perguntas ou tópicos. Sinteticamente, esses 
roteiros podem ser organizados a partir do nível de 
estruturação: de não-estruturados a estruturados, havendo 
ainda o híbrido semi-estruturado (MANZINI, 2004). 

 
 
    A pesquisa em curso se deu seguindo os critérios científicos e metodológicos da 

fenomenologia, desta forma, também serão levados a termo os aspectos éticos e legais que 

envolvem seres humanos. 
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6.6 Período de Coleta de Dados 

      O estudo foi realizado no período do abril de 2015 a maio 2016. 

 

6.7 Ética na Pesquisa 

      Após a autorização do Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais, conforme Anexo A, para a 

realização da pesquisa, referente a esta dissertação será encaminhada para a apreciação e a 

aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa, do Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD), 

conforme o Anexo B através da submissão deste ao sistema eletrônico da Plataforma Brasil na 

reunião ordinária de 13 de abril de 2016, sob o parecer número 1.498.667. 

Será iniciada então a etapa de campo a partir do aceite dos depoentes e da assinatura do TCLE 

(Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) e com a realização da entrevista fenomenológica, 

respeitando-se os princípios da pesquisa com seres humanos, como trata a Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

     Para a realização do encontro entre depoente e pesquisador será agendado um horário e local 

que seja conveniente ao entrevistado. O ambiente para os encontros serão nas residências dos os 

mesmos e a do entrevistador, por alguns motivos, sendo eles: algumas depoentes se sentem mais 

a vontade em suas residências, outros preferem um ambiente neutro de influências, como a 

exemplo de familiares e fora do ambiente de trabalho, também, respeitando o critério de sigilo e 

privacidade. 

     Os participantes terão sob qualquer hipótese, respeitados sempre os seus valores culturais, 

sociais, morais, religiosos e éticos, como também os hábitos e costumes. 

Para garantir o sigilo quanto à identidade dos entrevistados, o uso de codinomes foi utilizado. 

Para isso, conversei com algumas delas antes para essa escolha e foi decidido que esses 

codinomes seriam nomes de “participantes’’, e cada um receberá um número cardinal, para que 

não incida na repetição de codinomes. 

     Conforme item II.22 da Resolução 466/2012 – Há a possibilidade de danos à dimensão 

física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural, espiritual do ser humano pelo tempo que 

envolve a conversa e por ter de relembrar algumas vivências que possam ter causado sofrimento. 

Caso isso venha a acontecer, poderei concluir a  entrevista  e  encaminhá-lo para avaliação com 

uma profissional, a psicóloga VANESSA CARINE GIL – CRP 0539608, do Núcleo de 

Filosofia, Saúde e Educação Humanizada, da Universidade Federal Fluminense. 

 

7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

7.1 Categorização dos Participantes 

      Dos onze participantes do estudo, três se encontravam na faixa etária de 36 a 38 anos, seis na 

faixa etária de 43 a 49 anos e dois na faixa etária de 50 a 51 anos, oito possuem entre 21 e 29  
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anos de efetivo serviço, três possuem entre 30 e 31 anos de efetivo serviço, todos os participantes  

permaneceram treze meses na Namíbia, oito são casados, um divorciado, dois separados, são 

militares e do sexo masculino. 

 

 

PERFIL SÓCIO DEMOGRÁFICO DOS PARTICIPANTES 
PARTICIPANTE SEXO IDADE 

/ANOS 
TEMPO DE 
SERVIÇO 

/ANOS 

TEMPO DE 
AFASTAMENTO 

ESTADO 
CIVIL 

QUALIFICAÇÃO 

01 Masculino 51 31 13 Meses Casado Milita r 
02 Masculino 50 30 13 Meses divorciado Militar 
03 Masculino 49 30 13 Meses Casado Militar 

04 Masculino 47 29 13 Meses Separado Militar 

05 Masculino 46 28 13 Meses Separado Militar 
06 Masculino 44 28 13 Meses Casado Militar 
07 Masculino 43 24 13 Meses Casado Militar 
08 Masculino 43 23 13 Meses Casado Militar 
09 Masculino 38 22 13 Meses Casado Militar 
10 Masculino 36 21 13 Meses Casado Militar 
11 Masculino 36 21 13 Meses Casado Militar 
Quadro1. Categorização dos participantes do estudo. Niterói-RJ, 2016.  

 

7.2 Interpretação das Categorias Temáticas 

 

      A partir das entrevistas com os participantes, a análise da temática do material empírico 

possibilitou a elaboração de três categorias temáticas. O corpo, o mundo percebido, o ser no 

mundo. 

       Cada categoria temática foi subdivida em cinco subcategorias, buscando refinar a análise da 

percepção de costumes, discriminação étnica e solidão isolamento. 

      São apresentadas no quadro abaixo três categorias iniciais da temática e suas respectivas 

cinco subcategorias. 
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Quadro 2: Categorias Temáticas 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS FALAS 

O corpo 

Solidão e depressão 
“...não há muitas atrações no lugar, o que torna 
a rotina um pouco enfadonha, as vezes da um 
pouco de ansiedade e depressão”. Participante 
(5) 

Sensação 

“...comidas diferentes, idiomas, lazer, calmaria 
do país, organização no transito, qualidade de 
vida, racismo, o clima. Participante (11) 
“...procuro nunca ficar isolado, é sempre bom 
fazer parte de algum grupo que se reúna 
periodicamente para compartilhar ideias e 
estreitar os laços de amizade”. Participante (2) 

O corpo como expressão e 

fala 

“...eu estou aprendendo a valorizar o silencio e 
o relacionamento e o contato familiar, 
valorizando também o meu país.”. 
Participante (4) 

O mundo 

percebido 

Outrem e o mundo 

humano 

“...São várias diferenças: culturais, sociais, 
políticas, climáticas, etc..., quase tudo, as mais 
acentuadas são: as divisões raciais, diversidade 
de idiomas, dificuldade do comércio a noite, 
saúde precária e o clima desfavorável.” 
Participante (04) 
“...como somos Brasileiros e no nosso país 
todos são iguais (branco se casam com negros, 
etc), é muito desconfortável observar o 
tratamento imposto aos negros daqui. Os 
brancos se impõem como superiores”.  
Participante (6) 
“...existe a necessidade de se fazer um estudo 
aprofundado dos aspectos comportamentais 
desse povo para que possamos ampliar os 
vínculos.” Participante (11) 

O ser no mundo  Cogito 

“...durante a semana, trabalhamos 8hs por dia, 
após este horário, nada mais há o que fazer em 
virtude do comércio fechar cedo e nada mais 
funciona na cidade. Nos fim de semana, 
visitamos alguns lugares de turismo”. 
Participante (8) 
“...a realidade daqui é outra, nesse momento 
percebo que a falta do meu país é enorme”. 
Participante (9) 

 

 

7.3 Análises dos Depoimentos 

 

      A seguir apresento a análise dos depoimentos e distribuídas em categorias construídas a 

partir dos participantes Assessores Técnicos Fuzileiros Navais, quando indagados “como o 

Senhor percebe este afastamento?” 

     No tocante à coleta, transcrição e análise em pesquisa qualitativa e, principalmente, no caso 

da pesquisa fenomenológica, a característica inviável e prescindível da tentativa de se aplicar 

alguma  técnica  de  amostragem  a  qual  defina estrita e estatisticamente o número de sujeitos 



 
 

 

32 

 

para a participação das entrevistas. O tipo de entrevista proposto, busca atingir aspectos  

relacionados  com a  vida e  a  vivência  dos  sujeitos, ou  seja, tem  como  meta sua dimensão 

existencial – favorecendo-se o acesso analítico à vivência da própria pessoa e a compreensão da 

interioridade constituinte deste objeto enquanto convertido fenomenologicamente, isto é, 

enquanto  fenômeno, aquilo  que  se  dá  à  consciência. Desse modo, todo o propósito  como o   

critério  de   validade   das    pesquisas  quantitativas   são Incompatíveis com os pressupostos 

filosóficos que pautam este tipo de investigação (GIORGI, 2008). 

     A intencionalidade evidencia justamente o vivido pelo indivíduo com uma percepção própria 

do mesmo e não o relato ou a constatação do objeto por uma apreensão fotográfica da 

consciência. 

 

7.4 O Corpo 

      “Reconhecemos no corpo uma unidade distinta daquela do objeto científico, quer esses traços 

sejam corporais, quer eles se depositem em um psiquismo inconsciente, isso não importa muito, 

nos dois casos a concepção da linguagem é que não há sujeito falante.” (Merleau-Ponty, 2011, 

p.237) 

       Durante as entrevistas fenomenológicas “O corpo” aqui revelado na fala dos participantes, 

mostrou-se para além de um conjunto musculoesquelético delimitado ante a tudo, mas como um 

mecanismo de recepção e percepções. 

 

7.4.1 Solidão e Depressão 

 

          Os entrevistados trouxeram questões como ansiedade e depressão devido ao longo tempo 

que passaram distantes do Brasil, mas também, de sentimentos advindos das rotinas diárias 

diferentes ou ausência de atividades anteriormente relacionadas com o indivíduo. 

 

          “...não há muitas atrações no lugar, o que torna a rotina um pouco enfadonha, as vezes 

da um pouco de ansiedade e depressão”. Participante (5) 

 

A má adaptação tem severas consequências psíquicas para o sujeito e que tem mais riscos 

de sofrer distúrbios mentais, como depressão, esquizofrenia e stress pós-traumático. Muitas 

vezes esses adoecimentos estão associados aos níveis de stress presentes no processo de 

culturação. (BRUNA, 2010, p.61). 

           Estas emoções de solidão e isolamento perturbam e os deprimem, por vezes, elas são 

muito fortes e, por isso, não conseguem lhe dar com elas, vivendo, assim, com este peso, com 

estas sensações e sentimentos, diariamente, acumulando emoções negativas, o que os leva a um 

estado de dificuldade para lidar com este estado emocional negativo, uma vez que a rotina  
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local não sofre alternância. Quando se chega a este estado emocional, os recursos mentais 

tornam-se frágeis para se conseguir viver de uma forma harmônica. 

 

7.4.2 Sensação 

 

        “O homem é um sensórium comum perpétuo, que hora é tocado de um lado e ora do outro”.   

Meu corpo é o lugar, ou antes a própria atualidade do fenômeno de expressão (Ausdruk), nele a 

experiência visual e a experiência auditiva, por exemplo, são pregnantes uma da outra, e seu 

valor expressivo funda a unidade antepredicativa do mundo percebido e, através dela, a 

expressão verbal (Darstellung) e a significação intelectual (Bedeutung). (Merleau-Ponty, 2011, 

p.315) 

 

“...comidas diferentes, idiomas, lazer, calmaria do país, organização no transito, qualidade de 

vida, racismo, o clima. Participante (11) 

As percepções dessas sensações é que nos dão a noção de experiência e conhecimento 

sobre o mundo e as pessoas que nos rodeiam, é o ponto de partida para a consciência de estarmos 

vivenciando tanto o mundo físico como o mundo das emoções e, também, o mundo espiritual. 

Em todos os momentos de nossa vida estamos recebendo esses estímulos, através de 

nossos sentidos (visuais, auditivos, táteis, gustativos e olfativos), para os quais nosso cérebro cria 

ou não as reações, dependendo das percepções que tenhamos. 

Num sentido mais amplo, sensação também pode significar a reação provocada por um 

ato ou evento que mobiliza muitas pessoas ao mesmo tempo, como um filme, um cantor, um 

clima (tempo), um cheiro, um espetáculo que “motiva sensação”. 

De um modo geral, com o passar da idade as relações sociais e a troca de apoio social 

diminuem. Deste modo, o sentimento de solidão surge associado à diminuição das redes sociais. 

É um conceito que se encontra fortemente relacionado com o isolamento social e com o viver só 

(Sousa e col., 2004). 

 

 “...procuro nunca ficar isolado, é sempre bom fazer parte de algum grupo que se reúna 

periodicamente para compartilhar ideias e estreitar os laços de amizade”. Participante (2) 

  

 A situação supracitada evidencia a necessidade do ser humano como um ser de 

característica social em manter vínculos sociais utilizando-se dessas relações como estratégias de 

enfrentamento da questão da solidão, isolamento e um possível transtorno de depressão. O 

participante acima fazer parte de um determinado grupo social que tem atividade de reunião 

periódica onde supostamente compartilham as mesmas idéias e laços de amizade. O ser humano 

tem se demonstrado que em termos práticos que a sua natureza não é a de isolamento  

 

 

 



 
 

34 

 

ou misantropismo, pois até mesmo há era dos homens das cavernas estão representadas em 

pinturas rupestres a vida em sociedade do ser humano. 

   

7.4.3 O corpo como expressão e fala 

 A posse da linguagem é compreendida em primeiro lugar como a simples existência 

efetiva de “imagens verbais”, quer dizer, de traços deixados em nós pelas palavras  pronunciadas 

e ouvidas. Quer esses traços corporais, quer eles se depositem em um psiquismo inconsciente, 

isso não importa muito e, nos dois casos, a concepção da linguagem e que não há sujeito falante. 

(Merleau-Ponty, 2011, p.237) 

 

“...eu estou aprendendo a valorizar o silencio e o relacionamento e contato familiar, 

valorizando também o meu país.”. Participante (4) 

 

As palavras continuam a ser um invólucro vazio. Ela é apenas um fenômeno articular 

sonoro, ou a consciência desse fenômeno, mas em qualquer caso a linguagem é apenas um 

acompanhamento exterior do pensamento. Na segunda estamos além – na primeira, não há 

ninguém que fale; na segunda há um sujeito, mas ele não é o sujeito falante, é o sujeito  colocar 

para fora, o que nos é ofertado quer seja pelo mundo externo ou pelo universo interno, por 

emoções, temperatura, cores, sabores, odores, na maioria dos casos a fala é a expressão mais 

utilizada, porém, não é a única, expressões faciais, olhares, suspiros ou até mesmo o silêncio 

fazem parte de um repertório de expressões. Durante as entrevistas essas expressões se 

evidenciaram de diversas formas de se expressar, onde incluo também no rol acima o riso 

silencioso, em momentos que queria se afirmar algo que não se quer falar, o mais relevante é que 

o ato de se expressar é privativo de cada ser, o fato do ser compartilhar essas expressões 

transfere ao outro informações das mais variadas, que podem ser desde uma solicitação, 

indagação, segredo, negação, intimidade de infinitos sentidos e significância, onde a 

fenomenologia não interpreta ou supõem, mas observa e desvela 

 

7.5 O mundo percebido 

      A transcendência dos momentos do tempo simultaneamente funda e compromete a 

racionalidade de minha história: ela a funda, já que me abre um porvir absolutamente novo em 

que eu poderia refletir naquilo que há de opaco em meu presente, ela a compromete, já que, a 

partir deste porvir, eu nunca poderia aprender o presente que vivo com uma certeza apodítica, já 

que assim o vivido nunca é inteiramente compreensível, o que compreendo nunca alcança 

exatamente a minha vida, e já que enfim nunca me uno a mim mesmo. Tal é a sina de um ser que 

nasceu, quer dizer, que de uma vez por todas foi dado a si mesmo algo a empreender. (Merleau-

Ponty, 2011, p.464) 
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7.5.1 Outrem e o mundo humano 

Assim como a natureza penetra até no centro da minha vida pessoal entrelaçasse a ela, os 

comportamentos também descem na natureza e depositam-se nela sob a forma de um mundo 

cultural. Não tenho apenas um mundo físico, não vivo somente no ambiente da terra,  

do ar e da água, tenho em torno de mim estradas, plantações, povoados, ruas, igrejas, utensílios, 

uma sineta, uma colher, um cachimbo. Cada um desses objetos traz implicitamente a marca da 

ação humana a qual ele serve. (Merleau-Ponty, 2011, p.465) 

Nesta categoria, quando indagado “como o Senhor percebe este afastamento?”, o 

mundo vivido emergiu na fala dos sujeitos 04 e 06, quando estes percebem as diferenças 

culturais, sociais, raciais as quais não estão inseridas no seu mundo, os objetos ora citados 

trazem sentimentos que até então não experimentados, ou seja, o fato dos sujeitos terem uma 

intencionalidade ofertada pelo seu mundo, com conceitos, história ou regras, diverge do mundo 

que já estava lá, anteriormente conceituado, rotulado e retratado, esse mundo, que lá estava, mas 

que agora é experimentado por esses sujeitos de modo que a suas percepções vão dar novos 

contornos para esses objetos, terão novos conceitos, as certezas e julgamentos já não serão os 

mesmo, aquele mundo sofreu mudanças não estruturais, mas conceituais, pois em suas falas 

revelam isso quando esses verbalizam que: 

 

“...São várias diferenças: culturais, sociais, políticas, climáticas, etc..., quase tudo, as mais 

acentuadas são: as divisões raciais, diversidade de idiomas, dificuldade do comércio a noite, 

saúde precária e o clima desfavorável.” Participante (04) 

 

“...como somos Brasileiros e no nosso país todos são iguais (branco se casam com negros, etc), 

é muito desconfortável observar o tratamento imposto aos negros daqui. Os brancos de impõem 

como superiores”.  Participante (6) 

 

“...existe a necessidade de se fazer um estudo aprofundado dos aspectos comportamentais desse 

povo para que possamos ampliar os vínculos.” Participante (10) 

 

“...A que mais me chama atenção é a segregação étnica. Fora o comportamento dominador dos 

brancos, os bairros são dividos pela cor da pele. Os brancos moram em um bairro nobre, os 

mestiços no pobre e os negros no miserável.” Participante (11) 

 

     O homem é um sensórium comum perpétuo, que é tocado ora de um lado ora do outro. Com a 

noção de esquema corporal, não é apenas a unidade do corpo que é descrita de uma maneira 

nova, é também, através dela, a unidade dos sentidos e a unidade do objeto. Meu corpo é o lugar, 

ou antes a própria atualidade do fenômeno de expressão, nele a experiência visual e a experiência 

auditiva, por exemplo, são pregnantes uma da outra, e seu valor expressivo funda a unidade ante 

predicativa do mundo percebido e, através dela, a expressão verbal e a significação intelectual. 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p.315). 
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7.6 O Ser no Mundo 

      Ora, que sentido haveria em afirmar a existência de não se sabe o quê? Se pode haver alguma 

verdade nessa afirmação, é porque entrevejo a natureza ou a essência que ela concerne, é  

porque, por exemplo, minha visão da árvore; enfim, é porque eu não encontro a árvore, não estou 

simplesmente confrontado com ela, e porque reconheço  neste existente em face de mim uma 

certa  natureza da qual formo ativamente a noção. Se encontro coisas em torno de mim, não pode 

ser porque elas estão efetivamente ali, pois desta existência de fato, por hipótese, eu nada sei. 

(Merleau-Ponty, 2011, p.494) 

 

7.6.1 O Cogito 

         Se sou capaz de reconhecer a coisa, é porque o contato efetivo com ela desperta em mim 

uma ciência primordial de todas as coisas, e porque minhas percepções finitas e determinadas 

são as manifestações parciais de um poder de conhecimento que é coexistensivo ao mundo e que 

o desdobra de um lado a outro. (Merleau-Ponty, 2011, p.494) 

 

“...durante a semana, trabalhamos 8hs por dia, após este horário, nada mais há o que fazer em 

virtude do comércio fechar cedo e nada mais funciona na cidade. Nos fim de semana, visitamos 

alguns lugares de turismo”. Participante (8) 

 

“...a realidade daqui é outra, nesse momento percebo que a falta do meu país é enorme”. 

Participante (9) 

 

     Sendo assim, o ser humano é um complexo de percepções, quer seja tátil sensorial, psíquica 

ou afetiva, e tem seus objetos alterados á medida que novas experiências são alcançadas, esta 

recordação à qual os sujeitos 04 e 06 se reportaram, é uma contradição entre o  que  é induzido  e  

o  que  é  percebido. Isto  é, por  estar  aberto  a  seu  mundo  vivido num  

conjunto atual, o  ser   no   mundo,  mesmo   privado  de   determinados   aspectos,  continua  

numa  investida “fomentada” por uma nova estrutura, diferente da “acostumada” e de um mundo 

habitual incompleto. 

    Para Merleau-Ponty (p.465, 2011), a natureza penetra até no centro de minha vida pessoal 

entrelaça-se a ela, os comportamentos também descem da natureza e depositam nela sob a forma 

de um mundo cultural. Não tenho apenas um mundo físico, não vivo somente no ambiente da 

terra, do ar e da água, tenho em torno de mim estradas, plantações, povoados, ruas, igrejas, 

utensílios uma sineta uma colher um cachimbo. Cada um desses objetos trás implicitamente a 

marca da ação humana a qual ele serve. 

    A correlação entre sujeito e mundo é de comunicação, isto é, o vivido não pertence 

exclusivamente à dimensão de objeto colocado ou localizado no espaço. A relação que tenho 

com meu mundo vivido é uma relação de inerência, de descoberta e pela qual o mundo existe 

para mim e eu existo nele, efetivamente. Pois, a permanência do sujeito próprio, se a psicologia 

clássica a tivesse analisado, podia conduzi-la ao corpo não mais como objeto do 
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 mundo, mas como meio de nossa comunicação com ele, ao mundo não mais como soma de 

objetos determinados, mas como horizonte latente de nossa experiência, presente sem cessar, ele 

também, antes de todo pensamento determinante. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 136-137). 

    O que queremos expor aqui é que “há como que um germe de movimento que só 

secundariamente se desenvolve como percurso objetivo.” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 138). 

Isto é, é próprio do ser no mundo este entrelaçamento com seu mundo que o torna parte 

integrante deste e que sua liberdade em direção às suas atitudes é, antes de qualquer coisa, 

primitivas assim como sua existência. É com esta “esfera primitiva” de ser no mundo que passo a 

agir de forma intencional quando almejo uma certa finalidade. Sendo assim, o corpo próprio traz 

o ser no mundo em seu invólucro já encarnado no seu mundo circundante. Ser no mundo e corpo 

são, portanto, equivalentes a esta vivência constantemente vívida. O ser primitivo, o ser 

originariamente nascido e atuante no seu mundo vivido, é um ser cuja sua existência é 

anteriormente dada. Antes de eu ser consciente de qualquer juízo que possa fazer, já sou no 

mundo. Assim, por exemplo, Merleau-Ponty relata que o psicólogo, ao falar de si mesmo e de 

sua relação para com o mundo, já traz em si, de antemão, toda esta bagagem da qual se fala. 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

      Na busca em compreender sob o olhar fenomenológico o que o afastamento cultural como, 

por exemplo, família, amigos, religião, culinária, folclore, idioma, rotina e outros objetos, quais 

as possíveis  consequências impostas a seres humanos, neste caso os militares Fuzileiros Navais, 

nos deparamos com relatos que explicitam a experiência percebida pelos participantes da 

pesquisa, revelando a diversidade de olhares, vivências onde cada militar contribui de forma 

particular, intrínseca e única, mesmos nos pontos dados como comum, mas discurso percepções 

e sentimentos diferentes.  

Quando citamos o afastamento cultural, não fechamos a questão deste ou daquele objeto, 

deixou-se livre para que cada participante trouxesse o seu olhar, sentimento ou o que lhe 

coubesse, durante a pesquisa. No decorrer da pesquisa não consegui encontrar artigos, livros ou 

outra literatura que trouxesse uma direção a ser seguida, ou resultado de pesquisa que trouxesse a 

compreensão ou algo relacionado ao afastamento de pessoas do seu “mundo” ou considerando os 

aspectos culturais, psicológicos, humanos, e por isso me deparei com um universo desconhecido 

sem ao o menos ter uma idéia dos possíveis resultados. 

O afastamento promove um determinado distanciamento e que pode impor algum tipo de 

trauma ou ruptura, a questão era saber quais os possíveis fatores e suas possíveis consequências e 

se esses fatores e consequências tinham a alguma correlação para os participantes.  
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Podemos observar que as falas interligam entre si, quer seja dentro de uma mesma 

categoria ou subcategoria, as diferenças entre as culturas foi o que ficou mais evidenciado ou 

apontando para as questões vivenciadas naquele mundo, a discriminação racial além de estar 

mais evidenciada, foi a que mais obteve o sentimento de indignação, como também as diferenças 

de rotinas, o fato de haver uma quantidade reduzida de atrativos para lazer, trouxe há alguns 

participantes um sentimento de angústia e depressão, o que os fizeram a buscar grupos sociais 

para que pudessem interagir formando uma rede não apenas social mas também uma rede de 

proteção, como também em alguns casos apenas pelo fato das diferenças culturais trouxeram o 

sentimento de saudade do país de origem. 

A análise do material empírico utilizou-se do referencial teórico da fenomenologia de 

Merleau-Ponty, as categorias temáticas foram distribuídas à medida que os depoimentos foram 

sendo realizados e estes foram delineando as seguintes categorias: O Corpo, o mundo percebido 

e o ser no mundo. Pela diversidade das experiências vividas, se fez necessário subdividir os 

assuntos, surgindo subcategorias e estreitando os depoimentos com a temática, onde surgiram: 

Solidão e depressão, Sensação, O corpo como expressão, Outrem e o mundo humano e o cogito.   

Durante a análise dos depoimentos podemos perceber que houve um alinhamento dos 

depoimentos com algumas categorias e o estreitamento com determinadas subcategorias e, desta 

forma, podemos compreender algumas falas e percepções do que foram vivenciadas. 

Na categoria o corpo, onde este é o receptor e o mediador dos sentidos, como também 

nas expressões do vivido,  surgiram depoimentos que expressaram solidão e depressão como foi 

evidenciado pelo participante (5), o que o mesmo que pela ausência de lazer e atividades a que 

estaria antes habituado o levam a uma rotina enfadonha e por conseguinte trazendo sentimentos 

de ansiedade e depressão, o que demonstra que a falta de interação social com as atividades e 

costumes da sua realidade anterior na qual mente e corpo estão habituados o conduzem a esses 

sentimentos aqui citados de solidão e consecutivamente a depressão.                                                       

Ainda na categoria corpo, no campo das sensações fica explícito que a questão cultural e 

a interação social provocam aos participantes (2) e (11) a sensação de ausência da cultura pré-

estabelecida como reforça a questão da necessidade de se estarem reunidos dentro de um mesmo 

grupo social, que compartilham as mesmas idéias, ou seja, para que haja essa sintonia se faz 

necessário que compartilhem dos mesmos valores e costumes, e que a condição de estreitar laços 

amizade só é possível se a amizade já houver estabelecida num momento anterior do vivido, aqui 

não se fala da necessidade de estabelecer ou reforçar os laços com as amizades de uma nova 

cultura ou em compartilhar culturas ou idéias diferentes. 

Na subcategoria O corpo como expressão e fala, o Participante (4) expressa as verdades 

pessoais sobre o fenômeno vivido, é o lugar primeiro, a expressar a própria experimentação do 

fenômeno atual, quer seja 
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 experiência visual, auditiva, tátil, gustativa por exemplo, são pregnantes uma da outra, e o valor 

expressivo de cada uma delas está estabelecida antes do mundo percebido. 

Na categoria mundo percebido, onde temos a subcategoria outrem e o mundo humano, 

que revela a relação interativa que o indivíduo vive entre o mundo estabelecido e o mundo 

percebido com outras pessoas nas falas dos Participantes (4) onde demonstra que as diferenças 

raciais ainda são mais latentes do que no Brasil, sendo assim, acabam confrontando de maneira 

mais acentuada com os valores e conceitos pré-existentes a intencionalidade, ou na fala do 

Participante (6)  que vislumbra a  necessidade de um aprofundamento com relação a cultura, 

valores ou singularidades de acordo com os países a serem visitados ou se vislumbre missões ou 

comissões de médio e longo prazo,  para o Participante (11) há a necessidade de um 

conhecimento prévio não apenas de conceitos técnicos (políticos, geográficos, econômicos ou 

conceitos da atividade), mas também, aspectos sociais e culturais que melhor instrumentaliza 

aqueles que estarão participando de atividades de intercâmbio em outras nações o que 

possibilitará não apenas o entrosamento com a população local e minimizaria as diferenças 

culturais, a sequência analógicas desses depoimentos co-relacionam que a relação do mundo 

vivido com outras pessoas e costumes traz o confronto de cultura e visão diferente de mundo 

suscita a  necessidade de ser estabelecer um contato prévio, esclarecedor a fim de se minimizar a 

possibilidade de choque cultural ou da visão de mundo compartilhado por pessoas de diferentes 

culturas. 

A categoria o ser no mundo, é onde o mundo e a intimidade se entrelaçam trazendo 

novas experiências e resultando em um novo existir e o confronto do que supostamente existe 

agora, no cogito, é o resultado da hipótese do que pode vir a existir o que fica evidenciado nas 

seguintes percepções do Participante (8) onde sua fala quanto a rotina social dos horários 

praticados pelo comércio local diferentes dos já estabelecidos na rotina anteriormente 

estabelecida na vida diária deste participante traz saudade da rotina praticada no seu País relata o 

Participante (9), o simples resultado do que era a única realidade, a intencionalidade, demonstra 

que a realidade pressuposta pode ganhar outra percepção no mundo do cogito. 

Então, de acordo com as percepções que esses militares Fuzileiros Navais tiveram da 

experiência do afastamento cultural, onde seus depoimentos retratam a interferência pelo que 

estava estabelecido em suas vidas, e nas interpretações de cada vida vivida, resultando num 

leque de sensações, emoções e sentimentos. Institucionalmente é sugestionável que todos estão 

sujeitos a tudo que foi dito e ou não, visando uma condução adequada do que é vivido por 

ocasião destes afastamentos e de suas consequências, será um diferencial positivo no tocante aos 

cuidados desses militares no exterior que haja o acompanhamento dos mesmos por pessoal 

qualificado a compreender, analisar e interagir com os mesmos e instrumentalizando-os para 

melhor lhe darem com todas essas nuances, cabendo a instituição   responsável por estes 

militares durante a seleção, permanência e retorno dos mesmos, prover condições adequadas 

para que estes possam ter um canal de expressão e terem os cuidados adequados para que 

possam realizar suas atividades em sua plenitude. 
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A oportunidade de morar em outro país proporciona ao individuo uma série de novidades 

e sentimentos, impossível não nominá-los, pois, trás percepções e análises de outros valores 

como: cores, clima, cultura, costumes, sabores, etnias, idiomas e dialetos. Esses fatores isolados 

ou combinados remetem a uma experiência única àquele que as vivem. Estar vivendo ou 

participando de outra cultura é simplesmente uma mistura de sentimentos, onde ao mesmo tempo 

em  que  se deslumbra  ou se motiva  por algo  novo, pode-se  também se ter a sensação de medo, 

solidão, tristeza e falta do cotidiano do país de origem, levando assim uma oscilação em todo o 

sentir, assim como relata Merleau-Ponty (2011, p.83): entre sentir e conhecer, a experiência 

comum estabelece uma diferença que não é existente entre a qualidade e o conceito. Esta rica 

noção do sentir encontra-se ainda no uso romântico e, por exemplo, em Herder. Designa uma 

experiência em que não nos são dadas qualidades “mortas”, mas propriedades ativas. 

 

Se faz necessário que haja o aprofundamento desta pesquisa para se compreender de uma 

forma mais ampla e plena o que o afastamento cultural pode influenciar nas diversas instâncias 

das sociedade e por conseguinte na vida dos seres humanos no mundo e dele com outrem. 
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Anexo B 
 

 
 
 
 

 



 
 

Anexo B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

APÊNDICES 
 

Apêndice A 
 
 

PERFIL SÓCIO DEMOGRÁFICO DOS PARTICIPANTES 
PARTICIPANTE SEXO IDADE 

/ANOS 
TEMPO DE 
SERVIÇO 

/ANOS 

TEMPO DE 
AFASTAMENTO 

ESTADO 
CIVIL 

QUALIFICAÇÃO 

01 Masculino 51 31 13 Meses Casado Militar 
02 Masculino 50 30 13 Meses divorciado Militar 
03 Masculino 49 30 13 Meses Casado Militar 

04 Masculino 47 29 13 Meses Separado Militar 

05 Masculino 46 28 13 Meses Separado Militar 
06 Masculino 44 28 13 Meses Casado Militar 
07 Masculino 43 24 13 Meses Casado Militar 
08 Masculino 43 23 13 Meses Casado Militar 
09 Masculino 38 22 13 Meses Casado Militar 
10 Masculino 36 21 13 Meses Casado Militar 
11 Masculino 36 21 13 Meses Casado Militar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Apêndice B 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 
ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 
ENTREVISTA N◦________ 
 
 
 
NOME: _______________________________________________________________ 
 
IDADE: __________SEXO: __________________ ESTADO CIVIL: ______________ 
 
PROFISSÃO: ________________ GRAU DE INSTRUÇÃO: ____________________ 
                                     
LOCAL DO INTERCÂMBIO: _____________________________________________ 
                                       
TEMPO DE AFASTAMENTO: ____________________________________________ 
 
MOTIVO DO AFASTAMENTO: ___________________________________________ 
 
 
ENTREVISTA 

1) Há quanto tempo o Senhor se encontra afastado do Brasil? 
2) Como o Senhor percebe esse afastamento? 
3) Como é a sua rotina estando na Namíbia? 
4) Há alguma diferença observada pelo Senhor entre os dois países? 
5) De que forma essas diferenças influenciam a sua vida? (se houver). 
6) Sente ausência/falta de algo/alguma coisa do Brasil? 
7) Qual ausência/falta é a mais sentida? 
8) Qual a influência desta ausência/falta na sua vida/trabalho? 
9) Qual a (s) estratégias disponibilizadas para a sua preparação, estada e retorno?  
10) Qual a sua sugestão para aperfeiçoar essas estratégias? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Apêndice C 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde) 
 
O Senhor está sendo convidado para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após 

ser esclarecido sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao 
final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 
responsável. 

Desde logo fica garantido o sigilo das informações. Em caso de recusa você não será 
penalizado de forma alguma.  
 
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 
Título do Estudo: FENOMENOLOGIA DA PERCEPÇÃO NO AFASTAMENTO 
CULTURAL: NO CUIDADO DE MILITARES EM MISSÃO NO EXTERIOR 
(NAMÍBIA). 
 
Pesquisadoras Responsáveis: Dra. ROSE MARY COSTA ROSA ANDRADE SILVA1; e 

Pós-Dra. ELIANE RAMOS PEREIRA2. 
Pesquisador autor: Enf. Mestrando RICARDO RAIMUNDO DOS SANTOS3. 

Contatos:  
1 - roserosauff@ gmail.com      
     Tel: 55 21 999199569 
2 –elianeramos.uff@gmail.com 
     Tel: 55 21 988874353@ 
3 - rrsaudetrabalhador@gmail.com 
     Tel: 55 21 9797-34824 
                                      
INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
DEPARTAMENTO: MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM 
SAÚDE 
 

Prezado Senhor, 
Vossa Senhoria está sendo convidado a participar desta pesquisa de forma totalmente 

voluntária. Porém, antes de concordar e responder à entrevista, é importante que você 
compreenda as informações contidas neste documento, pois os pesquisadores deverão responder 
todas as suas dúvidas. Além disso, você tem o direito de desistir de participar da pesquisa a 
qualquer momento, sem nenhuma penalidade ou perda de benefícios aos quais tenha direito. 

 
_________________________                  ____________________________ 
     Rubrica do Participante                               Rubrica do Pesquisador 
 
Objetivo da pesquisa: fenomenologia da percepção no afastamento cultural: no 

cuidado de militares em missão no exterior (Namíbia), onde a importância do conhecimento 
formal e simbólico que antecede a expressão de um sentimento ou estado não é determinante, 
apenas dará forma inteligível ao outro, ao que inicialmente percebe, apenas sente, não há 
necessidade de conexões com outras coisas para que aja uma emoção ou sentimento, mas o 



 
 

incólume significado da experiência vivida, com garantia de sigilo e direito de retirar o 
consentimento a qualquer tempo. 
Procedimentos: Sua participação nesta pesquisa consistirá em participar de uma entrevista 
individual, em que o pesquisador fará algumas perguntas. Caso você não desejar, sua vontade 
será respeitada. A data, local e hora para a realização da entrevista serão marcados com você, 
conforme a sua disponibilidade. O tempo de duração da entrevista será conforme você desejar. O 
que você falar será digitado (transcrito) e será guardado por 3 anos, por determinação ética da 
pesquisa sob a responsabilidade da Profa. Dra. Dra. ROSE MARY COSTA ROSA ANDRADE 
SILVA  (orientadora desta pesquisa) em armário exclusivo para pesquisa, chaveado que está em 
uma sala na UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, Rua Dr. Celestino, 74 – 3o. andar 
Centro - Niterói - RJ - CEP: 24.020-091, Contatos: Tel: (021) 2629-9494 - email  
maccsuff@enf.uff.br.  Após esse período, os dados (transcrições) serão destruídos. Somente os 
pesquisadores envolvidos nesta pesquisa terão acesso à gravação a qual será destruída logo após 
a sua digitação (transcrição). 
Benefícios: Para você, os benefícios serão indiretos, pois as informações coletadas fornecerão 
subsídios para a construção de conhecimento em saúde e enfermagem, bem como para novas 
pesquisas a serem desenvolvidas e aperfeiçoamento dos processos de trabalhos e intercâmbios no 
exterior. 
Riscos: Conforme item II.22 da Resolução 466/2012 – Há a possibilidade de danos à 
dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural, espiritual do ser humano pelo 
tempo que envolve a conversa e por ter de relembrar algumas vivências que possam ter causado 
sofrimento. Caso isso venha a acontecer, poderei concluir a entrevista e encaminhá-lo para 
conversar com um profissional, a psicóloga VANESSA CARINE GIL – CRP 0539608, do 
Núcleo de Filosofia, Saúde e Educação, da Universidade Federal Fluminense. 
Sigilo: Ao final desta pesquisa, os resultados serão divulgados e publicados na forma de 
Dissertação, bem como de Artigos em Revistas da Área da Saúde. Sendo assim, as informações 
fornecidas por você terão sua privacidade garantida pelos pesquisadores responsáveis. Você não 
será identificado em nenhum momento. A sua identificação será realizada na entrevista 
utilizando codinome designado por você. 

É importante salientar que, caso você tenha alguma dúvida sobre a ética desta pesquisa, 
poderá entrar em contato com: 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
Comitê de Ética: (CEP do Hospital Naval Marcílio Dias, rua Cezar Zama 185 - Lins de 
Vasconcelos Rio de Janeiro RJ - TEl: 25995452 - E-mail - cep@hnmd.mar.mil.br. 

Eu, __________________________________________________ estou ciente e de acordo com 
o que foi anteriormente exposto, aceito participar desta pesquisa, assinando este consentimento 
em duas vias, ficando em de posse de uma delas. 
 

Rio de Janeiro, RJ., em _____ de __________________________ de 2016. 
 
 

_________________________________________ 
Assinatura do Participante  

 
_____________________________________________ 

RICARDO RAIMUNDO DOS SANTOS 
Pesquisador Autor 

 
 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 
 
 
Eu, _____________________________________________________________, abaixo 

assinado, concordo em participar do estudo sobre o afastamento sociocultural e estresse em 

trabalhadores globalizados: uma perspectiva fenomenológica do ser no mundo, como 

sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido pelo pesquisador RICARDO RAIMUNDO 

DOS SANTOS sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis 

mailto:maccsuff@enf.uff.br


 
 

riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido o sigilo das informações 

e que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve à qualquer 

penalidade  ou interrupção de meu acompanhamento/assistência/tratamento.  

 
Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

Em       de ______________ de 2016.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Apêndice C 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

 
ENTREVISTA N◦________ 

 
 
 

NOME: _______________________________________________________________ 
 
IDADE: __________SEXO: __________________ ESTADO CIVIL: ______________ 
 
PROFISSÃO: ________________ GRAU DE INSTRUÇÃO: ____________________ 
                                     
LOCAL DO INTERCÂMBIO: _____________________________________________ 
                                       
TEMPO DE AFASTAMENTO: ____________________________________________ 
 
MOTIVO DO AFASTAMENTO: ___________________________________________ 
 
 

ENTREVISTA 
1) Há quanto tempo o Senhor se encontrou afastado do Brasil? 
2) Como o Senhor percebeu esse afastamento? 
3) Como era a sua rotina estando na Namíbia? 
4) Há alguma diferença observada pelo Senhor entre os dois países? 
5) De que forma essas diferenças influenciaram a sua vida? 
6) Sentiu ausência/falta de algo/alguma coisa do Brasil? 
7) Qual ausência/falta foi a mais sentida? 
8) Qual a influência desta ausência/faltou na sua vida/trabalho? 
9) Qual a (s) estratégias disponibilizadas para a sua preparação, estada e retorno?  
10) Qual a sua sugestão para aperfeiçoar essas estratégias? 
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