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RESUMO 
 
 

O cuidar, em uma perspectiva global, aparece nas principais discussões como 
o fenômeno que deverá permear os pensamentos, a percepção e os valores 
necessários para a mudança que levará à superação de uma crise paradigmática. O 
cuidado profissional foi atribuído, no decorrer da história, à Enfermagem. Sua 
evolução histórica e a articulação com os processos sociais, políticos e científicos 
colocam-na em lugar de destaque, no que diz respeito ao bem-estar humano, não 
objetivando apenas curar, mas confortar, complementar as capacidades debilitadas 
e potencializar as capacidades presentes, aliviando a dor, ou seja, cuidando. O 
Ensino do Cuidar em Enfermagem sofreu grandes influências do modelo biomédico, 
sendo assim, a educação em Enfermagem tem sido criticada por se valer de 
modelos pedagógicos incapazes de promover o crescimento dos sujeitos, 
mantendo-o passivo diante de seus processos de vida, mostrando fragilidades, 
atitudes e comportamentos questionáveis, dissonâncias, surgindo a iminência de 
um ato de cuidar e educar que precisa ser considerado como um agir dialético e 
intersubjetivo. O objetivo desta pesquisa é compreender a experiência vivida dos 
docentes de Enfermagem no Ensino do Cuidar, a fim de refletir sobre a inserção da 
Enfermagem no atual contexto mundial, desvelando a dialética do Ensino do Cuidar 
e as mudanças paradigmáticas no setor saúde. Trata-se de uma pesquisa de cunho 
fenomenológico que utilizou a análise do fenômeno situado, para obter as unidades 
de significado do discurso dos docentes de Enfermagem sobre sua experiência 
vivida no Ensino do Cuidar. Este estudo permitiu que os docentes de Enfermagem 
pudessem compartilhar as suas vivências, sentidos e informações sobre o interior 
de sua ação pedagógica exaltando a interpretação, que surge intencionalmente na 
consciência, enfatizando a experiência pura do ser-docente, incluindo emoções e 
afetividades no ensino do cuidar. Na construção dos resultados, três momentos 
foram desvelados para discussão: o Cuidar Multidimensional; o Cuidar como Prática 
Profissional; e o Ensino do Cuidar. Os discursos mostraram-se ricos, complexos e 
por vezes paradoxais. A compreensão de um ensino sensível, que, algumas vezes, 
chega a se preocupar em resgatar a ternura e a humanidade, vai de encontro ao 
outros discursos permeados de fragilidades, inconstâncias, tecnificações, que 
explicitaram falta de preparo pedagógico. O ensino do cuidar precisa adotar uma 
concepção de ensino/aprendizagem e utilizar metodologias que possam conduzir a 
uma ação libertadora, capaz de romper com amarras tradicionais e com 
preconceitos ou hábitos de vida pouco saudáveis, favorecendo a utilização de 
métodos que promovam o educar pela via do sensível, destacando aspectos que 
contribuem para esse fim, como a intuição, a emoção, a criação, a percepção e a 
sensibilidade. Neste sentido, considera-se importante aprofundar questões que 
possibilitem a criação de estratégias assistenciais e educacionais com a visão do 
ser humano em sua totalidade, pois se percebe que a abordagem terapêutica 
precisa ser mais ampla, passando pelo indivíduo, família e suas relações sociais. 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Cuidar. Educação em Enfermagem. Docente de Enfermagem. 
Filosofia em Enfermagem. 
 



ABSTRACT 

 

 

Care, in a global perspective, appears in the main quarrels as the necessary 
phenomenon that will have to permeate the thoughts, the perception and values for 
the change that will lead to the overcoming of a paradigmatic crisis. The professional 
care was attributed, in elapsing of history, to the Nursing. Its historical evolution and 
articulation with the social processes, political and scientific in prominence place, in 
what it says respect to human well-being, not objectifying to cure, but to comfort, to 
complement the weak capacities and to the establishment the present capacities, 
alleviating pain, in other words, caring. The Teaching of care in Nursing, suffered 
great influences of the biomedical model, being like this, the education in Nursing has 
been criticized for if being valid pedagogical models incapable to promote the growth 
of the subjects, keeping it passive before your life processes, showing fragilities, 
attitudes and questionable behaviors, dissonances, appearing the imminence of an 
act of to care and to educate that needs to be considered as dialectical and 
intersubjective act. The objective of this research is to understand the lived 
experience of the nursing teachers in the Teaching of Care, in order to reflect about 
the insert of Nursing in the current world context, watching the dialetics of the 
Teaching of care and the paradigm changes in the section health. It is a 
phenomenological research that used the analysis of the located phenomenon, to 
obtain the units of meaning of the speech Nursing teachers about your experience 
lived in the Teaching of care. This study allowed the Nursing teachers could share 
your existences, senses and information on the interior of your pedagogic action 
exalting the interpretation, which appears intentionally in the conscience, 
emphasizing the pure experience of the be-professor, including emotions and 
affectivities in the teaching of care. In the construction of the results, three moments 
were devoted for discussion: Multidimensional Care; Care as Professional Practice; 
and the Teaching of care. The speeches had revealed rich, complex and for 
paradoxical times. The understanding of a sensitive teaching, that sometimes, arrives 
if to worry in rescuing the tenderness and the humanity, it is running into the other 
permeated speeches of fragilities, inconstancies, technifying, that showed lacks of 
pedagogic preparation. The Teaching of care needs to adopt a conception of 
education/learning and to use methodologies that can lead to an action liberating, 
capable to breach with traditional mooring cables and preconceptions or little 
healthful habits of life, favoring the use of methods that promote educating for the 
way of the sensitive, detaching aspects that they contribute for this end, as the 
intuition, the emotion, the creation, the perception and the sensibility. In this direction, 
it is considered important to deepen subjects that make possible the creation of  care 
strategies and educational with the human being vision in your totality, therefore if it 
perceives that the necessary therapeutical boarding to be ampler, passing for the 
social individual, family and its relations. 
   
 
 
KEYWORDS: Care. Nursing Education. Nursing Teacher. Nursing Philosophy. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

O Sol desabrocha nesta pesquisa, como uma analogia ao ensino do 

cuidar. Poucos conseguem olhar diretamente para a luz do Sol, pois este ato nos 

provoca desconforto. Olhar para o Sol e ir além, conseguindo perceber alguns de 

seus raios luminosos, representa a tentativa fenomenológica desta pesquisa de 

compreender as experiências vividas dos docentes de enfermagem no ensino do 

cuidar, docentes estes que poeticamente tornam-se raios de luz, que brilham, 

convergem, divergem, iluminam a vida, aquecem a alma e o coração de quem se 

aproxima de suas experiências vividas. 

Mundialmente cresce a preocupação sobre o planeta e o futuro do ser 

humano, em decorrência dos constructos que permeiam o desenvolvimento da 

espécie, como a destruição dos recursos naturais, o enrijecimento das relações 

sociais e cotidianas, o egocentrismo do capitalismo e o surgimento das doenças 

globais, dentre outros.  

Guiado hegemonicamente pelo cogito cartesiano, o mundo ocidental 

compreende a vida como uma máquina que existiu desde sempre. Tal paradigma 

adota leis deterministas e a descrição matemática exata de todos os fenômenos. 

Nele, a lógica é linear, pois para cada efeito existe a sua causa correspondente e 

toda complexidade da realidade é minimizada aos seus elementos mais simples e a 

capacidade de conhecimento dos seres humanos restrita somente ao enfoque 

científico. O reducionismo é inerente a este paradigma. Os sistemas são processos 

mecânicos compostos pelos mesmos elementos básicos (átomos indivisíveis e 

inertes), justapostos, sem qualquer relação uns com os outros e o sujeito é 

submetido a fragmentações expressas em antinomias clássicas, que dicotomizam o 

racional e o sensível, as ações e as subjetividades (BOFF, 2005). 

A globalização econômica e o capitalismo ditam as regras nesta atual fase 

mundial. A disparidade entre as classes sociais nunca foi tão profunda: pobres, 

miseráveis, famintos e doentes fazem parte do quadro desenhado, 

concomitantemente, com a degradação ambiental, a poluição, o esgotamento dos 

recursos naturais, fatores que absorvem o que é vitalmente precioso para garantir a 

sobrevivência da espécie.  
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Pessoas em todo o mundo tentam alertar para a importância de uma 

aliança global, com o objetivo de cuidar do planeta, cuidar de si e uns dos outros. E 

que mudanças dos valores humanos, de suas instituições e do seu modo de vida 

são fundamentais para se resgatar a essência humana de cuidar com solidariedade, 

responsabilidade, humildade e amor a si mesmo, ao próximo e a tudo que é vivo? 

O desafio está aberto para todos os que fazem parte deste planeta, 

independente da raça, crença ou estilo de vida, imbuindo a imprescindibilidade da 

adoção de um desenvolvimento sustentável, da preservação da vida e a de quem 

está ao redor. A aclamação por mudanças torna-se mais evidente na busca por 

outras formas de pensar e de compreender que as pessoas precisam interagir 

dialeticamente e em toda a sua complexidade de existir.  

O cuidar surge como a essência destas mudanças, sendo também 

essência humana, que atribui ao humano sua redenção de construir e preservar um 

mundo melhor. Para autores como Leonardo Boff (1999), o cuidar é uma atitude 

esperada dos seres humanos perante a necessidade de mudanças 

paradigmáticas no atual contexto mundial. O cuidar acompanha a existência do ser 

humano, manifestando-se no cuidar de si e do outro, em vários contextos diferentes. 

O cuidar é um ato indispensável à sobrevivência, crescimento, reprodução, 

preservação das espécies e manutenção da vida. É possível ser desempenhado por 

pessoas da comunidade, bem como por profissionais com competência e habilidade 

para tal atividade.  

Todavia, nos sistemas de saúde, adotou-se uma concepção e uma prática 

simplista do cuidar, que desconsideram os contextos social e existencial da pessoa, 

detendo-se em aspectos técnicos e no desenvolvimento de habilidades manuais. 

Capra (2002, p. 140) acrescenta que os profissionais “são treinados para usar um 

modelo de saúde e de doença em que as forças emocionais não desempenham 

papel algum, são propensos a ignorá-las em sua própria vida”.  

A concepção mecanicista do organismo humano levou a uma abordagem 

técnica da saúde, a figura do médico passou a ser central, ocorrendo o processo de 

redução da enfermidade à doença, sendo a atenção médica desviada do paciente 

como pessoa total, pois, ao invés de os médicos tratarem pacientes que estão 

enfermos, concentram-se no tratamento de suas doenças.  

Capra (2002) refere que, de acordo com o modelo biomédico, somente o 

profissional médico sabe o que é importante para a saúde do indivíduo, e só ele 
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pode fazer qualquer coisa a respeito disso, referindo que as técnicas interventivas, 

os testes de laboratório e a medição de parâmetros físicos são geralmente 

considerados mais importantes para o diagnóstico do que a avaliação do estado 

emocional, da história familiar ou da situação social do paciente. O autor afirma 

ainda que o pessoal de enfermagem, embora altamente qualificado, é considerado 

mero auxiliar dos médicos e raramente pode usar todo seu potencial, ao dizer que, 

 

 
em virtude da estreita concepção biomédica de doença e dos padrões 
patriarcais de poder no sistema de assistência à saúde, o importante papel 
que as enfermeiras desempenham no processo de cura, através de contato 
com os pacientes, não é plenamente reconhecido. Graças a esse contato, 
as enfermeiras adquirem frequentemente um conhecimento muito mais 
amplo do estado físico e psicológico dos pacientes do que os médicos, mas 
esse conhecimento é considerado menos importante do que a avaliação 
“científica” do médico, baseada em testes de laboratório (CAPRA, 2002, p. 
150). 

 

 

Historicamente o cuidar tem sido inerente ao trabalho da enfermagem, 

visto que em seu processo de profissionalização o cuidado foi atribuído às pessoas 

que lidavam diretamente com os enfermos. O cuidar, no decorrer da evolução da 

enfermagem, passa a ser considerado objeto de estudo por muitas teóricas, como 

Benner e Wrubel (1989); Leininger (1978); Swanson (1991); Watson (1985, 1988), 

dentre outras.  

Para estas autoras, o cuidar excede a dimensão biológica da pessoa, 

levando em consideração sua cultura, valores, crenças, modos de vida e 

sentimentos vinculados às suas necessidades de cuidado. Cabe ao enfermeiro 

reconhecer isso para direcionar suas ações para a totalidade do sujeito e não, 

exclusivamente, para a enfermidade ou doença. Desse modo, o cuidar é 

considerado a essência da Enfermagem que, transcendendo aos aspectos 

biológicos e técnicos, envolvem a provisão de ajuda, atenção, respeito, amor e 

compreensão mútua.  

No Brasil, estudiosos da enfermagem entendem que o cuidar significa 

comportamentos e ações que incluem valores, habilidades e atitudes empreendidas 

no sentido de favorecer as potencialidades das pessoas para manter ou melhorar a 

condição humana no processo de viver e morrer, sendo o cuidado resultante do 

processo de cuidar. O profissional de enfermagem, na sua relação com o paciente, 
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expressa e compartilha conhecimento, habilidade técnica, espiritualidade e 

sensibilidade, tendo uma relação dialética de troca de experiências de 

desenvolvimento. O ser humano, no processo de crescimento, descobre suas 

capacidades, possibilitando, assim, a sua recriação como pessoa através da 

integração de novas experiências e idéias; seleciona seus valores e ideais; torna-se 

honesto consigo mesmo e mais consciente da ordem social e natural da qual faz 

parte (BARRETO et al, 2004; WALDOW, 2007).  

Numa tentativa de situar a enfermagem no contexto mundial, fomos 

tomados por inquietações a respeito de: Como nos posicionarmos perante esta 

realidade? Por onde começar? Como contribuir? Como cuidar? Como ensinar a 

cuidar? Tais indagações, que constituíram a fase inicial deste estudo, levaram-nos a 

refletir sobre a forma de contribuir com possíveis mudanças centradas no fenômeno 

cuidar. 

O mundo-vivido como docente na Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte (UERN), e na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

ministrando, em ambas, a disciplina de Semiologia e Semiotécnica em Enfermagem, 

ampliou a motivação para a reflexão sobre a experiência como profissional de 

saúde, ao cuidar de pessoas e ao ensinar a cuidar. A partir da vivência docente, 

pudemos observar que o Ensino do Cuidar ainda está predominantemente centrado 

em técnicas assistenciais ou atitudes assistencialistas que levam o aluno a construir 

posições diversas sobre o cuidar, por vezes perpetuando o paradigma biomédico.  

De outro modo, o agir pedagógico assume uma metodologia tradicional, 

ainda marcada por uma reprodutividade e fragmentação do saber, no qual alguns 

docentes “transmitem” conhecimentos com posturas autoritárias, conduzem os 

discentes a buscar conhecimento através de cópia e reprodução, instigando-os a 

incorporar princípios dogmáticos e a tornarem-se profissionais pouco criativos e com 

desempenho insatisfatório. Existe nesta realidade uma grande preocupação em 

relação ao ensino voltado para a técnica, sem avaliar o sentido do cuidar em 

enfermagem, o que, em certos momentos, contribui para um cuidado especializado 

e fragmentado. 

Teóricas e autores enfatizam e concentram seus esforços para mudanças 

rumo a uma prática de enfermagem mais humanizada e integral, o que impele a 

realizar esta pesquisa, no sentido de compreender a experiência vivida dos docentes 

de enfermagem no ensino do cuidar. 
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Isto nos trouxe a possibilidade de refletir sobre as estratégias educacionais 

e assistenciais adotadas atualmente nos currículos dos cursos, bem como nos 

permitiu vislumbrar novos cenários e novas formas de agir no ensino do cuidado que 

prioriza o ser humano em sua totalidade e o considera como sujeito histórico, 

partícipe do mundo que traz consigo experiências, valores e perspectivas culturais 

diferentes. 

Para tanto, nos aproximamos da fenomenologia enquanto enfoque 

teórico/metodológico que nos possibilitou a reflexão e a compreensão acerca do 

mundo vivido. Na experiência dos docentes no ensino do cuidar, Nóbrega (1999, p. 

35) diz que 

 

 
ao adotar a fenomenologia como referência metodológica, faz-se 
necessário incorporar a atitude ancorada na experiência vivida e aberta às 
aventuras da reflexão. O método fenomenológico é, antes de tudo, a 
atitude de envolvimento com o mundo da experiência vivida, com o intuito 
de compreendê-la.  

 

 

Segundo a autora, a aquisição mais importante da fenomenologia foi unir 

o extremo subjetivismo ao extremo objetivismo em suas noções de mundo e de 

racionalidade. O mundo fenomenológico está inserido na interseção das 

experiências entre os indivíduos, ou seja, na sua intersubjetividade. Desse modo, o 

mundo fenomenológico não é o ser puro, 

 

 
mas o sentido que transparece na interseção de minhas experiências com 
as do outro, pela engrenagem de umas sobre as outras; ele é, pois, 
inseparável da subjetividade e da intersubjetividade, que faz sua unidade 
pela retomada de minhas experiências passadas em minhas experiências 
presentes, da experiência do outro na minha (MERLEAU-PONTY, 1994, p. 
15). 

 

 

O mundo não é o que se pensa, mas o que se vive; é estar aberto, 

comunicando-se, indubitavelmente, com ele, mas não o possuindo. Por ser ele 

inesgotável, o mundo é aquilo que se percebe. Portanto, é preciso que se 

redescubra o ser e o estar no mundo, pois, como afirma Merleau-Ponty (1994, p. 

11), 
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o mundo que eu distinguia como soma de coisas ou de processos ligados 
por relações de causalidade, eu o redescubro “em mim” como horizonte 
permanente de todas as minhas cogitações e como uma dimensão com 
relação a qual não deixo de me situar. 
 

  

O verdadeiro cogito não define a existência do sujeito pelo pensamento 

que ele tem de existir, não converte a certeza do mundo em pensamento do mundo, 

não substitui o mundo pela significação do mundo. Reconhece, ao contrário, o 

pensamento como fato inalienável e elimina qualquer espécie de idealismo do ser 

humano ao se descobrir como “ser-no-mundo” (MERLEAU-PONTY, 1994). 

Podemos compreender que o sujeito é, ao mesmo tempo, corpo e 

consciência, uma vez que ele é objetividade (corpo) e é subjetividade (consciência), 

não podendo ser reduzido a nenhuma destas duas dimensões. O Eu, identidade, 

especificidade do sujeito, aparece como produto das relações do corpo e da 

consciência com o mundo, conseqüência da inter-relação entre objetividade e 

subjetividade no contexto social. A subjetividade deixa de ser um fenômeno 

secundário na compreensão do sujeito e não se encontra em um papel subalterno, 

como defendia o racionalismo cartesiano, mas surge como possibilidade de 

apreender o mundo.  

Desse modo, procuramos, nesta pesquisa, voltar o olhar para a leitura das 

principais características reveladas pelos docentes em seu processo pedagógico, no 

intuito de compreender sua experiência vivida no mundo do ensino do cuidar em 

enfermagem. Para tanto, recorremos às seguintes questões de pesquisa: Para você, 

o que é cuidar? Como é a vivência do ensino do cuidar, a partir da sua concepção? 

Pretendemos que este estudo possa encontrar caminhos que permitam 

aos enfermeiros e aos profissionais de saúde, de forma geral, compreender mais 

sobre o ensino do cuidar sensível, buscando fugir do “entorpecimento afetivo” que 

permeia a cultura ocidental, principalmente, no que diz respeito a não reproduzir o 

analfabetismo emocional no agir pedagógico. Assim, esperamos contribuir com 

subsídios que possibilitem a sensibilidade presente no cuidar do outro, nas rotinas 

produtivas e no campo do ensinar/aprender, pois, como bem menciona Restrepo 

(1994, p. 18), é preciso que estejamos dispostos 
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a reconhecer que o tipicamente humano, o genuinamente formativo, não é 
a operação fria da inteligência binária [...] o que nos caracteriza e diferencia 
[...] é a capacidade de emocionar-nos, de reconstruir o mundo e o 
conhecimento a partir dos laços afetivos que nos impactam. 
 

 

Enfocamos, mediante o exposto, a relevância social do estudo, uma vez 

que entendemos que, para a universidade, constitui-se um grande desafio o 

rompimento com o pensar/fazer fragmentado, substituindo-o pelo pensamento 

integrado, inter-relacionado, contextualizado e global, não só do ensino de 

enfermagem/saúde, mas de toda a dimensão educacional.  

Esta pesquisa visa também contribuir para a discussão curricular do 

Ensino do Cuidar em Enfermagem, na compreensão do cuidado ampliado e não 

apenas focado no desenvolvimento de competências técnicas e científicas.  

Desse modo, o presente trabalho organiza-se da seguinte forma: no 

primeiro momentos, discutimos sobre o caos planetário permeado de inversão de 

valores e de prioridades, que tem como “pedra fundamental” a globalização e o 

capitalismo que atualmente ditam os modos de ser, de pensar, de sentir e de agir 

da humanidade. O cuidar, nesse contexto, aparece como característica ontológica 

dos seres humanos e como fenômeno que deve permear os pensamentos; a 

percepção e os valores necessários para a mudança que levará à superação de 

uma crise paradigmática. Procuramos inserir a Enfermagem nesta discussão 

enfatizando a sua imprescindibilidade para a consolidação de uma mudança 

paradigmática que dê ênfase ao fenômeno cuidar. 

A tematização do fenômeno, aqui abordado, a concepção de cuidar, 

exigiu-nos uma revisão bibliográfica sobre o cuidado, o qual permeia a história da 

humanidade desde seus primórdios até os dias atuais, e a gênese de sua 

profissionalização.  

O segundo momento de discussão foi organizado contemplando, 

inicialmente, um breve resgate sobre o cuidado de saúde não institucionalizado 

usado nas antigas civilizações, como a grega e a romana, passando pelo cuidado 

praticado por pessoas leigas e religiosas na Idade Média até a Idade Moderna; o 

cuidado após a profissionalização da Enfermagem; os principais movimentos 

mundiais de profissionalização do cuidar; e o cuidar na educação em 
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Enfermagem atual trouxeram alguns problemas de identidade e de formação da 

Enfermagem. 

No terceiro momento, foram discutidas as tendências atuais do cuidar 

em enfermagem, abordando o cuidar como processo inerente à sua prática. 

Procuramos ter uma discussão sucinta acerca das tendências atuais do cuidar 

em enfermagem, que, a partir da década de 1950, em nível mundial, iniciou sua 

conceituação teórica, o que contribuiu para o desenvolvimento ontológico e 

epistemológico do cuidado de enfermagem. Tal fato requereu um estudo das 

concepções teóricas nacionais e internacionais a respeito do cuidar em 

enfermagem, o que foi realizado a partir da leitura e interpretação de algumas 

teorias que fundamentam esse cuidar.  

Utilizamos, nesse momento, estudos desenvolvidos por teóricas da 

enfermagem, destacando-se, dentre elas, Leininger (1978), Watson (1979, 1988) 

e Swanson (1991), com teorias que enfocam o cuidado. Leininger (1978) 

formulou a teoria transcultural do cuidado, identificou constructos do cuidado e 

distinguiu cuidado genérico e cuidado de enfermagem; Watson (1979, 1988) 

formulou a teoria transpessoal do cuidado baseada na filosofia e ciência do 

cuidado de enfermagem dirigido a valores humanos, morais e ideais; Swanson 

(1991) desenvolveu uma teoria do cuidado baseado em cinco processos: 

conhecer, estar com, fazer por, tornar capaz, e manter a crença, a qual define o 

cuidado como uma maneira de acalentar quem nos é precioso, por quem 

sentimos um senso pessoal de compromisso e responsabilidade e sustenta a 

alegação de que o cuidado é o principal fenômeno da Enfermagem, mas não 

necessariamente exclusivo de sua prática.  

Pudemos perceber ainda que a pluralidade de concepções teóricas da 

enfermagem destinadas a orientar a prática mostrou uma tendência de valorizar o 

cuidar, a pessoa, a saúde e o meio ambiente, divergindo da visão redutora do 

paradigma cartesiano. O cuidar, hoje, implica na percepção da globalidade, da 

transdisciplinaridade e na atenção séria e responsável para o “ser” cuidado e o 

“ser” cuidador. Os enfermeiros, utilizando-se das teorias de enfermagem, buscam 

estabelecer as suas responsabilidades diante de si e dos outros e por aquilo que 

é comum e humano. Exercendo sua prática profissional sem ser individualista, 

compreende o ser humano como um ser-de-relações com o mundo e com os 

outros, em toda a sua subjetividade.  
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Na construção dos resultados, buscamos revelar as concepções contidas 

nas falas dos docentes a fim de compreender a sua experiência vivida no ensino do 

cuidar. A fenomenologia nos permitiu partilhar as vivências dos educadores de 

enfermagem, desvelando sentidos e informações sobre o seu agir pedagógico, 

incluindo sentimentos e afetividades, descortinando os mais complexos 

relacionamentos e possibilitando perceber as palavras ditas, sentir as palavras não 

ditas e descobrir as que estavam “entre linhas”. 

Procurar compreender sem emitir juízos de valor, ou premissas pessoais, 

por vezes nos instigou a desafiar a nossa formação cartesiana positivista de buscar 

uma causa e um efeito, de perceber as dualidades, o certo e o errado. No momento 

de redução fenomenológica, chegamos, por algumas vezes, a sentir que foi difícil ir-

às-coisas-mesmas.  

Esta pesquisa está organizada de forma que, inicialmente, a partir de uma 

revisão de literatura, possamos ter subsídios para discutir sobre as Tendências 

Mundiais e o desafio do cuidar, a fim de nos situarmos mundialmente na discussão 

do cuidar como ethos mundial; em seguida, abordamos uma breve Gênese da 

profissionalização do cuidar, que nos permitiu atrelar o cuidar humano ao cuidar 

profissional de enfermagem, mostrando pontos de convergência histórica entre 

ambos; e realizamos uma breve discussão sobre tendências atuais do cuidar em 

enfermagem. 

No caminho metodológico, fazemos um breve comentário sobre a 

fenomenologia, detendo-se nesta como um recurso metodológico e disponibilizando 

detalhes da utilização da Análise do Fenômeno Situado, e de particularidades da 

execução desta pesquisa. 

Na construção dos resultados, abordamos inicialmente o cuidar como 

concepção ampla e multidimensional, seguida de considerações sobre o cuidar 

como prática profissional, trazendo a experiência vivida dos sujeitos. E, por fim, 

sentimos os raios de luz em toda sua intensidade e particularidades, ao 

explicitarmos e buscarmos compreensão sobre o Ensino do Cuidar. 

Esperamos com este estudo compartilhar as experiências vividas dos 

docentes no ensino do cuidar em enfermagem, fazendo conexões entre atmosferas 

singulares e o mundo complexo do cuidar como ethos mundial. Esperamos semear 

inquietações e favorecer reflexões inspiradas na elaboração de novas idéias que 

libertem as formas habituais do pensamento e do ensino.  
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Mariotti (2002), em epígrafe mencionada nesta dissertação, sensivelmente 

menciona a interconexão das mudanças, quando diz que precisamos mudar o modo 

de sentir, para mudar o modo de pensar, para mudar o modo de falar, para mudar o 

modo de agir, o que, nesta pesquisa, é concebido como cuidar, como agir 

pedagógico capaz de superar as fragilidades estéreis de relações desumanamente 

impessoais. Precisamos, pois, buscar harmonia, crítica, interpretação e 

transformação do mundo. 
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2 OBJETIVO 
 
 
2.1 GERAL 
 
 

Compreender a experiência vivida dos docentes de enfermagem no ensino do 

cuidar. 

  

 

2.2 ESPECÍFICOS 
 
 

– Identificar a(s) concepção(ões) de cuidar que orienta(m) a vivência do 

docente no ensino do cuidar; 

– Descrever a(s) concepção(ões) de cuidar encontradas nas falas dos 

docentes; 

– Analisar as convergências, divergências e as idiossincrasias 

encontradas nas falas dos docentes acerca do ensino do cuidar. 
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3 TENDÊNCIAS MUNDIAIS E O DESAFIO DO CUIDAR 
 
 

A explosão científica e tecnológica, que vem ocorrendo 

concomitantemente com a globalização, tem produzido avanços sem precedentes 

na melhoria da qualidade de vida da população mundial. A globalização influencia 

diretamente todos os setores, inclusive, a forma de viver, produzir e morrer da 

sociedade; a transformação e a velocidade das informações instalam novas lógicas 

de funcionamento global. Esta lógica é marcada por uma dialética, na qual os 

avanços crescem e instalam-se na mesma velocidade da dicotomia produzida pelas 

relações entre economia e sociedade, gerando, principalmente, iniquidades, 

contradições e conflitos crescentes que impactam diretamente na saúde, chegando 

à escala planetária. Buss (2006) coloca que a globalização é um processo 

econômico, social e cultural firmado nas três últimas décadas do século XX, cujas 

principais características são: o crescimento do comércio internacional; a 

privatização da economia e a minimização dos Estados-nações; a facilidade de 

circulação de pessoas e bens entre os países do mundo; e a expansão das 

oportunidades de comunicação, devido ao surgimento de diversos instrumentos e 

ferramentas, entre elas a internet. 

No século XX, graças à melhoria das condições de vida, diminuiu a taxa 

de natalidade e mortalidade, aumentando a expectativa de vida (o que ocorreu mais 

rapidamente nos últimos 40 anos do que nos 4000 anos predecessores), 

principalmente nos países desenvolvidos, que sofrem atualmente com o 

envelhecimento populacional e a diminuição da População Economicamente Ativa 

(PEA). Ao mesmo tempo, há o aumento da mortalidade materna, infantil e por 

patologias como a AIDS, no continente Africano, mostrando, assim, iminentes 

disparidades entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos. 

Esta nova ordem, de acordo com a Comissão Mundial das Dimensões 

Sociais da Globalização, instituída pela Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), está produzindo resultados desiguais entre os países e dentro deles, sendo 

estas desigualdades inaceitáveis, do ponto de vista moral, e insustentáveis, do ponto 

de vista político, uma vez que a globalização associa-se ao sistema capitalista, 

instalando um progresso unilateral concentrador de riqueza e poder, que elimina 

veementemente as expectativas de uma globalização com benefícios para todos. Os 
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problemas advindos desta associação são retratados pelo aumento das 

desigualdades sociais, da pobreza, da violência, da degradação ambiental e das 

enfermidades, provendo consequências dramáticas de uma crise mundial 

generalizada de abandono, desprezo e desconsideração da generosidade e da 

solidariedade, em prol do individualismo e da competição acirrada.  Sobre isso Boff 

(2005, p. 59-60) observa que 

 

 
 

a lógica da competição [...], sem qualquer laivo de cooperação, confere 
traços de impiedade à globalização imperante. Exclui cerca de metade da 
humanidade. Suga o sangue das economias dos países fracos e 
retardatários, lançando cruelmente milhões e milhões na fome e na 
inanição. Cobra custos ecológicos de tal monta que põe em risco a 
biosfera, pois polui os ares, envenena os solos, contamina as águas e 
quimicaliza os alimentos. [...] Prefere o risco da morte que a redução de 
seus ganhos materiais. 

 

 

Uma das principais características da globalização está no modo como os 

seus mecanismos se expressam, produzem, sustentam e incrementam a iniqüidade 

nas condições de vida e saúde, constituindo um estado de injustiça social. As 

desigualdades se devem às diferenças de acesso a uma renda estável, recursos 

sociais, trabalho, assistência, proteção social, água, serviços sanitários e a 

educação, o mais importante fator determinante das condições de saúde.  

As novas sociedades trazem consigo as doenças crônicas que chamam a 

atenção das comunidades e do saber sanitário em particular, devido às doenças 

cardiovasculares, neoplasias, diabetes e hipertensão, que constituem as principais 

causas de morte dos adultos em países desenvolvidos; as desordens nutricionais as 

quais são bidirecionais: nos países pobres, onde muitas mães e seus filhos são 

acometidos pela desnutrição, enquanto a obesidade chega a atingir quase a metade 

da população em alguns países ricos; o aumento na incidência dos transtornos 

psíquicos, mentais e de comportamento amplia o número de pessoas dependentes 

de substâncias psicoativas, álcool, tabaco e eleva o índice de suicídios; os desastres 

naturais crescentes devido ao ataque ao ecossistema planetário, ocasionando 

mortes e múltiplas lesões, perda de moradia, desproteção, insegurança, maior 

pobreza e consequentemente mais enfermidades; a migração forçada e o tráfico de 

drogas completam o quadro da saúde na globalização (MALVÁREZ, 2007). 
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As colocações de Malvárez (2007) mostram que a globalização tem 

empobrecido países e ampliado a exclusão e a iniquidade econômica e social, as 

quais repercutem pesadamente sobre a saúde de indivíduos e da população como 

um todo, o que é referido por Buss (2006) como um quadro de transnacionalização 

de doenças, uma vez que derivam de micro-organismos rapidamente transportáveis 

por pessoas, animais, insetos e alimentos de um país ou de um continente a outro. A 

exemplo disso, a difusão do vírus da dengue, da gripe aviária, de patologias, como o 

Ebola, do HIV, dentre outros; alerta também para o reaparecimento de antigas 

patologias por vezes erradicadas, como a poliomielite, o cólera, a febre amarela e a 

tuberculose que voltam resistentes aos tratamentos conhecidos. 

Para Buss (2006), questões de cunho sócio, cultural e político criam um 

quadro caótico ao se considerar o turismo sexual de crianças, adolescentes e 

adultos de ambos os sexos, vinculado ao turismo internacional, principalmente nos 

países subdesenvolvidos; as guerras e conflitos mundiais resultantes de disputas 

econômicas e territoriais entre países, gerando milhares de mortes, feridas e 

incapacidades físicas, emocionais e mentais pós-conflito; além da fome e a 

desnutrição crônica que paradoxalmente coexistem com tecnologias agrícolas que 

aumentam a produção e a distribuição de alimentos. 

Os sistemas de saúde dos países em desenvolvimento estão submetidos 

a uma forte pressão do comércio internacional para a aquisição de medicamentos, 

equipamentos e mão-de-obra cada vez mais qualificada em áreas técnicas 

específicas e em práticas curativistas. O alto custo de medicamentos e outros 

insumos, em grande parte, resultam do sistema de proteção comercial através do 

patenteamento que defende principalmente o interesse das grandes empresas 

privadas, decorrendo no impedimento importante ao acesso dos países mais pobres 

a recursos por vezes indispensáveis para o tratamento e diagnóstico de algumas 

patologias.  

Neste sentido, Buss (2006, p. 290) desvela que 

 

 
en la medida en que los intereses del comercio y de la ganancia superan 
los intereses de la salud de los más pobres y la “gorbenanza global”, y los 
Estados nacionales no encuentran soluciones para la cuestión de acceso a 
tales insumos puedo afirmar que vivimos en tiempos de barbárie global.  
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Todavia, é preciso considerar que a globalização não trouxe apenas 

malefícios para a humanidade. Ela possibilitou a criação das Nações Unidas em 

meados do século XX, incluindo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

representando um avanço nas discussões e elaboração de metas para superação 

das dificuldades surgidas. Os debates promovidos nas conferências geraram 

informes importantes e recomendações significativas que culminaram, no ano de 

2000, na Declaração do Milênio. Nesta Declaração encontram-se traçados oito 

objetivos para o desenvolvimento do milênio: erradicar a pobreza extrema e a fome; 

proporcionar o ensino primário universal; promover a igualdade entre os gêneros e a 

autonomia da mulher; reduzir a mortalidade das crianças menores de 05 anos; 

melhorar a saúde materna; combater o HIV/AIDS e outras enfermidades; garantir a 

sustentabilidade do meio ambiente; fomentar uma associação mundial para o 

desenvolvimento. Todos os países devem ter os oito objetivos como meta, porém, 

os países em desenvolvimento deverão estar voltados principalmente para os sete 

primeiros objetivos e os países desenvolvidos para o último.  

Além disso, com as novas tecnologias da informação e da comunicação a 

humanidade parece mais próxima, mostrando que a globalização pode encurtar 

distâncias, favorecer troca de experiências, formas de viver, de ser e de estar no 

mundo. Santos (2006) coloca que, neste mundo globalizado, a mutação tecnológica, 

a partir da engenharia genética, permitiu a promessa de mutação biológica do 

homem; porém, uma mutação filosófica está à espera de um homem capaz de 

atribuir um novo sentido à existência da pessoa, da humanidade e do planeta.  

Sobre o assunto, Boff (2005, p. 61) coloca que  

 

 
agora, estabelecida a globalização material, a globalização humana deve 
se reapropriar de seus ganhos num quadro maior e mais includente e 
buscar hegemonia. Ela se processa, simultaneamente, em várias frentes, 
na antropológica, na política, na ética e na espiritualidade. 

 

 

Considerando esta prenúncia de oportunidades que a globalização traz 

para a população mundial, em março de 2000, foi aprovada a versão final da Carta 

da Terra na sede da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 

Cultura (UNESCO), em Paris, sendo este documento o resultado de uma série de 
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debates interculturais sobre objetivos comuns e valores compartilhados, realizados 

em todo o mundo por mais de uma década. A Carta da Terra consiste em um 

conjunto de princípios e valores fundamentais que norteará pessoas e Estados, no 

que se refere à construção de uma sociedade global no século XXI, que seja mais 

justa, sustentável e pacífica. O documento procura inspirar em todos os povos um 

novo sentido de interdependência global e de responsabilidade compartilhada pelo 

bem-estar da família humana e do mundo em geral. A Carta da Terra serve como 

um Código de Ética planetário equivalente à Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, no que concerne à sustentabilidade, à equidade e à justiça. 

Está na introdução da Carta da Terra que:  

 

 
a humanidade é parte de um vasto universo em evolução. A Terra, nosso 
lar, está viva com uma comunidade de vida única [...] O espírito de 
solidariedade humana e de parentesco com toda a vida é fortalecido 
quando vivemos com reverência o mistério da existência, com gratidão pelo 
presente da vida, e com humildade considerando o lugar que ocupa o ser 
humano na natureza [...] Nossos desafios ambientais, econômicos, 
políticos, sociais e espirituais estão interligados e juntos poderemos forjar 
soluções includentes [...] A escolha é nossa: formar uma aliança global 
para cuidar da Terra e uns dos outros, ou arriscar a nossa destruição e a 
da diversidade da vida. São necessárias mudanças fundamentais dos 
nossos valores, instituições e modos de vida (grifo nosso). 

 

 

A Carta da Terra é uma das representações de como a humanidade está 

se organizando para irromper e consolidar a “globalização humanizada” defendida 

por Leonardo Boff. Este coloca que a crise generalizada que afeta a humanidade se 

revela pelo descuido com que se tratam as realidades mais importantes da vida. 

Para sair desta crise é preciso que uma nova ética surja de algo essencial ao ser 

humano, o cuidar. 

O cuidar, em uma perspectiva global, aparece nas principais discussões 

como o fenômeno que deverá permear os pensamentos, a percepção e os valores 

necessários para a mudança que levará a superação de uma crise paradigmática, 

que está conduzindo a humanidade ao caos, à impessoalidade, à destruição dos 

recursos naturais, às mazelas da desigualdade e da injustiça social. A gravidade e a 

extensão global desta crise atual indicam que essa mudança é capaz de resultar 

numa transformação de dimensões sem precedentes, em um momento decisivo 

para todo o planeta. Estar envolvido neste contexto é estar compromissado na 
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busca de uma sociedade mais justa e igualitária, mais humanizada, permeada de 

compaixão e solidariedade em nome da preservação da espécie humana e do seu 

habitat, o planeta Terra. 

Sobre o cuidado, Boff (1999, p. 91) traz a filologia da palavra para explicar 

o significado que ela adquire hoje. 

 

 
Alguns estudiosos derivam cuidado do latim cura [...] Em sua forma mais 
antiga, cura em latim se escrevia coera e era usada num contexto de 
relações de amor e de amizade. Expressava a atitude de cuidado, de 
desvelo, de preocupação e de inquietação pela pessoa amada ou por um 
objeto de estimação. Outros derivam cuidado de cogitare-cogitatus e de sua 
corruptela coyedar, coidar, cuidar. O sentido de cogitare-cogitatus é o mesmo 
de cura: cogitar, pensar, colocar atenção, mostrar interesse, revelar uma 
atitude de desvelo e de preocupação. O cuidado surge quando a existência 
de alguém tem importância pra mim. Passo então a dedicar-me a ele; 
disponho-me a participar de seu destino, de suas buscas, de seus 
sofrimentos e de seus sucessos, enfim, de sua vida. 

 

 

Boff (1999), baseando-se em mitos antigos e pensadores 

contemporâneos, afirma que a essência humana não se encontra tanto na 

inteligência, na liberdade ou na criatividade, mas basicamente no cuidado. Para ele, 

o ser humano é um ser de cuidado, colocando cuidado em tudo o que projeta e faz, 

sendo esta uma característica singular deste ser. Diz ainda que cuidar é mais que 

um ato; é uma atitude, pois se opõe ao descuido e ao descaso. Portanto, cuidar 

abrange mais que um momento de atenção, de zelo e desvelo; representa uma 

atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo 

com o outro. O autor tece estas afirmações e considerações sobre o cuidado 

baseando-se em Martin Heidegger, o qual diz que o cuidado se encontra na raiz 

primeira do ser humano, antes que ele faça qualquer coisa, e se fizer, ela vem 

sempre acompanhada e imbuída de cuidado. O cuidado apresenta-se como um 

modo-de-ser essencial, sempre presente e irredutível à outra realidade anterior. É 

uma dimensão fontal, originária, ontológica, impossível de ser realmente 

desvirtuada, entra na natureza e na constituição do ser humano (BOFF, 1999).  

Heidegger (1989) parte da distinção entre Sein (Ser) e Dasein (Estar lá, 

estar no mundo), enfatizada em sua obra Sein und Zeit (Ser e tempo, 1927); muito 

do que ele tem a dizer sobre o Dasein refere-se aos problemas e situação do 

indivíduo em relação ao mundo, o que torna, em linhas gerais, sua filosofia um tipo 
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de existencialismo – a sua preocupação com os problemas da existência humana. 

Para Heidegger, o que caracteriza o Dasein é o Sorge (cuidado), sendo este 

ontologicamente anterior a toda atitude e situação do ser humano, envolvendo, 

assim, a preocupação do sujeito com o que quer que seja seu objeto.  

Para Ayres (2004, p. 21), fundamentado também na fenomenologia de 

Heidegger, o cuidado surge quando a existência do outro adquire importância para 

si, e, em conseqüência, dispõe-se a participar de sua existência; esse modo de ser 

mediante o qual se cuida do outro com desvelo e solicitude, deixando em segundo 

plano a preocupação consigo mesmo. 

Acompanhando o pensamento anteriormente mencionado, o cuidado, a 

partir de Heidegger, significa um fenômeno ontológico/existencial básico. O modo-

de-ser cuidado revela de maneira precisa como é o ser humano, o qual, sem o 

cuidado, deixa de ser humano. Se não receber cuidado desde o nascimento até a 

morte desestrutura-se, definha, perde o sentido e morre. Se, ao largo da vida, não 

fizer com cuidado tudo o que empreender, acabará por prejudicar a si mesmo e por 

destruir o que estiver à sua volta, ou seja, um fenômeno que é a base possibilitadora 

da existência humana enquanto humana (BOFF, 1999). 

O processo de profissionalização do cuidado se entrelaça à história da 

atenção das enfermidades, pois, o cuidado profissional foi atribuído no decorrer da 

história ao encargo da Enfermagem. Malvárez (2007) diz que a evolução histórica da 

enfermagem e a sua articulação com os processos sociais, políticos e científicos, 

colocam-na em um lugar de destaque no que diz respeito ao bem-estar humano, e 

numa condição imprescindível para a prevenção das enfermidades e recuperação 

da saúde. Além disso, ainda deve ser mencionada a contribuição da profissão na 

atenção a pessoas enfermas ou em risco, não objetivando apenas curar, mas 

confortar, complementar as capacidades debilitadas e potencializar as capacidades 

presentes, aliviando a dor, cuidando. 

Hodiernamente, o mundo globalizado exige um reposicionamento da 

enfermagem perante sua compreensão e posição sobre o cuidado. O 

envelhecimento da população, a diminuição da fecundidade, as migrações, as taxas 

de mortalidade, a pobreza, o analfabetismo, a desnutrição, dentre outros, são fatores 

que se apresentam como indutores para que a Enfermagem defina, rapidamente, 

estratégias de reorientação profissional rumo à consciência de ser e de estar no 

mundo, aceitando o desafio de cuidar e cuidar bem deste mundo. Tal desafio exige 
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mudanças paradigmáticas da noção de cuidado, historicamente focalizado no 

indivíduo e na doença, para a perspectiva de cuidado global. Para isto, faz-se 

necessário, uma mudança de enfoque de problemas, de abordagens, de 

tecnologias, de cenários e de práticas distintas.  

A visão mecanicista do mundo e o sistema de valores que está associado 

à globalização geraram tecnologias, instituições e estilos de vida por vezes 

patológicos. Segundo Capra (2002), muitos destes riscos para a saúde são 

agravados devido ao sistema de assistência à saúde ser incapaz de enfrentá-los 

adequadamente por causa de sua adesão ao mesmo paradigma que está 

perpertuando as causas da saúde precária. A atual assistência à saúde está dentro 

da estrutura biomédica, concentrando-se na medicina hospitalar e dependente do 

mercado capitalista da indústria farmacêutica. A assistência à saúde e a prevenção 

de doenças são tratadas como dois problemas distintos, e, por conseguinte, os 

profissionais da saúde pouco fazem, no sentido de apoiar a política ambiental e 

social diretamente relacionada com a saúde pública. 

O mesmo autor, referindo-se a uma nova visão da realidade, isto é, à 

mudança que transcende fronteiras disciplinares e conceituais, coloca que  

 

 
a assistência aos pacientes [...] está sendo hoje advogada por enfermeiras 
que se encontram na vanguarda do movimento holístico de saúde. [...] as 
enfermeiras poderão especializar-se – em terapia de massagem, medicina 
herbácea, obstetrícia, saúde pública ou assistência social – além da sua 
prática geral. O importante é que dispomos agora de um grande número de 
enfermeiras altamente qualificadas que não podem usar de todo seu 
potencial no sistema atual, mas estão prontas para prestar assistência 
dentro de uma abordagem holística e humanística. Incorporar a 
enfermagem numa estrutura holística de assistência à saúde significará 
expandir o que já existe. Será a estratégia no período de transição para o 
novo sistema (CAPRA, 2002, p. 329-330). 

 

 

A Enfermagem vive esta iminente mudança paradigmática, adquirindo um 

status global de imprescindibilidade para a consolidação desta mudança. Dispõe da 

informação e do conhecimento científico necessários; da compreensão dos 

macrodeterminantes; da possibilidade de alianças e práticas colaborativas; de 

acesso a experiências exitosas de cuidado em todas as partes do mundo; e da 

capacidade de solidariedade e do amor pelas pessoas, condições que jamais se 

perderão, uma vez que a essência da profissão é o cuidar.  
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A Enfermagem tem tradição histórica articulada ao modelo biomédico, 

porém as enfermeiras, como Capra (2002) bem mencionou, desenvolveram a 

atividade profissional e o processo de trabalho de forma a recuperar sua 

predominante condição de assistência primária à saúde, que é na atual civilização 

globalizada, onde surgem e se desenvolvem os maiores problemas de saúde, pois, 

é neste setor que há o exercício da promoção e proteção da saúde como 

contribuição direta ao desenvolvimento social.  

A Enfermagem, como sistema político conceitual e prático, pode contribuir  

com seu aporte para a renovação e também como resposta social para Atenção 

Primária à Saúde  

O cuidado, nas mais diferentes dimensões e variações históricas, 

emerge, continuamente, como força propulsora e dinamizadora das ações de 

Enfermagem. O seu profissional, mesmo que não lhe seja atribuída a exclusividade 

do cuidado, é quem empreende a maior parte do seu tempo, da sua energia, da sua 

vida, para estar com o outro em relação de reciprocidade e interatividade. Assim, o 

cuidar é ultrapassar a dimensão unicamente racional e assistencialista do fazer, para 

alcançar a dimensão relacional e multidimensional do cuidado. Essa forma singular 

de interação, que o cuidado pressupõe e estabelece, não pode ser alcançada, 

todavia, com uma formação que se limite aos procedimentos técnicos e seja 

baseada em uma simples intervenção profissional. 
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4 DA GÊNESE À PROFISSIONALIZAÇÃO DO CUIDADO 
 

 

O conceito de cuidar permeia toda a história humana, bem como a história 

da Enfermagem e de seu processo de profissionalização, sendo considerado como a 

sua essência, embora torne necessário diferenciar o significado de cuidar primitivo 

ou ancestral do significado de cuidar profissional no exercício da Enfermagem. Os 

períodos históricos foram marcados por uma formação social específica, na qual as 

relações de poder e a articulação da questão de saúde, dentro da perspectiva 

socioeconômica e política, foram fatores que caracterizaram a evolução e a trajetória 

das práticas de cuidar, na qual a Enfermagem está inserida. 

 

 

4.1 O CUIDADO DE SAÚDE NÃO INSTITUCIONALIZADO 
 
 

O cuidar ancestral, o qual se remete aos humanos pré-históricos, às 

antigas civilizações, não tem apenas o seu significado distinto, mas também seus 

preceitos éticos. Este cuidar ancestral apresenta-se em atividades de alimentação e 

de conservação do grupo, no modo de relacionar-se e de expressar-se com 

interesse e carinho.  Também está relacionado à origem da vida, à sua continuidade, 

à sua sobrevivência, ao desenvolvimento do homem e à sua luta contra a morte. A 

esse respeito, Waldow (2001, p. 23) afirma:  

 

 
Pode-se considerar que o ser humano foi progredindo em suas 
necessidades, as quais em conseqüência, lhe exigiram desenvolvimento de 
habilidades e de capacidades, não físicas e biológicas para a adaptação ao 
meio ambiente, mas também mentais, emocionais e sociais. Os recursos e 
os comportamentos de cuidado à sobrevivência assumem assim 
características estéticas, pois os humanos imprimem cultura e história nas 
suas pinturas e figuras que descrevem eventos do dia-a-dia, crenças, 
devoções, entre outros. 

 

 

Esta referência ao passado vem demonstrar que as práticas de cuidar são 

tão antigas quanto à humanidade, uma vez que é inerente á sua própria condição de 
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sobrevivência, estando na sua origem associado ao trabalho feminino, 

desenvolvendo-se entre as primeiras civilizações do Oriente e do Ocidente, sendo 

influenciadas pelos mais diferentes preceitos e dogmas das mais diversas correntes 

filosóficas e religiosas. 

Sempre em articulação com as estruturas sociais, as práticas de cuidar 

foram se diferenciando e se difundindo a partir da Grécia clássica, onde vamos 

encontrar dados relevantes que permitem a compreensão da sua evolução. As 

práticas de saúde, o cuidado com os enfermos associava-se à prática religiosa, 

numa luta de milagres e encantamentos contra os demônios causadores dos males 

do corpo e do espírito. Os sacerdotes nesta civilização exerciam o papel de 

mediadores entre os homens e os deuses, investindo-se de atributos das divindades 

e do poder de cura, da vida ou da morte. Às mulheres eram atribuídas as práticas de 

cuidar; elas eram isentas de cidadania e liberdade, juntamente com os escravos, 

remetidas à esfera dos lares, cabendo-lhes o atendimento das necessidades que 

permitissem ao homem o exercício de sua vida política e atividade pública. Veiga 

(2006, p. 26) coloca que “o papel outorgado à mulher na sociedade grega viria a 

constituir uma matriz civilizacional que condicionaria a evolução do seu papel social 

até a contemporaneidade”. 

Veiga (2006) destaca que a filosofia grega relegou à mulher um papel de 

subordinação ao homem, ideia que possui uma interpretação errônea da biologia, 

nomeadamente no que concerne à sexualidade, uma vez que para a filosofia grega 

a natureza da mulher é passiva, sem energia própria, cabendo ao homem o papel de 

ativo, tanto no coito como na reprodução; a maior virtude da mulher era a obediência 

ao homem.  

Este preceito marcou o papel social da mulher até a modernidade. A 

Idade Média e, posteriormente, o Renascimento mantiveram a mulher afastada da 

esfera pública, permanecendo como atribuição feminina os cuidados de manutenção 

da vida com um diminuído valor social e ligados a um papel submisso.  
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4.2 O CUIDADO INSTITUCIONALIZADO PRATICADO POR LEIGOS E POR 
RELIGIOSAS 
 
 

Na Idade Média, a organização eclesiástica adquire traços preciosos e se 

posiciona nas cidades e capitais das províncias, exercendo influência preponderante 

sobre os cidadãos e aumentando seu poderio e sua posse fundiária. Aliada à alta 

camada da nobreza, a Igreja detinha o monopólio moral, intelectual e financeiro e, 

enquanto precursora da lei, da caridade e da bondade, difundia o dogmatismo 

cristão, através do argumento de autoridade e da hegemonia eclesiástica. 

O cristianismo teve um importante papel na transposição do cuidar da 

esfera privada da família para as instituições religiosas que se embasavam em 

preceitos de altruísmo e compaixão, para, através da caridade, cuidar de pobres, 

velhos e doentes, exercendo atividades de conforto, de limpeza de feridas e 

administração de poções. Aos cuidadores era requerida a demonstração de 

humildade, paciência, docilidade e obediência. Os nobres, para atender aos 

preceitos cristãos de caridade, desfaziam-se dos seus bens e dedicavam suas vidas 

aos mais pobres com o objetivo de obter salvação divina através dos serviços 

prestados. Waldow (2001, p. 53) exemplifica esta situação ao relatar que 

 

 
as diaconisas, as viúvas e as virgens ficaram conhecidas pelas atividades 
cristãs no fornecimento de alimento, abrigo, dinheiro, vestuário e na 
prestação de cuidado a doentes. Quando não religiosas, deveriam fazer 
voto de castidade, dedicando-se apenas às obras beneficentes de cuidado 
ao corpo e ao espírito dos necessitados. Muitas delas, de origem nobre, 
utilizaram seus próprios castelos ou fundaram instituições para abrigar 
necessitados e doentes.  
 

 

Durante toda a Idade Média proliferaram asilos para indigentes e 

desvalidos; nesta época foi também atribuído o surgimento dos hospitais, os 

primeiros exemplos de institucionalização do cuidar. Os hospitais medievais 

surgiram num momento histórico de débeis condições e hábitos de higiene das 

cidades, de caos sanitário, devido às grandes epidemias, aos povos peregrinos e às 

guerras. O caráter religioso tinha como foco a salvação da alma, tanto dos enfermos 

quanto das pessoas caridosas que neles trabalhavam. Foucault (1986) desvela que 
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o hospital medieval tinha a função de transição entre a vida e a morte, de salvação 

espiritual mais do que material aliada à função de separação dos indivíduos 

perigosos para a saúde da população.  

Geovanini (2002) ressalta que é a partir do aparecimento das ordens 

religiosas e em razão da forte motivação cristã  que movia as mulheres para a 

caridade, a proteção e a assistência aos enfermos  que a Enfermagem começa a 

aparecer como uma prática leiga e desvinculada de conhecimentos científicos.  

As atividades eram centradas no fazer manual e os conhecimentos 

transmitidos por informação acerca das práticas vivenciadas. Predominavam os 

cuidados caseiros e populares com forte conotação mística, sob a indução dos 

sentimentos de amor ao próximo e de caridade cristã. Estes preceitos, segundo a 

autora, foram aos poucos sendo legitimados e aceitos pela sociedade como 

características inerentes à Enfermagem, dando a esta não uma conotação de prática 

profissional, mas, de sacerdócio. 

O regime feudal da Idade Média iniciou sua decadência, em razão das 

mudanças revolucionárias da economia, ocasionadas pelo progresso contínuo das 

grandes cidades e pelo retorno do comércio com o Oriente, com a expansão 

marítima. A servidão, principal sustentáculo feudal, ia se dissipando, na medida em 

que aumentava o número de camponeses livres.  

Do final do século XIII ao início do século XV, o declínio do feudalismo 

consolidava-se na maioria dos países da Europa Ocidental, dando lugar a Estados 

nacionais de governo absoluto pautados na centralização política  a modernidade. 

Destaca-se o movimento da Renascença, no qual as práticas de saúde avançam 

para a objetividade da observação e da experimentação, voltando-se mais para o 

ser humano que para os ensinamentos literários. Diante disto, priorizou-se os 

estudos do organismo humano, seu comportamento e suas doenças.  

A Reforma Protestante repercutiu diretamente na economia e na política 

da civilização moderna, até então vinculada dogmaticamente à Igreja Católica. Nesta 

ocasião os hospitais cristãos foram fechados e as religiosas que cuidavam dos 

doentes foram expulsas, sendo substituídas por mulheres de baixo nível moral e 

social que se embriagavam, deixando os enfermos entregues à sua própria sorte. O 

hospital passa a ser um insalubre depósito de doentes, onde homens, mulheres e 

crianças coabitam as mesmas dependências, amontoados em leitos coletivos.  
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Segundo Geovanini (2002), nesse ambiente de miséria e degradação 

humana, as “pseudo-enfermeiras” desenvolviam tarefas essencialmente domésticas, 

recebendo um parco salário e uma precária alimentação por um período de 12 a 48 

horas de trabalho ininterruptos. Sob exploração deliberada, o serviço de 

Enfermagem é confundido com o serviço doméstico e, pela queda dos padrões 

morais que o sustentava, a prestação de cuidados tornou-se indigna e sem atrativos 

para as mulheres de maior padrão social. 

Entre os séculos XVI e XVII, no Ocidente, a Enfermagem sofreu um 

grande desprestígio, pois as condições políticas e o baixo nível de qualidade das 

práticas de saúde e a posição considerada inferior da mulher na sociedade 

contribuíram para uma grave crise. Só no limiar da revolução capitalista, é que 

alguns movimentos reformadores que partiram principalmente de iniciativas 

religiosas e sociais tentariam melhorar as condições do pessoal a serviço dos 

hospitais. 

A Revolução Industrial marca o início da Era Moderna; há neste momento 

a expansão mundial da economia burguesa, a migração dos povos e a dominação 

cultural européia, delas sobrevindo o sustentáculo para o estabelecimento definitivo 

do capitalismo industrial, a partir do século XIX. A canalização dos conhecimentos 

científicos e tecnológicos, em favor do desenvolvimento do sistema de produção, 

contribuiu, por sua vez, para a consolidação da nova ordem social capitalista. 

Com o advento do capitalismo, o corpo passou a ser fonte de lucro, tanto 

por parte de quem cuidava como de quem era cuidado, pois foi considerado como 

força de trabalho, de modo que era necessário tratar os danos do corpo para que se 

retomasse o vigor para o trabalho. As necessidades de saúde das sociedades 

capitalistas precisavam de um modelo que desse respostas imediatas para 

recuperar a força de trabalho incapacitada pela doença, a qual era considerada 

como alteração morfofisiológica do corpo humano em sua dimensão individual. 

Neste modelo não havia espaço para a totalidade do ser humano como sujeito e 

para a manifestação individual da doença, doença esta vista de forma abstrata, 

tratada igualmente em todos os seres, como se ela tivesse as mesmas 

características e a mesma evolução em cada indivíduo. Os aspectos sociais e 

subjetivos não eram reconhecidos como necessidades que precisavam ser 

atendidas. Lima (1998, p. 27),  
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o homem é visto apenas como um órgão doente que precisa ser tratado; o 
doente, enquanto indivíduo concreto que tem um sofrimento, não se torna 
objeto de intervenção. O sentimento físico que é causado pela doença não 
é valorizado como expressão de um ser na sua singularidade, que tem 
outras necessidades além de corrigir o distúrbio ou a disfunção daquele 
órgão que está doente. 

 

 

A doença torna-se, portanto, um obstáculo à força produtiva do 

trabalhador e representa não só a diminuição da produção, como também 

transtornos econômicos e políticos. Existe interesse em manter a saúde, não como 

uma necessidade básica do indivíduo, mas como um modo de manutenção da 

produtividade.  

O Estado passa então a assumir o controle da assistência à saúde como 

forma de garantir a reprodução do capital, restabelecendo a capacidade de trabalho 

do operariado. Cria uma legislação de proteção ao trabalho, com o fim de manter a 

população sadia e produtiva. Ao atender este objetivo, as práticas de saúde e de 

cuidado com os enfermos passam a absorver a ideologia capitalista dominante e a 

colaborar para a manutenção da hegemonia e da relação de 

dominação/subordinação entre as classes. 

Tal contexto histórico, juntamente com o avanço da medicina, veio 

favorecer a reorganização dos hospitais; a partir daquele momento, passariam a 

desempenhar importante papel, não só como agentes de manutenção da força de 

trabalho, mas também como empresas produtoras de serviços de saúde. 

Moreira e Oguisso (2005, p. 28) colocam que, diante deste momento 

histórico, “cuidar tornou-se tratar a doença”. O paciente, objeto dos cuidados, foi 

isolado, reduzido a parcelas, fissurado e excluído das dimensões sociais e coletivas. 

Surgiram nestas circunstancias os diversos especialistas que, sozinhos, não 

conseguiram tratar os doentes e passaram a necessitar de outras pessoas para 

assegurar a investigação e o tratamento das doenças. Esta foi uma condição 

fundamental para a emergência da profissão de Enfermagem. 
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4.3 O CUIDADO APÓS A PROFISSIONALIZAÇÃO DA ENFERMAGEM 
 

 

A evolução da Enfermagem e a prática do cuidar são indissociáveis da 

história da medicina, na medida em que, muito embora evidenciem alguns teóricos a 

diferença dos seus paradigmas de ação, estes só seriam distintos a partir da 

segunda metade do século XX. Os médicos passaram a delegar às enfermeiras as 

tarefas “mais simples”, como cuidar dos pacientes, para que pudessem dedicar-se 

às tarefas “mais complexas”  que seria o advento da cura , iniciando um papel 

subserviente da Enfermagem como “auxiliar do médico”, que deveria servir também 

aos doentes, às instituições, e aos seus representantes. Nestes valores também 

deveriam estar presentes a dedicação, o espírito de sacrifício e a caridade pelo 

doente, velando-o, confortando-o e consolando-o, bem como a dedicação e o 

respeito pelo médico (detentor do saber, quem decide, controla e ordena). Segundo 

Collière (1989), a enfermeira não podia desenvolver qualquer espírito crítico, 

nenhuma curiosidade e nenhuma interrogação. Dessa forma, legitimou-se o poder 

através da hierarquia hospitalar, especialmente entre o médico e a Enfermagem. 

Moreira e Oguisso (2005) dividem o surgimento da prática do cuidar em 

Enfermagem em dois momentos: o momento pré-profissional, no qual a prática 

social e a do cuidado nascem vinculadas às atividades domésticas, à mercê do 

empirismo das mães de família, de monjas ou dos escravos, prática esta detentora 

de um saber de senso comum, destituída de qualquer conhecimento próprio; e o 

momento profissional, quando a prática do cuidar exercida por pessoas passou 

por um processo formal de aprendizado, com base em ensino sistematizado, e 

currículo estabelecido por ato normativo da autoridade oficial. Ao término do curso, 

as aprendizes receberiam um diploma documentando a titulação específica referente 

aos conhecimentos adquiridos, sistematizando as ações de cuidar. 

Nakatani et al (2004) descrevem três fases distintas da evolução da 

prática do cuidar na Enfermagem, sendo elas: a empírica ou primitiva, em que não 

havia profissionais e o cuidado era prestado por leigos que usavam dos mais 

diversos meios de tratamento, e mesmo sem recursos e conhecimentos, se 

respaldavam na solidariedade humana, no misticismo, nas crendices e no senso 

comum; a evolutiva, que é marcada pela fundação da Escola de Enfermagem do 

Hospital Saint Thomas, que receberia posteriormente o nome de Escola de 
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Enfermagem Nightingale, período em que se institucionalizou a prática do cuidar, 

lançando as primeiras bases de ensino do cuidar com a preparação das primeiras 

enfermeiras; e a de aprimoramento, na qual a profissão procura aprofundar seus 

aspectos científicos, tecnológicos e humanísticos, tendo como centro de suas 

atividades, cuidar da saúde do ser humano. No final do século XIX e início do século 

XX, a concepção dos cuidados foi modificada em relação à fase anterior. Neste 

período, considerado a gênese da enfermagem moderna, a enfermagem 

institucionalizou-se saindo do âmbito familiar, privado, doméstico e inseriu-se na 

esfera pública, havendo concomitantemente a organização do setor saúde e das 

práticas médicas. 

Moreira e Oguisso (2005) reconhecem o grande movimento que 

aconteceu logo após a Guerra da Criméia (1853-1856) e a fundação do Hospital 

Saint Thomas, voltado para a profissionalização da enfermagem na Inglaterra, com 

Florence Nightingale (1820-1910), porém afirmam que é preciso registrar que 

predecessor a isto, na Espanha, os noviços da Ordem de São João de Deus já eram 

encontrados exercendo atividades de enfermagem, baseados numa obra intitulada 

El Arte de Enfermería para la Assistência Teorico-Practica de los pobres enfermos 

que se acogen a la de los Hospitales de la sagrada religión de M.P.S Juan de Dios, 

escrito por P. Fr. José Bueno y Gonzalez, em 1833. Convém ressaltar que, na 

época, Florence Nightingale tinha apenas 13 anos de idade e, a Guerra da Criméia e 

a publicação do livro Notes on Nursing: what is and what is Not, de sua autoria, 

somente aconteceriam após quase 30 anos. 

As autoras analisam o percurso histórico da profissionalização da 

Enfermagem e consequentemente do cuidar em diferentes países, dentre eles 

França, Espanha, Portugal, Argentina, Taiwan, EUA e Reino Unido, fazendo uma 

observação que não só Florence Nightingale exigia qualidades morais e formação 

básica para o candidato ao curso de enfermagem, mas também outros que se 

dedicavam ao desenvolvimento do ensino da enfermagem. O percurso histórico da 

Enfermagem em vários países guarda uma similaridade em muitos aspectos, 

inclusive, em seu início, sendo o ponto de partida  a necessidade do treinamento de 

um profissional qualificado para estar junto ao médico e colaborar com ele nas 

tarefas hospitalares. 

O Quadro 01 apresenta uma sinopse dos países estudados por estas 

autoras, mostrando os principais movimentos que conduziram à profissionalização e 
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ao ensino do cuidar sistematizado da Enfermagem, desde o ano da criação das 

escolas ou cursos de Enfermagem, as circunstâncias e os vultos envolvidos, até os 

critérios para selecionar candidatos, o modelo de ensino, o sexo dos alunos e o texto 

ou manual adotado para o curso. 

Destaca-se que praticamente todos os países seguiram o modelo de 

ensino médico, baseando-se em conteúdos do curso de medicina, simplificados e 

adaptados aos programas de Enfermagem e ministrado pelos próprios médicos, 

destinado a mulheres. A exemplo de outros cursos criados por médicos, o ensino 

era eminentemente prático. Moreira e Oguisso (2005, p. 94) colocam que “mesmo 

nos países que começaram com o modelo de ensino médico, todos acabaram 

adotando o modelo nightingaleano”. 

O perfil desejado para o enfermeiro, nos primórdios da profissionalização, 

era o de uma pessoa leiga, de preferência do sexo feminino, que teria um ensino 

teórico-prático ministrado por médicos a quem deveria ser leal, dócil, devotado e 

submisso  o modelo nightingaleano afastou a presença do homem por um longo 

tempo do exercício da enfermagem em geral. 

No Brasil, o início da profissionalização do cuidado e da Enfermagem 

nasceu dentro do espaço da psiquiatria. Segundo Moreira e Oguisso (2005), desde a 

criação das primeiras instituições psiquiátricas, em 1852, até o final do século XIX, 

os homens eram os encarregados de cuidar de doentes mentais. Posteriormente, 

esta responsabilidade passou a ser das mulheres, as quais geralmente 

desempenhavam a tarefa sem nenhum preparo formal específico. Isso porque, 

segundo as autoras, o cuidado aos enfermos era baseado em empirismo 

pragmático, cujos conhecimentos foram adquiridos mediante hábitos transmitidos de 

geração a geração, principalmente pela tradição oral. 

A organização de um sistema de preparação da força de trabalho para os 

hospitais psiquiátricos, em 1890, trouxe como conseqüência a instituição da primeira 

escola de Enfermagem e, a partir daquele ano, marcou o início do processo de 

profissionalização no Brasil. Foi o caminho encontrado pelos psiquiatras para 

solucionar os problemas de assistência aos doentes e ampliar e consolidar o saber e 

o poder médico no interior das instituições. 
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Comparando a história da Enfermagem no Brasil com a européia, pode-se 

perceber que foram idênticos os motivos que deram origem à profissionalização do 

cuidar em Enfermagem. Isso ocorreu porque os médicos brasileiros sentiram 

também a necessidade de contar com dóceis auxiliares para que seus princípios e 

regras fossem aceitos e praticados sem contestações. Para isso, era preciso contar 

com pessoal mais submisso para realizar os cuidados com os doentes. 

O governo brasileiro, acompanhando as práticas e o modelo assistencial 

instituídos na Europa, promulgou o Decreto nº 791/1890, criando oficialmente a 

primeira escola de enfermagem, na qual o ensino formal era ministrado por médicos 

que haviam estudado e estagiado nos hospitais franceses. O decreto estabeleceu os 

requisitos básicos exigidos para o curso de Enfermagem, sendo eles: a forma de 

ingresso, freqüência, período de duração e conclusão, assim como descreveu todas 

as disciplinas a serem ministradas.  

A institucionalização do ensino da Enfermagem representou não apenas a 

ampliação do campo seu de atuação, bem como o reconhecimento formal da 

profissão pelo Estado, ficando claro, dentre outros interesses, o de afastar a Igreja, 

especificamente as Irmãs de Caridade, substituindo-as pelas enfermeiras de 

Salpêtrière, da formação e execução do cuidado, no Hospício Nacional de 

Alienados.  

Kletemberg e Siqueira (2003, p. 66) colaboram com a discussão ao 

acrescentar que “apesar do Decreto nº 791/1890 representar um avanço para a 

regulamentação e valorização da prática de Enfermagem no Brasil, fica claro o seu 

enfoque prioritariamente biologicista”.  

O decreto mostra-se como fonte histórica formal de que a ênfase no 

tecnicismo, a criação de mão-de-obra barata e a subserviência apresentavam-se 

como questões presentes no ensino da Enfermagem no Brasil desde seus 

primórdios. Este fato foi determinado pela lógica do mercado de trabalho da época, 

no intuito de formar profissionais voltados à prestação de assistência técnica, ao 

cuidado com os enfermos hospitalizados e à integração no serviço, obedecendo à 

hierarquia institucional que colocava o médico no topo, profissional ao qual se devia 

respeito e obediência. Esta visão do profissional da Enfermagem ainda permeia os 

serviços, mostrando-se por vezes cristalizada, subjugando a Enfermagem à 

medicina e às instituições empregadoras (ROSSI, 1991). 
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Por outro lado, afirma-se que a Enfermagem surgiu no Brasil para atender 

às necessidades de saúde pública da época do Brasil colônia, num momento de 

saneamento dos portos e de controle de epidemias, e, após 30 anos de crescimento 

institucional desordenado, sua prática foi dimensionada para a assistência 

hospitalar, fenômeno ocorrido em toda a América Latina. Segundo Moreira e 

Oguisso, (2005) esta afirmativa é equivocada, colocando que o profissional 

enfermeiro surgiu, em primeiro lugar, como decorrência da necessidade de resolver 

o problema de falta de pessoal preparado para cuidar dos doentes no Hospício 

Nacional de Alienados. Portanto, por uma necessidade da psiquiatria, para a 

assistência hospitalar, e não de saúde pública. Este olhar retrospectivo da trajetória 

percorrida pela Enfermagem leva-nos a perceber uma tendência de caráter 

“hospitalocêntrico” quanto ao exercício do cuidar na profissão, desde sua 

institucionalização.  

 

 

4.4 O CUIDAR NA FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM 
 

 

O paradigma no qual a Enfermagem vem se sustentando encontra-se 

voltado, principalmente, à medicalização e à tecnificação, com pouca atenção para 

outros aspectos que envolvam a subjetividade do cuidar em Enfermagem. 

Gonçalves e Sena (2008) ressaltam que uma das conotações que abrangem 

atualmente o cuidar na Enfermagem é a crise ligada à identidade da enfermeira, 

perpetuada por um modelo de formação que segue em seus preceitos o paradigma 

cartesiano. 

As autoras acima mencionadas afirmam que a Enfermagem vive, nos 

últimos anos, um dilema entre prestar o cuidado direto ao paciente e funções de 

chefia e supervisão, o que tem gerado profundas discussões sobre o cuidar, a 

profissão e a formação do enfermeiro. O cuidado direto não tem sido exercido em 

sua totalidade pela enfermeira, a qual não conseguiu espaço para realizá-lo, ou o 

perdeu, ao assumir o controle administrativo do trabalho da Enfermagem.  

Embora a Enfermagem tenha o cuidado como a expressão essencial e o 

foco de sua prática, ainda se depara com questões relacionadas à prestação do 

cuidado direto devido às demandas do mercado empregador. A indefinição da 
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prática do cuidado repercute na enfermagem como um todo, fazendo com que 

predominem ações de natureza propedêutica e terapêutica complementares apenas 

ao ato médico. O que percebemos hodiernamente é que a Enfermagem, cônscia de 

seu “status” e elevado nível de instrução, não está privilegiando o cuidado com as 

pessoas, mas o está delegando a outros membros da equipe de Enfermagem, como 

os técnicos (GARCIA, 2001). 

Os atuais modelos de ensino na Enfermagem são em sua maioria 

influenciados pelo enfoque comportamental, com ênfase em objetivos, conteúdos e 

métodos, que foram inspirados no modelo biomédico e na perspectiva tecnicista de 

educação, sendo os discentes, por vezes, treinados ao invés de educados. No 

ensino da Enfermagem, percebe-se a valorização da técnica e a relação de 

dominação sobre o outro, impedido o direito do outro de perguntar, opinar sobre o 

que considera melhor para si, e até mesmo negar algo indesejado. 

Paradoxalmente a este modelo de ensino, Freire (1997) coloca que educar 

é muito mais do que treinar para o desempenho de destrezas. É contribuir na 

formação de um ser inconcluso, que é o ser humano, sendo, neste contexto, papel 

do educador criar possibilidades para produção e construção do conhecimento. 

Ensinar não é transferir conhecimento, conteúdos, nem formar; é a ação pela qual o 

sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado. Educar 

envolve relação, pois quem educa, educa alguém, portanto, envolve respeito, ética, 

reconhecimento do outro e de si mesmo, buscando autonomia, ou seja, educar é um 

princípio de esperança. 

Maturana (2005) sobre educar diz que este se constitui no processo 

convivência entre os seres humanos, ocorrendo todo o tempo e de maneira 

recíproca. A educação como sistema de ensino, configura um mundo e os 

educandos confirmam em seu viver o mundo que viveram em sua educação. Os 

educadores, por sua vez, confirmam o mundo que viveram ao ser educados no 

educar. O autor defende a convivência opondo-se à competição, por esta ser 

baseada no ato de negação do outro. Ele afirma que o objeto da educação é 

contribuir para a preservação da vida, para o conviver com os sujeitos implicados na 

construção de um mundo melhor.  

Mediante isto, compreendemos que a educação deve promover a 

responsabilidade individual e social, a cooperação, o respeito, a liberdade, o papel 

de todo ser humano como co-criador do mundo, a biologia do amor, sustentando 
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que a linguagem fundamenta-se nas emoções e é a base para a convivência 

humana e para o aprendizado, a necessidade e ação de preservação do meio 

ambiente, a luta contra as desigualdades e toda forma de exclusão. 

Estas noções que envolvem o educar se entrelaçam com o cuidar, uma 

vez que este traduz uma ação de tratar alguém, atender a alguém, sendo o 

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

diferentes dimensões, as quais serão cuidadas, quer física, psicológica ou 

espiritualmente. “Educar e cuidar envolvem trabalho, responsabilidade, 

conhecimento, reconhecimento do outro, interação, abertura de espaços para uma 

relação dialógica, para a interdisciplinaridade e intersetorialidade” (MORIN, 2000, p. 

30).  

A experiência do cuidado, em seu sentido amplo, ocorre através do 

exercício de seus elementos pelos profissionais, na perspectiva de que cada 

indivíduo traz consigo um histórico de experiências, valores e perspectivas culturais 

diferentes. O cuidado é sempre específico e relaciona-se a cada contato entre os 

sujeitos, pois, facilita a capacidade de conhecer o outro. Segundo Waldow (2001, p. 

129),  

 

 
o cuidado humano consiste em uma forma de viver, de ser, de se expressar. 
É uma postura ética e estética frente ao mundo. É um compromisso de 
estar no mundo e contribuir com o bem-estar geral, na preservação da 
natureza, da dignidade humana e da espiritualidade; é contribuir na 
construção da história, do conhecimento, da vida. 

 

 

Prado; Reibnitz; Gelbcke (2006) referem que diante desta premissa, o 

grande desafio para a Enfermagem é a formação de profissionais críticos/criativos, 

capazes de responder às demandas de uma sociedade complexa, transpondo as 

dicotomias cada vez mais excludentes, na direção de um cuidado de Enfermagem 

inclusivo, interativo, acolhedor. É preciso lançar uma crítica à disjunção da 

objetividade e da subjetividade, tornando-se iminente ir além do conhecimento, que 

desune os objetos entre si, isolando-os do seu contexto natural e do conjunto do 

qual faz parte. As autoras fazem ainda a complementação desta idéia trazendo a 

formação como base de mudança e de reorganização, quando afirmam. 
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Esse desafio é uma necessidade cognitiva que se impõem na educação 
em enfermagem: superar a histórica separação da descontextualização do 
fazer enfermagem entre o profissional e o pessoal, como se houvesse aí 
um distanciamento entre a objetividade e a subjetividade. Precisamos 
articular essas duas dimensões, para que o enfermeiro ao cuidar se 
perceba como sujeito. Essa articulação precisa começar pela própria 
formação, por meio da incorporação de outros modos de aprender-ensinar 
enfermagem, que resgatem e valorizem a sensibilidade, pois uma interação 
afetiva propicia a compreensão e modificação das pessoas mais do que um 
raciocínio brilhante repassado mecanicamente (PRADO; REIBNITZ; 
GELBCKE, 2006, p. 298). 

 

 

Nesse contexto, ensina-se o cuidado de Enfermagem em outra direção: 

subjetivo, intuitivo, sensível que se concretiza no espaço das relações entre os 

sujeitos envolvidos. O enfermeiro ao ser profissional da saúde e da educação, abre 

a possibilidade de fazer a relação entre o cuidar e o educar, reconhecendo esta 

interdependência, pois educar é cuidar e quando cuida se educa (PRADO; 

REIBNITZ; GELBCKE, 2006). Nesta perspectiva, Garcia (2001, p. 98) ressalta que 

“tornar-se educador é uma construção, um conhecer-se, conhecer o outro, rever, 

realizar e mudar”. Para isto, não basta o conhecimento livresco, técnico, mas 

experiência, vivência, interação. Importa a postura do educador como profissional, 

como membro de uma equipe, como pessoa e como docente. O processo ensinar-

cuidar envolve a sensibilidade de reconhecer a si mesmo (que cuida) e o outro (que 

recebe o cuidado) numa relação dialética. 

Waldow (2001) menciona que novas abordagens e habilidades parecem 

ser sentidas como inevitáveis por educadores em enfermagem e profissionais da 

prática de Enfermagem profissional, sendo necessário acompanhar as mudanças 

contextuais em nível mundial. Segundo Waldow (2001) um clima de insatisfação é 

observado, tanto pelo corpo discente como docente. Estudantes reivindicam novas 

posturas e o corpo docente sente-se desafiado. As formas tradicionais de ensino 

parecem não satisfazer mais. Atitudes e comportamentos da prática são 

questionados, dissonâncias são identificadas, direitos são exigidos. A visão 

humanista e a ênfase no cuidado humano como uma perspectiva unificadora 

consistem na principal mudança, e a predominância do enfoque técnico biomédico é 

rejeitada.  

A autora coloca que é preciso refletir sobre as formas diversificadas do 

cuidar e ensinar em Enfermagem, pois o profissional tem em suas mãos algo que 

deve ser desenvolvido em todos os momentos: o cuidar do outro. Este cuidar 



 46

envolve todo um aparato de informações que precisam fundamentar o ensino e que 

devem ser difundidas e articuladas como um conhecimento que não termina em sala 

de aula, mas que possa ser considerado como ponto de partida para uma reflexão 

que conduza à compreensão da prática, partindo da premissa que o conhecimento 

não possui um fim em si mesmo, mas é uma construção que se faz e refaz de forma 

dinâmica. 

A multidimensionalidade do ser humano remete ao agir pedagógico um 

duplo desafio ao abordar o cuidado: resgatar a complexidade da existência humana 

dos sujeitos do cuidado, mas também dos próprios alunos, para que possam 

perceber sua própria multidimensionalidade. Neste processo pedagógico, é 

necessário que se alcance uma educação para a solidariedade como uma autêntica 

revolução pela sensibilidade. A construção de alguns valores, o desenvolvimento de 

atitudes e potencialização de ações, progressivamente, podem transformar o pensar 

e o agir centrados no próprio interesse em uma maneira de pensar e agir centrada 

no interesse do coletivo (WALDOW, 2005). 

O estudante na Enfermagem vive o cuidar quando entra em contato com 

as diversas faces deste fenômeno durante a sua aprendizagem. É importante 

ressaltar que, a priori, o encontro com o novo, o não vivido, pode transformar uma 

fase de aquisição de conhecimentos em momentos de apreensão e medo. Waldow 

(2005) coloca que, neste momento, é importante que haja o despertar da 

sensibilidade para o cuidar em Enfermagem, considerando que a sensibilidade nos 

torna, naturalmente, mais capazes de tocar e de sentir este cuidar. Os discentes 

precisam aprender a lidar com seus valores, suas emoções, medo e angústias ao 

cuidar do outro, que, por sua vez, também expressa seus sentimentos e valores ao 

interagir com o estudante.  

Camacho e Santo (2001) dizem que é com essa sensibilidade à flor da 

pele que o estudante de Enfermagem associa os mais variados tipos de 

sentimentos, desde um simples toque, até as atitudes e comportamentos que visam 

ao bem-estar do paciente. Durante suas experiências, o estudante cria e renova 

maneiras de encarar as dificuldades como algo positivo que precisa ser incentivado 

e compartilhado nas descobertas de caminhos nunca antes percorridos ou 

explorados. 

Sendo assim, incentivar no estudante sua capacidade de aplicar novas 

descobertas não só facilita a compreensão de si mesmo, como permite também a 
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compreensão do outro que depende de seus cuidados. Desta forma, torna-se 

imprescindível o impulso à criatividade e ao conhecimento crítico do estudante e seu 

potencial individual e coletivo como busca para a transformação e desenvolvimento 

próprio. 

Esta postura remete a Enfermagem a buscar caminhos que tenham como 

foco o cuidado e o ensino, e cujo cotidiano insira zelo constante pela vida humana. 

Nesta perspectiva, Camacho; Santo (2001, p.16) dizem que 

 

 
compreender nossas ações pode nos levar a perceber que a Enfermagem 
não é somente um conjunto de técnicas, mas um processo criativo que 
envolve sensibilidade. O seu cuidar e ensinar vão além das 
fundamentações teóricas, exigindo momentos que, somente o contato com 
o novo pode permitir, que é a oportunidade de troca entre pessoas: de 
quem cuida e de quem recebe o cuidado, assim como de quem ensina e de 
quem aprende a cuidar. 
 

 

Para que isto possa se firmar, Waldow (2001) faz algumas considerações 

a serem relevadas com relação a uma educação para o cuidado, como, por 

exemplo: conhecer o cuidado ou o que este engloba em sua plenitude e isso inclui 

experenciá-lo; considerar o cuidado como um processo interativo, que vai além de 

uma ação puramente técnica; transmitir e demonstrar comportamentos de cuidado 

favorecendo um clima em que estudantes aprendam a totalidade do cuidado e 

reconheçam as pessoas como seres totais, bem como sua integridade; promover o 

autoconhecimento e o conhecimento do outro através de atividades e experiências 

que desenvolvam a confiança mútua e o respeito; e estabelecer a corporificação do 

cuidado humano como uma norma ética na prática de Enfermagem, consistindo em 

uma meta curricular. 

Mediante o exposto, Waldow (2004) afirma que o cuidado é fundamental 

para a prática de Enfermagem, e atualmente torna-se muito importante devido à 

iminente e necessária mudança paradigmática. As pressões e limitações do 

mercado de trabalho determinadas pela globalização fazem com que os 

profissionais de saúde, principalmente os enfermeiros, responsáveis pelo cuidado se 

tornem frios e indiferentes às necessidades dos pacientes. É importante aprofundar 

questões no sentido de criar estratégias assistenciais e educacionais com a visão do 
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ser humano em sua totalidade, pois se percebe que a abordagem terapêutica 

precisa ser mais ampla, passando pelo indivíduo, família e suas relações sociais.  

Waldow (2004) ressalta que está na hora de valorizar as práticas de 

cuidados que precisam se tornar cada vez mais humanizadas e integrais, pois um 

enfermeiro que for capaz de relacionar-se com o outro, também sujeito do processo, 

de maneira sensível, contribuirá enormemente para esta mudança paradigmática. 

Numa perspectiva de autonomia, isto se fortalecerá na medida em que a 

Enfermagem faça do fenômeno cuidar uma parte da filosofia da sua formação 

profissional, compreendendo concepções de cuidar presentes na experiência vivida 

dos docentes de Enfermagem. 
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5 TENDÊNCIAS ATUAIS DO CUIDAR EM ENFERMAGEM 
 
 

Compreendemos o cuidar como o fenômeno resultante do respectivo 

processo de cuidar, que se dá como comportamento e ações que envolvem 

conhecimentos, valores, habilidades e atitudes, empreendidas no sentido de 

favorecer as potencialidades das pessoas para manter ou melhorar a sua condição 

humana no processo de viver e morrer.  

O processo cuidar representa a forma como ocorre ou como deveria 

ocorrer o cuidado entre o ser que cuida e o ser que é cuidado. É intencional e seus 

objetivos são vários, dependendo do momento, da situação e da experiência. Silva 

(2000) denota que qualquer reflexão sobre a natureza do cuidado leva ao próprio ser 

e ao meio no qual ele está inserido, pois o cuidado se dá no contexto das 

experiências humanas, onde subjetividade, consciência, vida e espiritualidade estão 

presentes.  

O cuidado cria possibilidades inúmeras de interpretação e entendimento; o 

cuidado, segundo Benner e Wrubel (apud POTTER; PERRY, 2005), determina o que 

é importante para uma pessoa. Elas descrevem uma gama de envolvimentos que 

vão do amor paterno até uma amizade; dos cuidados familiares até os cuidados 

profissionais, mencionando as preocupações em relação aos pacientes, no que diz 

respeito a profissionais de saúde. O interesse pessoal por outra pessoa, um evento 

ou uma coisa dão motivação e sentido para as pessoas se cuidarem.  

O cuidado é um aspecto inerente à prática de Enfermagem, por meio do 

qual os enfermeiros ajudam os pacientes a se recuperarem em face da enfermidade, 

a darem sentido àquela enfermidade e a manterem ou restabelecerem a conexão. O 

cuidado faz com que enfermeiros percebam quais as intervenções que obtiveram 

maior êxito e este interesse orienta os cuidados futuros.  

Benner e Wrubel (apud POTTER; PERRY, 2005) desvelam que, devido ao 

fato de a enfermidade ser a experiência humana de perda ou disfunção, qualquer 

tratamento ou intervenção dados a um indivíduo sem levar em consideração seu 

significado é provavelmente inútil. Apenas por meio de relações de cuidado, é que 

os enfermeiros aprendem a ouvir histórias dos pacientes sobre sua enfermidade, de 

modo que um entendimento quanto ao significado da enfermidade pode ser obtido. 
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Muitos estudos na Enfermagem procuraram conceituar o cuidado de forma 

a esclarecer e propiciar embasamento teórico à profissão. Dentre eles, destacam-se 

os estudos de Madeleine Leininguer (1978), Jean Watson (1979, 1988) e Kristen 

Swanson (1991), os quais enfocam o cuidar do outro e consideram este cuidar como 

característica essencial da enfermagem.  

Leininger (1978) descreve o conceito de cuidado como sendo a essência e 

o fundamento, a unificação e o domínio que distinguem a Enfermagem de outras 

disciplinas de saúde, sendo o cuidado também uma necessidade humana essencial  

à saúde e sobrevivência de todos os indivíduos. O cuidado, diferente da cura, é 

orientado para dar assistência a um indivíduo ou grupo, no sentido de melhorar uma 

condição humana básica. Segundo esta teoria, os atos referentes ao cuidar dizem 

respeito às atividades compassivas e técnicas, processos e decisões que auxiliam 

as pessoas por meio de métodos considerados empáticos, condolentes e 

aprobativos. Um ato de cuidado depende dos problemas, dos valores e 

necessidades do indivíduo que está sendo assistido. Os estudos desta teorista sobre 

as numerosas culturas ao redor do mundo revelaram que o cuidado ajuda a 

proteger, desenvolver, acalentar, e possibilitar a sobrevivência das pessoas. O 

cuidado é vital para a recuperação de uma enfermidade e para a manutenção das 

práticas de vida saudáveis em todas as culturas.  

George (2000, p. 297), a respeito da teoria de Leininger, diz que esta foi 

construída  

 

 
com base na premissa de que os povos de cada cultura não apenas são 
capazes de conhecer e definir as maneiras, através das quais eles 
experimentam e percebem seu cuidado de enfermagem, mas também são 
capazes de relacionar essas experiências e percepções às suas crenças e 
práticas gerais de saúde. 

 

 

Baseado nesta colocação, o cuidado de Enfermagem deriva-se do 

contexto cultural no qual ele deve ser propiciado e desenvolve-se a partir dele. 

A teoria de Watson (1979, 1988) sobre cuidado é um modelo holístico de 

Enfermagem, o qual sugere que uma intervenção consciente em direção aos 

cuidados potencializa a cura e a integridade. A teoria não descarta a Enfermagem 

moderna e nem a ciência convencional, mas mostra-se como um complemento das 
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mesmas. Esta teoria rejeita a orientação da doença para o cuidado de saúde e 

posiciona o cuidado antes da cura. O profissional de Enfermagem, à luz desta teoria, 

deve ver além da doença externa e do tratamento por meios convencionais. O 

cuidado denominado transpessoal deve buscar fontes mais aprofundadas de cura 

interior a fim de proteger, melhorar e preservar a dignidade, humanidade, integridade 

e a harmonia interior de uma pessoa (POTTER; PERRY, 2005). 

Sobre Jean Watson, Talento (2000) afirma que esta teórica encara o 

cuidado como o atributo mais valioso que a Enfermagem tem a oferecer à 

humanidade. Este cuidado, com o passar do tempo, recebeu menor ênfase do que 

outros aspectos na prática de Enfermagem, estando ameaçado pela desenvolvida 

tecnologia médica, pelas restrições burocráticas e administrativas das instituições.  

Watson (2007) diz que o cuidado é a essência da Enfermagem e conota 

sensibilidade entre a enfermeira e a pessoa, transmitindo o cuidado/cura ao 

paciente, por meio de sua conscientização. Ela defende que o cuidado pode ajudar a 

pessoa a ganhar controle, tornar-se conhecedora e promover mudanças de saúde. 

No sistema de valores humanistas de Watson, há uma alta consideração pela 

autonomia e pela liberdade de escolha.  

Ela traz uma visão geral da teoria de Cuidado Humano, bem como a 

noção de caritas processes como um fenômeno humano, dando uma ênfase 

particular aos fatores caritativos/caritas processes, os processos de viver humano e 

as experiências subjetivas de vida que fazem parte da estrutura da teoria, juntos, 

eles se propõem a servir como um guia para a prática do profissional de 

Enfermagem, bem como um esquema disciplinar para a ciência do cuidado. 

Outra enfermeira, Kristen Swanson (1991), realizou uma pesquisa com 

pacientes e profissionais de saúde a fim de desenvolver uma teoria do cuidado que 

se aplicasse à Enfermagem. Após a análise, esta autora desenvolveu uma teoria do 

cuidado baseado em cinco categorias ou processos, sendo eles: conhecer, estar 

com, fazer por, tornar capaz, e manter a crença. A autora define o cuidado como 

uma maneira de acalentar quem nos é precioso, por quem sentimos um senso 

pessoal de compromisso e responsabilidade. Esta teoria sustenta a alegação de que 

cuidado é o principal fenômeno da Enfermagem, mas não necessariamente 

exclusivo da sua prática.  

As contribuições de Swanson (1991) são muito pertinentes, uma vez que 

fornecem orientação sobre como desenvolver estratégias de cuidado eficazes e 
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úteis. Cada um dos processos de cuidar possui dimensões e subdimensões que 

podem servir como base às intervenções da Enfermagem. Swanson (1991) deixa 

claro em seu trabalho que é necessário realizar novas pesquisas para determinar se 

a sua teoria do cuidado se aplica a outras populações de pacientes. 

Nas teorias do cuidado de Enfermagem existem temas comuns. Os 

cuidados são altamente relacionais. O enfermeiro e o paciente entram em uma 

relação que significa muito mais que uma pessoa realizar tarefas para outrem. Potter 

e Perry (2005) colocam que às vezes o cuidado pode parecer altamente invisível 

quando enfermeiro e paciente travam uma relação de respeito, preocupação e 

apoio. A empatia do profissional se torna uma parte natural do contato com cada um 

dos pacientes, sendo preciso compreender o contexto da vida e da enfermidade da 

pessoa, pois desta forma o profissional estará melhor embasado para escolher e 

individualizar intervenções que verdadeiramente irão ajudar o paciente. 

Potter e Perry (2005) referem que não é possível determinar as maneiras 

que garantirão se e quando o profissional de Enfermagem se tornará um cuidador. 

Mas afirmam que os comportamentos que estão relacionados ao cuidado incluem 

“oferecer presença, um toque de cuidado e ouvir”. Os enfermeiros que forem 

capazes de demonstrar cuidado o farão em cada abordagem, cuidado e contato com 

os pacientes. 

Oferecer presença significa ter um contato sujeito-sujeito que permita uma 

proximidade e uma sensação de cuidado. Isto pode ser oferecido ao paciente 

mediante uma relação interpessoal, com o objetivo de alcançar uma meta, como 

apoio, conforto ou encorajamento, diminuição da intensidade de sentimentos 

indesejáveis ou tranqüilização. De acordo com Swanson (1991), quando um 

enfermeiro estabelece presença, contato visual, linguagem do corpo, tom da voz, 

escuta e tem uma atitude positiva e encorajadora, gerando franqueza e 

compreensão, a mensagem transmitida é de que a experiência vivida do outro é 

importante para aquele que presta cuidado.  

Já o toque é uma forma de se relacionar que leva a uma conexão entre o 

enfermeiro e o paciente. Potter e Perry (2005) dizem que o toque envolve tanto o 

contato direto, pele a pele, como o indireto, o contato sem que haja toque 

exemplificado pelo contato visual. Ambos encontram-se descritos em três categorias: 

toque orientado para tarefa, toque de cuidado e toque protetor.  
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Um profissional utilizará o toque orientado para tarefa, quando estiver 

executando uma tarefa ou procedimento; o desempenho técnico e delicado de um 

procedimento de Enfermagem transmite segurança e uma sensação de competência 

no enfermeiro. Um bom profissional aprende que qualquer procedimento é mais 

eficaz quando administrado com cuidado. 

O toque de cuidado é uma forma de comunicação não verbal que pode 

influenciar com êxito o conforto e a segurança de um paciente, intensificar a 

autoestima e melhorar a orientação da realidade. O mesmo pode ser representado 

pelo modo como o enfermeiro segura a mão de um paciente, faz massagem de 

conforto, dentre outros. Quando o enfermeiro utilizar o toque de cuidado estará 

fazendo uma conexão com o paciente e mostrando aceitação do outro.  

O toque protetor é uma forma de toque utilizada para proteger o 

enfermeiro e/ou o paciente. Ele pode ser visto de maneira negativa ou positiva pelos 

pacientes; um exemplo dele seria uma reação tomada para evitar um acidente, por 

exemplo, segurar e firmar o paciente evitando uma queda, este toque também 

resguarda o profissional emocionalmente, possibilitando que este se recolha ou se 

distancie de um paciente quando não puder suportar o sofrimento ou precise 

escapar de uma situação que esteja causando tensão. 

O cuidado envolve uma interação interpessoal. Neste momento o 

enfermeiro estabelece confiança, abre linhas de comunicação e ouve o que o 

paciente tem a dizer. O ato de ouvir abrange interpretação e entendimento do que 

está sendo dito e devolve aquele entendimento ao seu interlocutor, implica em 

prestar atenção às palavras, ao tom de voz e entra no quadro de referências do 

indivíduo. Ouvir o significado do que o paciente diz ajuda a criar uma relação mútua. 

Colaborando com as discussões atuais sobre o cuidar na Enfermagem, 

Backes et al (2006) afirmam que o cuidado nas suas diferentes dimensões e 

interfaces  tem sido objeto de estudo de profissionais de saúde, prioritariamente da 

Enfermagem. Ressaltam que o cuidar se expressa através de múltiplas 

compreensões que englobam, ao mesmo tempo, a simples e também complexa 

terminologia cuidar no processo de viver e produzir saúde. Simples pela sua 

natureza e complexa pela sua singularidade, dinamicidade e interatividade que 

estabelece na existência humana. Estas autoras apresentam concepções de 

cuidado extraídas de teses de doutoramento em Enfermagem de um programa de 
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pós-graduação, a fim de corroborar esta premissa anterior de simplicidade e 

complexidade do cuidar. 

Foram encontradas, a partir desta análise as seguintes concepções de 

cuidar: cuidado em saúde/doença; cuidado como um processo interativo; cuidado 

em um sistema de cuidados; cuidados de si; cuidado domiciliar e cuidado familiar. 

Backes et al (2006, p. 74), mediante este achado, dizem que “essas diferentes 

compreensões demonstram, em síntese, a riqueza do cuidado no processo de viver 

humano e cuja investigação não apresenta nenhuma hierarquia e/ou linearidade”. 

Isto requer do enfermeiro um posicionamento diferenciado do que corriqueiramente  

é observado nos ambientes de ensino profissional e de serviço, no qual o 

profissional encontra-se atrelado a um modelo reducionista e simplificado, 

visualizando de modo fragmentado e funcionalista os espaços e as relações de 

cuidado. 

A complexidade do cuidado mediante todas estas concepções e 

interfaces, aqui abordadas, parece estar cada vez mais evidente nas variadas 

expressões sociais, profissionais, familiares e individuais. Pelo enfoque sistêmico, o 

cuidado possui a capacidade de dialogar com as diferentes dimensões 

vitais/existenciais e principalmente profissionais, que intentam um viver mais 

saudável. 

As diferentes dimensões de cuidar na prática profissional da Enfermagem 

expostas por teóricas americanas e pesquisadoras brasileiras demonstram a 

complexidade do entendimento e do fenômeno cuidar. No atual sistema de saúde, 

cuidar está se tornando mais que um desafio, uma vez que o profissional de 

Enfermagem, devido às exigências do mundo do trabalho do mercado globalizado, é 

obrigado a passar menos tempo com os pacientes, ficando muito mais difícil 

conhecê-los. A confiança na tecnologia, estratégias e esforços do cuidado de saúde 

que tenham um custo compensador no sentido de padronizar e refinar os processos 

de trabalho corroem a natureza do cuidado. Muito frequentemente os pacientes se 

tornam apenas um número, com suas necessidades negligenciadas ou até mesmo 

ignoradas. 

De acordo com o anteriormente mencionado, é iminente o 

desenvolvimento científico e tecnológico que as práticas de saúde vêm enfrentando 

juntamente com uma sensível crise de legitimação do setor. Mediante este quadro, 
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surgem no campo da saúde diversas propostas para a sua reconstrução, sob novas 

ou renovadas conformações, tais como a humanização e a integralidade.  

Ayres (2004, p. 27) faz uma conexão do fenômeno cuidar com a dimensão 

social dos processos de adoecimento e da construção de respostas a tais processos 

e afirma que  

 

 
quase sempre que se fala em cuidado, humanização ou integralidade se faz 
referência a um conjunto de princípios e estratégias que norteiam, ou 
devem nortear, a relação entre um sujeito, o paciente, e o profissional de 
saúde que lhe atende. 

 

 

Para a construção deste cuidado, tão importante quanto investir na 

reflexão e transformação relativas às características das interações interpessoais 

nos atos assistenciais, e a partir deles, é debruçar-se, uma vez mais e cada vez 

mais, sobre a humanização e a integralidade. 

Nogueira-Martins (2006, p. 111) salienta, em relação à formação, que o 

profissional de saúde  

 

 
é ensinado a fazer um recorte do indivíduo no qual o fenômeno biológico é 
a peça principal. O saber técnico proveniente da formação pautada na 
fragmentação e na compartimentalização do homem não consegue ampliar 
o conhecimento a ponto de perceber que não é o objeto o cerne o seu 
trabalho, mas o sujeito inteiro, com sua singularidade, isto é, suas 
emoções, suas crenças e seus valores. 

 

 

A formação do profissional de saúde cada vez mais especializada, aliada 

às habitualmente difíceis condições de trabalho, restringe sua disponibilidade tanto 

para o contato com o paciente quanto para a busca de formação mais abrangente, 

uma formação voltada para o fenômeno cuidar. O processo pedagógico deve 

estimular o ato reflexivo, permitindo ao indivíduo o desenvolvimento da capacidade 

de pensar criticamente, de interagir com a realidade em que se insere e de se tornar 

ativo frente às transformações da sociedade.  

O enfoque na formação humanizada do profissional inclui a adaptação 

psicossocial do estudante, que tem o objetivo de contribuir para a sua formação 
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integral. Nesta perspectiva, o intuito deste projeto de compreender a experiência 

vivida de docentes de Enfermagem no ensino do cuidar torna-se relevante, uma vez 

que esta compreensão está intrinsecamente relacionada ao processo de formação 

profissional com vistas à humanização das práticas na Enfermagem.  
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6 CAMINHO METODOLÓGICO 
 

 

Para compreender a experiência vivida de docentes de Enfermagem no 

ensino do cuidar optamos por um referencial metodológico que favoreceu este 

enfoque compreensivo.  

De acordo com Terra et al (2006), a fenomenologia permite reconhecer o 

fenômeno tal qual ele aparece, na essência do ser, da vida e das relações. Na 

fenomenologia, os fenômenos acontecem dentro de determinado tempo e espaço e 

precisam ser mostrados para que  alcancemos a compreensão da vivência, levando-

nos a refletir sobre como esta modalidade de pensar pode contribuir para o viver 

cotidiano. Merleau-Ponty (1994, p. 05) afirma 

 

 
a fenomenologia é o estudo das essências [...] mas é também uma filosofia 
transcendental que coloca em suspense, para compreendê-las, as 
afirmações da atitude natural, mas é também uma filosofia segundo a qual 
o mundo está sempre “aí’ antes da reflexão, como uma presença 
inalienável, e cujo esforço está em reencontrar esse contato ingênuo com o 
mundo para lhe dar enfim um “status” filosófico. É a ambição de uma 
filosofia que pretende ser uma ‘”ciência exata”, mas é também uma 
exposição do espaço, do tempo e do mundo “vividos”. 

 

 

A essência, que pode ser entendida em oposição à aparência do que se 

procura nas manifestações do fenômeno, nunca é totalmente apreendida, mas, a 

trajetória da procura possibilita compreensões. A tarefa da fenomenologia não 

consiste em explicar o mundo, enquanto relações de causalidade, mas de 

compreender o seu sentido. Para tal, a fenomenologia busca as essências, sendo 

que estas não se encontram num mundo à parte: o mundo das idéias – à maneira 

platônica – ou o mundo da consciência – à maneira do cogito cartesiano. As 

essências encontram-se na existência (RIVERA;HERRERA, 2006). 

Segundo Garnica (1997), a fenomenologia é neste século um movimento 

cujo objetivo precípuo é a investigação direta e a descrição de fenômenos que são 

experenciados conscientemente, sem teorias sobre sua explicação causal e tão livre 

quanto possível de preconceitos e pressupostos. Etimologicamente, o significado de 

fenômeno, segundo Martins e Bicudo (1989, p. 21-22), 
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vem da expressão grega fainomenon e deriva-se do verbo fainestai que 
quer dizer mostrar-se a si mesmo. Assim, fainomenon significa aquilo que 
se mostra, que se manifesta. Fainestai é uma forma reduzida que provém 
de faino, que significa trazer à luz do dia. Faino provém da raiz Fa, 
entendida como fos, que quer dizer luz, aquilo que é brilhante. Em outros 
termos, significa aquilo onde algo pode tornar-se manifesto, visível em si 
mesmo [...] Fainomenon ou fenomena são o que se situa à luz do dia ou o 
que pode ser trazido à luz. Os gregos identificavam os fainomena 
simplesmente como ta onta que quer dizer entidades. Uma entidade, 
porém, pode mostrar-se a si mesma de várias formas, dependendo, em 
cada caso, do acesso que se tem a ela. 

  

 

Como corrente filosófica iniciou-se com Edmund Husserl, a partir de 

reflexões sobre a crise das ciências, particularmente, aquelas fundadas no 

positivismo, o qual se restringia à perspectiva do objeto, e sobre as sistematizações 

metafísicas, essencialmente vinculadas ao subjetivismo.  

Segundo Moura (1989, p. 47), a fenomenologia surge intimamente ligada 

à matemática, mediante o problema radical de uma clarificação dos conceitos 

fundamentais lógicos e matemáticos. Husserl, rompendo com os tradicionais modos 

de filosofar, toma como máxima o “ir às coisas mesmas”, donde os princípios dessa 

fenomenologia não se pautaram em posições prévias, mas exprimiram aquilo que é 

dado diretamente na consciência. Wojnar e Swanson (2007) desvelam que a grande 

contribuição da fenomenologia, tanto em sua atitude filosófica quanto para a 

metodologia científica, foi ter unido o extremo subjetivismo e o extremo objetivismo 

em suas noções de mundo e de racionalidade. 

Heidegger, discípulo de Husserl, afasta-se da fenomenologia como 

inicialmente posta, debruçando-se sobre a existência humana e seu sentido mais 

profundo, vinculando suas preocupações à questão do ser, em sua ontologia 

fundamental. É na linguagem que a apreensão do ser se dá, e toda a filosofia 

heideggeriana acaba sendo caracterizada como hermenêutica do ser. O ser é, 

existencial e primordialmente, afetividade, comunicação e compreensão. Lançado no 

mundo, o homem percebe-se e torna-se humano no contato com os outros 

humanos, afetados pelo que desse convívio descortina. Comunica suas 

experiências, compreende o mundo não como uma forma de apreendê-lo 

objetivamente, mas como um ato de descortiná-lo (GARNICA, 1997, p. 114). 

O mundo referido anteriormente não é meramente o mundo dos objetos 

disponíveis em sua concretização mundana, mas é a totalidade das percepções 

vividas. Este, apreendido pela consciência, o que Merleau-Ponty (1994) identifica 
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como lebenswelt – o mundo vivido , com as coisas mesmas, como berço do 

sentido. Esse autor, com muita propriedade ressalta. 

 

 
Tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, eu sei a partir de uma 
visão minha ou de uma experiência do mundo sem a qual os símbolos da 
ciência não poderiam dizer nada. O universo da ciência é construído sobre 
o mundo-vivido, e se queremos pensar a própria ciência com rigor, apreciar 
exatamente seu sentido e seu alcance, precisamos primeiramente 
despertar essa experiência do mundo da qual ela é a expressão segunda. 
(MERLEAU-PONTY, 1994, p. 3) 

 

 

Nóbrega (1999) diz que, ao colocar a experiência vivida como referência 

para qualquer sistematização teórica, a fenomenologia rompe com o principal 

postulado da modernidade, o racionalismo. O predomínio da razão excludente, 

linear, é substituído radicalmente pelo mundo vivido, englobando o refletido e o 

irrefletido, a razão e a não-razão, o visível e o invisível. O conhecimento do mundo 

não está desligado da vivência.  

A autora, em outra obra sua, refere que a fenomenologia atribui um lugar 

central à facticidade e às experiências vividas na compreensão do mundo e do ser. 

O ser não se define por explicações causais advindas da biologia, da psicologia ou 

da sociologia, mas sim, pelas experiências vividas, a partir das quais atribuímos 

sentido. A reflexão e vivência atam-se na percepção, daí a necessidade de retornar 

às coisas mesmas para redescobrir o sentindo original. A autora menciona que é 

preciso compreender a redução como admiração diante do mundo, um alerta para 

não nos acostumarmos com ele, mas admirarmo-nos ante suas múltiplas 

perspectivas, e recomeçarmos, considerando o que se pode dizer/fazer da nossa 

existência, mas também em busca do irrefletido (NÓBREGA, 2005). 

A aproximação da fenomenologia como procedimento metodológico nos 

permitiu ir além do mundo das aparências, dos conhecimentos teóricos e das 

experiências humanas, sob novas perspectivas, e buscando caminhos do sentir e do 

pensar de quem vivencia uma determinada situação, evidenciando a condição 

ontológica do ser humano que está existindo numa experiência e atribuindo-lhe 

significados.  

Trata-se de voltarmos para as características reveladas pelos docentes, 

buscando compreender o significado que estes atribuem ao cuidar relacionado à 
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experiência vivida no seu ensino do cuidar, ou seja, naquilo que Merleau-Ponty 

(1994) denomina de lebenswelt. 

Percorremos nesta pesquisa três momentos fundamentais: a descrição, a 

redução e a compreensão fenomenológica, que apesar de mais adiante serem 

descritos em partes, não devem ser visualizados como seqüenciais, pois os modos 

de proceder não devem ser passos estanques, mas devem fundir-se, no momento 

da pesquisa (MARTINS; BICUDO, 1989).  

Tomamos o pensamento de Merleau-Ponty (1994), sobre a descrição 

fenomenológica, como orientador do primeiro momento o qual encerra três 

elementos para a sua execução: a percepção, que toma para si a primazia no 

processo de reflexão, pois é pela percepção que as coisas no mundo se anunciam a 

um sujeito, sendo ela um modo de acesso ao ser das coisas; a consciência, que se 

dirige para o mundo, consciência do corpo vivido, e que é a descoberta da 

subjetividade e da intersubjetividade, afirmando assim que os processos conscientes 

são intencionais e há sempre um direcionamento para algo ou alguém, sendo a 

essência mesma da consciência o movimento em direção ao mundo; e o sujeito, 

com as vivências do ensino do cuidar que, através da consciência é capaz de 

dialogar com os outros e com o mundo.  

No segundo momento, utilizamos a redução fenomenológica. Para efetivá-

lo, foi preciso, segundo Graças (2008), adotar uma atitude que nos permitiu colocar 

o fenômeno em evidência a fim de que este tivesse a possibilidade de manifestar-se 

por si mesmo. Para tato, assumimos uma postura que permitiu a ruptura de nossa 

familiaridade, para que ele pudesse aclarar-se sozinho. Este momento teve como 

principal objetivo a identificação dos significados contidos nos relatos que 

expressam a percepção dos docentes sobre a sua experiência vivida no ensino do 

cuidar, sem embasar-nos em categorias definidas a priori. Encontramos nas 

descrições as idéias fundamentais que sustentam o discurso. 

A atitude fenomenológica, que ocorreu durante a redução através do 

envolvimento existencial e do afastamento reflexivo entre nós e o pesquisado, se 

deu pelo nosso retorno às vivências pré-reflexivas relatadas, estabelecendo com 

elas uma profunda sintonia a ponto de penetrá-las e conhecê-las. Observamos 

então que a compreensão fenomenológica surgiu quando nós aceitamos o resultado 

da redução como um conjunto de asserções significativas que evidenciou, em sua 

totalidade, a experiência consciente do sujeito investigado (GRAÇAS, 2008). 
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O terceiro momento, a compreensão fenomenológica, se deu através da 

análise do fenômeno situado, que consiste em análise ideográfica e nomotética. 

Segundo Garnica (1997), a análise ideográfica busca tornar visível a ideologia 

presente na descrição ingênua dos sujeitos, e o pesquisador procura por unidades 

de significado, o que faz após várias leituras de cada uma das descrições; e a 

análise nomotética será feita com base na análise das divergências e convergências 

expressas pelas unidades de significado, estando vinculada, ainda, a interpretações 

que o pesquisador faz para obter cada uma dessas convergências ou divergências 

(MOREIRA, 1992; GRAÇAS, 2008). 

Mediante isto, a partir da subjetividade do discurso, considerando a 

experiência vivida do ensino do cuidar dos docentes, procuramos chegar à 

objetividade descritiva, na crença de que tudo que é objetivado é também pensado 

e, portanto, subjetivo. 

A pesquisa foi realizada no Departamento de Enfermagem, do Centro de 

Ciências da Saúde da UFRN, direcionada aos docentes da instituição, que lecionam 

disciplinas relacionadas ao cuidar do outro, sendo encontrada principalmente nas 

seguintes áreas temáticas: Fundamentos de Enfermagem  disciplina de 

Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem; Assistência de enfermagem  

disciplinas: Enfermagem na atenção integral na saúde da criança e do adolescente, 

Enfermagem na atenção ao processo de reprodução humana e Enfermagem em 

Saúde do Adulto I. 

Foram considerados como critérios de inclusão: ser professor do quadro 

efetivo do Departamento de Enfermagem; lecionar disciplina(s) das áreas temáticas 

de Fundamentos de Enfermagem e da Assistência de Enfermagem, constantes no 

currículo do curso. Adotamos como critério de exclusão; o docente que estava 

assumindo cargo administrativo, que estava em processo de afastamento e/ou 

licença de qualquer ordem; que estava diretamente ligado a esta pesquisa, ou que 

se recusasse a participar da mesma. Isto posto, totalizamos o número de 06 

participantes desta pesquisa, que foram escolhidos através de sorteio realizado em 

29 de setembro de 2008. 

Buscamos ir ao encontro dos depoimentos dos docentes, do seu falar 

espontâneo sem interpretações ou reflexões prévias do que estes podiam estar 

vivendo no seu lebenswelt. Para isso, utilizamos duas questões abertas, sendo elas: 

Para você, o que é cuidar? Como é a vivência do ensino do cuidar a partir da sua 
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concepção? Entendemos que estas questões foram capazes de nortear, sem 

restringir, a exposição dos docentes sobre o tema investigado, bem como abriram 

possibilidades para um fluir livre do relato, permitindo que o fenômeno se mostrasse 

tal como é, na sua própria linguagem, deixando que os expositores fossem os 

definidores de sua própria realidade.  

Assim, realizamos seis diálogos, respeitando a conveniência de horário e 

local de cada docente. Em seguida, apresentamos o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE), sendo neste momento explicado o objetivo da pesquisa, e 

retiradas dúvidas. Foi ainda solicitada aos docentes a aprovação para a gravação do 

discurso e a anuência ao TCLE, garantindo o sigilo e anonimato.  

A entrevista ocorreu a partir de duas questões norteadoras, durante, em 

média, 30 minutos. Estas foram gravadas e, posteriormente, transcritas na íntegra e 

submetidas às fases de descrição, redução e compreensão fenomenológica. 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, sob o número de 120/2008, em 17 de junho de 2008. 

A partir da coleta das informações, recorremos á Redução 

Fenomenológica ou Epoché, como forma de compreender melhor o fenômeno, ao 

colocá-lo em suspensão. Uma vez que buscamos as essências, não como meta, 

finalidade última, mas como meio para compreendermos o nosso estar no mundo. 

Com o fenômeno em suspensão, e tendo-o tematizado a partir de uma revisão de 

literatura, buscamos a essência do fenômeno que se manifestou nas descrições ou 

discursos dos docentes.  

Neste momento, utilizamos a reflexão como recurso metodológico, 

tentando variar imaginativamente, através do insight psicológico, os constituintes do 

fenômeno, com o objetivo de constatar as suas ocorrências, nas mais diversas 

circunstâncias. Adotamos uma atitude dialogal com as opiniões, idéias e 

sentimentos, expressos pelos docentes, procurando nos colocar na perspectiva dos 

mesmos para compreender e ver como ele vê, sente ou pensa (CAPALBO, s/d). As 

partes que possuíram mais significados cognitivos, afetivos e expressivos foram 

destacadas, e as partes que não se tornaram expressivas foram reservadas para as 

consultas complementares, sendo possível, desta maneira, reduzirmos o discurso ao 

que pareceu essencial para elucidar o fenômeno. 

Optamos, nesta pesquisa, pela análise do fenômeno situado, pois 

compreendemos que este foi o caminho mais adequado para construirmos a 
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“síntese” da compreensão interpretativa, lançando mão da análise ideográfica e da 

análise nomotética.  

Na análise ideográfica, selecionamos em cada relato trechos que 

pareceram conduzir à unidade de significado da experiência do docente. Utilizamos, 

para isso, leituras sucessivas do discurso até inteirar-nos do seu contexto, mantendo 

o olhar sensível para aquilo que pudesse conter significações existenciais do 

fenômeno. De forma espontânea, surgiram unidades de significado que revelaram o 

pensar dos docentes sobre sua concepção de cuidar.  

A partir daí, iniciamos então a redução fenomenológica, tendo como 

referência as questões norteadoras da pesquisa. No decorrer da interpretação 

fenomenológica, tentamos compreender os significados expressos nas falas e 

traduzi-los conforme a sua percepção, mantendo-nos fiéis às ideias do depoimento 

como um todo. Atentamos para que não houvesse substituição do sentido inserido 

no discurso. Algumas unidades de significado selecionadas requereram 

transformações com o objetivo de tornar claro o seu conteúdo, outras foram 

agrupadas, de acordo com as semelhanças de seus temas, interpretadas e, 

algumas, sintetizadas.  

Após a análise ideográfica, optamos ainda pela análise nomotética com a 

finalidade de compreender o conjunto de proposições extraídas de todos os relatos 

de modo a construir os resultados, tendo uma visão ampla do fenômeno. Neste 

momento realizamos a passagem da visão individual, ou da estrutura psicológica 

individual, para a estrutura psicológica geral, que se manifesta a partir do estudo em 

conjunto, dos seis discursos. 

Para delinear a estrutura geral, foi necessário que, após rever as 

proposições reveladoras de todos os depoimentos, estabelecêssemos comparações 

entre elas, procurando descobrir as convergências, as divergências e as 

idiossincrasias, ou seja, aquelas que não se repetiram nem fizeram oposições às 

demais. Neste confronto foi possível agrupar as unidades e formar as categorias a 

serem refletidas na construção dos resultados. A atenção se volta para aspectos 

que, mesmo não estando referenciados explicitamente nos depoimentos, 

apresentaram-se em seus conteúdos de forma implícita. 

Por meio das convergências pudemos chegar às características das 

estruturas individuais que manifestaram uma ideia geral dos docentes. Nas 

idiossincrasias, detectamos percepções singulares de situações tidas como 
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semelhantes que, embora constituam mensagens particulares, mostraram-se 

relevantes para uma compreensão mais abrangente do fenômeno vivido. 

Ao terminarmos a análise nomotética, vislumbramos com maior clareza 

não só as percepções individuais, mas as generalidades que formaram a unidade 

essencial ou estrutura geral do fenômeno calcada nas experiências de quem o está 

vivendo, o que foi suficiente para embasar a construção final dos resultados. 

Após a análise supramencionada, os seis docentes entrevistados 

receberam uma nominação que foi derivada do atributo que mais se ressaltou em 

seus discursos, sendo elas: ALTERIDADE; INTERAÇÃO; PRINCÍPIO; MODELO; 

RESPONSABILIDADE e TÉCNICA. Fizemos, em alguns trechos desta pesquisa, 

uma analogia com o SOL, na qual esta estrela representaria o cuidar, e os raios de 

luz seriam os docentes. Pareceu-nos adequada esta analogia, uma vez que o 

fenômeno cuidar foi permeado e pemeou todas as experiências vividas, em uma 

relação dialética, que emanaram, irradiaram, convergiram, divergiram entre si. 

Este caminhar metodológico, embora pretendesse alcançar a essência do 

que investigamos, referiu-se a um momento existencial, e por mais que houvesse 

preocupação em ressaltar o fenômeno estudado, outras evidências puderam 

mostrar-se visíveis. Assim, pudemos compreender que o revelado foi suficiente, mas 

entendemos que ele continuará sempre incompleto, pois a compreensão do 

fenômeno jamais será alcançada totalmente, uma vez que é inacabado. 
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ANÁLISE IDEOGRÁFICA 
 
DOCENTE UNIDADES DE SIGNIFICADO 

01 
Alteridade 

 

- A concepção de cuidar é multidimensional; 
- O cuidar apresenta-se como uma tecnologia leve que se dá através 
de encontros humanos; 
- O cuidar circunscreve uma relação polissêmica que traz benefícios; 
- O ensino do cuidar considerada um agir terapêutico centrado no 
aluno; 
- Utilização de uma perspectiva problematizadora e construtivista no 
processo ensino/aprendizagem do cuidar; 
- O ensino do cuidar considera aspectos emocionais discentes, 
descentralizado de habilidades técnicas; 
- Pratica pedagógica centrada no discente como tecnologia do cuidar 
sensível. 

02 
Modelo 

- O cuidar não é prática exclusiva da enfermagem; 
- O cuidar é um conceito amplo; 
- É preciso, a partir desta visão ampla, cuidar do planeta Terra, de si 
mesmo e do outro (visão holística); 
- Ao se ensinar a cuidar é necessário existir coerência entre o pensar-
fazer; 
- A enfermagem segue ainda o modelo biomédico, mas faz críticas e 
pretende mudanças paradigmáticas; 
- O cuidar na formação em enfermagem vai além do modelo 
biomédico, superando o ensino de habilidades técnicas; 
- É preciso sensibilidade para compreender melhor a enfermagem; 
- O ensino do cuidar é interdisciplinar, permeado de diálogo. 

03 
Técnica 

- A concepção de cuidar é multidimensional; 
- O cuidar é o fazer, a ação primordial da enfermagem; 
- O cuidar é característica primordial humana; 
- O cuidado profissional é ético e fator de mudança paradigmática; 
- O processo cuidar envolve sistematização e sensibilidade; 
- A formação pedagógica necessita ser inerente ao ser-docente em 
enfermagem, precisando ser incentivada e renovada para um agir 
apoiado em métodos pedagógicos do cuidado; 
- A ação metodológica do ensinar a cuidar está apoiada na ética e no 
respeito, indo além do tecnicismo, dando ênfase às ações humanas; 
- Objetiva-se ensinar sensibilidade nas ações de cuidado superando 
as do ensino das habilidades técnicas; 
- Ao se ensinar a cuidar é necessário existir coerência entre o pensar-
fazer; 
- A prospecção do enfermeiro recém-graduado ainda é a de reproduzir 
o paradigma biomédico. 

04 
Interação 

 

- Cuidar é ser responsável pelo outro em uma relação de 
interdependência, cuidar do outro cuidando de si; 
- A concepção de cuidar é multidimensional; 
- O cuidar é complexo, integral e humano; 
- O cuidar é uma condição de existência em enfermagem, ser no 
mundo do cuidado “eu só existo neste cuidar em enfermagem porque 
ele (o outro) existe primeiro”. 
- Processo pedagógico do ensino do cuidar precisa ser centrado no 
aluno e incentivando-se o diálogo; 
- O cuidar é uma atitude de respeito e ética que embasa mudança 
paradigmática no ensino do cuidar;  
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- O processo ensino/aprendizagem do cuidar difere de adquirir 
habilidades técnicas, dando ênfase a uma visão ampla do ser humano; 
- Os discentes anseiam por uma aprendizagem tecnificada, centrada 
na aprendizagem de habilidades técnicas. 
- Os docentes apresentam necessidade de capacitação pedagógica, 
para alcançar novos horizontes no ensino do cuidar. 

05 
Princípio 

- Cuidar é uma postura, um princípio, uma atitude; 
- A concepção de cuidar é multidimensional; 
- A enfermagem é a profissionalização do cuidar; 
- O cuidar potencializa-se com a enfermagem, podendo esta 
influenciar, contribuir e intervir no cuidar multidimensional; 
- É preciso cuidar do ser humano em sua totalidade (cuidado integral), 
levando a um cuidado humanizado; 
- O cuidado transcende ao ambiente (físico e humano); 
- Ensinar a cuidar é agir de acordo com valores morais e éticos, 
orientado e aconselhando o outro; 
- Ao se ensinar a cuidar é necessário existir coerência entre o pensar-
fazer, entre a teoria e a prática docente; 
- Ser docente de enfermagem é cuidar do planeta, de si e do outro; 
- Processo pedagógico do ensino do cuidar precisa ser centrado no 
aluno, valorizando-o como ser humano integral; 
- O aluno é um ser de cuidado, sendo necessário compreender seus 
anseios, dificuldades e nortear caminhos, cuidando de seu aspecto 
emocional; 
- O ensino do cuidar é sensível, não verbalizado, focalizado no ser 
humano, estimulando a criação de vínculo, responsabilização e 
crescimento profissional. 
- A ação pedagógica do cuidar contribui para a melhoria da qualidade 
da assistência através da pesquisa da produção de conhecimento, da 
consolidação do SUS. 

06 
Responsabilidade

- Cuidar é tomar conta, responsabilizar-se; 
- A concepção de cuidar é multidimensional; 
- Cuidar é a essência da enfermagem; 
- Cuidar é considerar o outro como sujeito, em suas solicitações, 
anseios dúvidas (integralmente); 
- A enfermagem é a assistência profissional do cuidar; 
- O cuidar é uma atitude de respeito e ética que embasa mudança 
paradigmática no ensino do cuidar;  
- O ensino do cuidar é sensível, não verbalizado, focalizado no ser 
humano, estimulando a criação de vínculo, responsabilização, 
empatia, respeito; 
- O ensino do cuidar vai além do ensino de habilidades técnicas, 
sendo humanizado, gerando autonomia na relação sujeito/sujeito; 
- Ao se ensinar a cuidar é necessário existir coerência entre o pensar-
fazer; 
- O ensino no cuidar resgata conceitos, cobra responsabilidade e 
estabelece vínculo entre os sujeitos envolvidos no processo de ensino/ 
aprendizagem; 
- No processo ensino/aprendizagem do cuidar é necessário haver 
capacitação pedagógica para uma boa fundamentação de ações e 
palavras; 
- O docente encontra-se em constante processo de aprendizado em 
busca de melhorias e mudanças no ensino do cuidar. 
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7 CONSTRUÇÃO DOS RESULTADOS 
 
 

A metodologia que utilizamos permitiu que os docentes de Enfermagem 

pudessem partilhar as suas vivências, sentidos e informações sobre o interior da sua 

ação pedagógica, exaltando a interpretação do mundo, que surge, intencionalmente, 

na consciência, enfatizando a experiência pura do ser-docente, incluindo emoções e 

afetividades no ensino do cuidar. Recorremos ao discurso e aos seus vários 

constituintes da linguagem falada e da silenciada, sendo necessário um grande 

envolvimento da subjetividade e da escuta que o ser-docente buscou revelar, para 

que pudéssemos apreender o significado de suas percepções sobre o ser-no-mundo 

no ensino do cuidar.  

Fizemos uma análise do fenômeno situado, buscando a essência nos 

discursos dos sujeitos envolvidos na pesquisa, revelando saberes construídos e 

sentimentos mobilizados no ensino do cuidar, de forma a ressaltar as concepções 

sobre o que é cuidar e como, a partir da concepção descrita, é orientada a prática 

docente. 

Buscamos, na construção dos resultados, ir-às-coisas-mesmas, ao 

fenômeno tal como ele se mostra, se manifesta, se apresenta, favorecendo dar mais 

sentido às vivências dos docentes pela reflexão sobre a realidade e o modo-de-ser-

do-outro.  

Para embasar a compreensão do fenômeno, assumimos três vertentes de 

discussão que estão interligadas e permeadas, sendo elas: O cuidar 

multidimensional; o cuidar profissionalizado; e o ensino do cuidar, dando ênfase às 

falas dos docentes em toda sua subjetividade. 

Abstraímos, desta análise fenomenológica, núcleos de significado que 

permitiram a caracterização de cada um dos sujeitos da pesquisa, favorecendo a 

nominação destes, de acordo com o atributo que mais foi ressaltado nos seus 

discursos. O que nos foi desvelado aproxima-se, distancia-se, irradia-se, dicotomiza-

se, interage e ilumina tal como os raios de luz. Desta maneira, fazemos uma alusão 

ao Sol  fonte e essência da vida  com o cuidar  essência ontológica humana , 

nomeando alguns dos raios de acordo com os nomes dados aos partícipes da 

pesquisa, que identificamos por: ALTERIDADE; INTERAÇÃO; PRINCÍPIO; 

MODELO; RESPONSABILIDADE e TÉCNICA. 
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7.1 O CUIDAR MULTIDIMENSIONAL 
 

 

No capítulo Tendências Mundiais e o desafio do cuidar, desta pesquisa, 

procuramos compreender como o cuidado interage e tenciona os seres, no ritmo 

pulsante da vida. Partimos de um contexto de crise, refletindo sobre os desafios 

desta nova fase da história da humanidade e da própria Terra, buscando luz, uma 

luz criadora e libertadora, raios de sol que nos permitam compreender experiências 

vividas, que apontam caminhos para um cuidado que pode se opor à lei da entropia, 

ao desgaste natural de todas as coisas; de como o cuidar pode ser considerado o 

novo ethos mundial. 

O cuidar nesta construção de resultados mostrou várias faces, conceitos, 

planos e perspectivas, que brilharam harmonicamente ou dissonantes, que 

aqueceram coerências e divergências fenomenológicas. Os raios de sol que 

brilharam convergentemente foram encontrados, principalmente, nas falas de 

ALTERIDADE, INTERAÇÃO, PRINCÍPIO e MODELO, uma vez que o cuidar se 

revelou nos discursos destes docentes, como: múltiplo, dinâmico e polissêmico; 

amplo e total; complexo, humano e integral; princípio, postura e atitude; e que requer 

uma tecnologia sensível de encontros humanos. As divergências predominaram não 

na menção da palavra cuidar, pois todos chegaram a mencioná-la, mas no invisível, 

nas contradições proferidas e localizadas nas entrelinhas dos discursos de 

TÉCNICA e RESPONSABILIDADE. 

 

 

7.1.1 O cuidar é múltiplo, dinâmico e polissêmico. 
 

 

O cuidado possui múltiplas características e principalmente por ser 

interativo e não desenvolvido por máquinas é um fenômeno que apresenta 

variedades nas suas expressões e dimensões. Nesta pesquisa existiram inúmeras 

interpretações sobre o fenômeno cuidado; ele esteve relacionado a sentimento, 

comportamento, expressão emocional. Foi considerado uma interação interpessoal, 

uma característica humana e uma intervenção terapêutica, cujos elementos, como 

respeito, consideração, compaixão, e afeto, estiveram presentes nas concepções.  
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ALTERIDADE permitiu-nos refletir sobre uma interpretação 

multidimensional do cuidado ao defender a valorização do outro, o estabelecimento 

de uma interação que permite sentir, voltar-se para alguém, seja ele aluno ou 

paciente, de forma dialética e dinâmica, imbuída de respeito e dignidade.   

Esta postura mediante o outro, que é a concepção de cuidar se aproxima 

de uma atitude diante do mundo, no qual o cuidar circunscreve vários domínios e 

possibilidades que se abrem para que exista uma relação de alteridade, que pode, 

em alguns momentos, ser conflituosa, mas que traz benefícios, como 

responsabilização, vínculo e confiança. Podemos nos remeter a estas 

compreensões na fala seguinte: 

 

 
Concepção do cuidar diz respeito a uma série de aspectos, em várias 
dimensões: nas dimensões biológicas, social, ecológicas, econômica, 
financeira, religiosa [...] dentro da perspectiva do cuidar, ele é, ao mesmo 
tempo, um aprender a aprender, por que é dinâmico, é múltiplo, 
circunscreve vários domínios [...] essa reflexão sobre o agir cuidando, não é 
uma tarefa fácil, porque [...] vai exigir que a gente consiga trabalhar nossos 
pontos de conflitos, não é uma relação linear, é uma relação polissêmica, 
ambivalente às vezes, encerra conflitos [...] interesses, mas no momento 
que você estabelece uma relação de equilíbrio, de respeito, de dignidade, 
que a gente pode chamar de vínculo, de responsabilização e contrato [...] 
você adquire uma confiança [...] esse cuidar traz um campo de atuação, e 
um núcleo de atuação. Eu penso esse cuidar como uma tecnologia entre 
pessoas, me colocando para o outro e com o outro, então eu abro uma 
possibilidade de que essa relação também seja de alteridade [...] 
certamente ela é rica, ela vai trazer benefícios para todos (ALTERIDADE). 

 

 

Esta compreensão de ALTERIDADE sobre o cuidar perpassa, ainda, no 

entendimento do cuidado como uma relação polissêmica, ambivalente, que 

possibilita perceber a totalidade do outro. Nele permeia uma tecnologia entre 

pessoas, ao se colocar para o outro permitindo voltar-se para ele, compreender as 

sensações, as emoções e valorizar a experiência deste ser-no-mundo. Desvelamos 

um cuidar que dialoga amorosamente; que constrói conhecimentos com base na 

sensibilidade, na subjetividade do outro, no reconhecimento do outro como sujeito.  
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7.1.2 Cuidar: complexo, humano e integral, responsabilidade e 
interdependência 
 
 

INTERAÇÃO enfatiza em seu discurso um cuidar que perpassa por 

aspectos variados e multidimensionais, convergindo em ideia com outros docentes, 

compartilhando uma visão multidimensional do cuidar, ao experienciar, em seu 

mundo-vivido, um cuidar complexo, humano e integral que instiga responsabilidade 

e interdependência entre os sujeitos. Para INTERAÇÃO, o cuidar 

 

 
é ser responsável em qualquer aspecto [...] é ser responsável pelo outro [...] 
em relação ao cuidado com o ferimento, ao vestuário, a moradia; em 
relação à alimentação, saúde, educação; em relação à cultura em geral, um 
cuidado em geral, não no sentido educacional, mas em relação à vida, em 
relação a tudo, no aspecto social, psicológico, espiritual, nesse sentido 
(INTERAÇÃO). 

 

 

INTERAÇÃO, na fala a seguir, dá ênfase à característica que a nomeou, 

nos permitindo discutir a inserção da humanização, da integralidade, da 

complexidade na sua compreensão de cuidar, que supera o sentido físico e 

impessoal, dando lugar a um relacionamento de dependência e interdependência 

com o outro. 

 

 
Cuidar é ter saúde, não no sentido físico, mas no sentido mais geral, mais 
complexo, mais humano, mais integral; isso é o que eu digo para os alunos. 
Essa questão do cuidado [...] essa responsabilidade que você tem pelo 
outro, que está precisando de você, por que existe uma dependência e uma 
interdependência (INTERAÇÃO). 

 

 

A experiência vivida por INTERAÇÃO permite-nos apreender que é 

necessário ser mais disponível, mais sensível para compreender o ser humano em 

sua integralidade, multidimensionalidade e complexidade. Assim, adentrar no 

processo de viver de cada pessoa, buscando conhecer, segundo Ayres (2004, p. 

22), os seus “projetos de felicidade”, e vivenciar o cuidado como uma conformação 
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humanizada, interessada no sentido existencial da experiência do adoecimento 

físico ou mental. 

O desafio central da humanização, de acordo com Ayres (2004), é a 

progressiva elevação dos níveis de consciência e domínio público das relações entre 

os pressupostos, métodos e resultados das tecnologias em saúde com os valores 

associados à felicidade humana. Em essência, é uma experiência de caráter 

singular e pessoal, um horizonte normativo que se enraíza na vida efetivamente 

vivida pelas pessoas, ou seja, aquilo que elas querem e acham que deve ser a 

saúde e a atenção à saúde. 

Nesta perspectiva, é preciso que haja um autêntico interesse em 

relacionar-se, em interagir com o outro, considerando uma dimensão dialógica do 

encontro, a reflexão sobre a necessidade de mudar, referenciais norteadores do 

cuidar em direção a um pensamento mais integral e complexo que proporcione o 

vínculo das partes à totalidade. 

Esta mudança de compreensão precisa permear-se de sensibilidade e 

sentimento. Infelizmente, muitos ainda acreditam que é imperioso tornar-se 

insensível, a fim de assumir uma máscara estereotipada que não denuncie nossas 

emoções e nossas dúvidas, fazendo usufruto de um torpor afetivo distribuído na 

sociedade contemporânea, que considera o outro como objeto e não como sujeito 

(RESTREPO, 1994).  

Esta realidade pode fazer-se presente na experiência vivida de Interação e 

dos demais docentes, quando, no ensino do cuidar, muitos professores reproduzem 

esse torpor afetivo, uma vez que os alunos aprendem que não devem sentir como 

sua, a dor de seus pacientes, para que possam tratá-los de maneira genérica dentro 

de uma rotina. Nesta situação, as relações se estabelecem de forma rígida e 

impessoal, sem interatividade entre os sujeitos. O futuro profissional aprende a 

desempenhar um trabalho eficiente, apenas no aspecto técnico, realizando 

procedimentos num corpo qualquer. 

Todavia, Boff (2005, p. 33) defende que “tudo começa com o sentimento”, 

pois é o sentimento que nos faz sensível a tudo o que está a nossa volta; é o 

sentimento que nos une às coisas e nos envolve com as pessoas, que nos permitem 

interagir. O autor menciona que é o sentimento que torna pessoas, coisas e 

situações importantes para nós. 
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A visão do cuidado no modelo biomédico, parte do pressuposto de que o 

ser humano é passivo, espectador e que o cuidado é estabelecido de modo linear, 

seqüencial, sem considerar a capacidade que possuímos de relacionar-nos - 

interagirmos. A partir desta visão de mundo, devemos esperar um cuidado preciso, 

planejado, verificável, lógico e metódico que age de acordo com o pensamento 

mecanizado, como único caminho para desenvolver o cuidado. Esta visão 

fragmentária é a maneira mais simplificada de cuidar do outro, a qual não exige 

envolvimento nas relações. 

 

 

7.1.3 Cuidar é princípio, postura e atitude 
 
 

Cuidar pode ser permeado de sentimento, sensibilidade, ternura, mas não 

deve ser julgado como ato impensado; ao contrário, ele é consciente no sentido de 

responder a princípios e valores morais. O cuidar ativa um comportamento de 

compaixão, solidariedade e ajuda, no sentido de promover o bem-estar dos outros, a 

integridade moral e a dignidade (WALDOW, 2007).  

Para Boff (2003), o cuidado é a dimensão prática da ética (ethos) que é a 

morada humana (a casa). A moral é a forma de organizá-la, construí-la e imprimir 

seu estilo. A ética é considerada, por este autor, como um conjunto de valores e 

princípios que orientam pessoas e sociedades. É parte da filosofia da vida, do ser, 

enquanto a moral constitui a parte da vida de forma concreta (valores, costumes). 

Ele postula que é preciso resgatar a atitude de cuidado, que é sempre essencial, 

como ética mínima e universal. 

PRINCÍPIO assume esta atitude perante o cuidar, ressaltando em seu 

discurso que  

 

 
cuidar é [...] um princípio. Na verdade, não é uma regra, é uma postura, 
uma atitude [...] que a gente vai atrelando a nossa própria vida [...] cuidar 
passa de uma postura consigo própria. É importante você ter a preocupação 
[...] de ser saudável de ter bons princípios, valores, ser coerente, ter um 
posicionamento ético e político (PRINCÍPIO). 
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Em sua experiência, PRINCÍPIO assume que o cuidar é como um preceito 

que está presente na postura, na atitude que se atrela à própria vida humana, 

permeada de valores, posicionamento ético e político. O cuidar revela-se para este 

docente como uma ação responsável, tem como objetivo o bem-estar, o 

desenvolvimento e a plenitude, de forma integral, do outro ser. A ação de cuidar 

pensada como uma ética de cuidar está associada a hábitos e atitudes virtuosas, e é 

constituída na relação. Ela atinge o outro e se desenvolve em resposta ao outro. 

 
 
7.1.4 Cuidar é amplo e total: cuidar do outro e cuidar de si 

 

 

A partir das concepções anteriores, mencionadas por ALTERIDADE, 

INTERAÇÃO e PRINCÍPIO, nos vemos diante de um cuidado compreensivo que se 

abre para o ser humano em seu próprio mundo, tal como ele o experiencia. 

Buscamos nas falas docentes os significados que estes atribuem ao cuidado nas 

suas vivências no ensino do cuidar, nos seus modos de viver e como eles 

estabelecem uma relação com suas subjetividades. 

Para INTERAÇÃO, PRINCÍPIO e MODELO, o cuidar, além do descrito, 

converge para uma apreensão ampla e total, conformando-se em um estímulo que 

impulsiona uma ação de cuidado com o planeta, consigo mesmo e com o outro, pois 

estes docentes se embasam na compreensão que viver é sempre viver com os 

outros, e no mundo, tratando-se de uma condição que cria compromissos e 

responsabilidades pessoal, interpessoal e planetária (BOFF, 2005; MARIOTTI, 

2002). 

Em relação à nossa atual realidade planetária atentamos para a iminente 

precisão de refletir sobre a vulnerabilidade do planeta Terra e da necessidade de se 

cuidar melhor da nossa “casa”, do ethos que acolhe a politicidade irreverente e 

transformadora da vida (BOFF, 1999). O ser-no-mundo, nesta perspectiva, significa 

uma forma de estar presente, de navegar pela realidade e de relacionar-se com 

todas as coisas do mundo. Nessa navegação, e nesse jogo de relações, o ser 

humano vai construindo o seu próprio ser, a autoconsciência e a própria identidade.  

MODELO possui muito presente em seu discurso a preocupação com o 

seu “meio ambiente” de trabalho, de cuidado, de vida, e com o “meio ambiente” do 
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outro. A situação vivida se expressa na casa das pessoas que são atendidas pelos 

serviços básicos de atenção à saúde, ao dizer: 

 

 
Quando eu estou aqui tentando cuidar [nos serviços de saúde], estou 
cuidando, tentando cuidar [...] temos que ter uma visão ampla do cuidar do 
planeta Terra como um todo [...] Por que o cuidar não é o cuidar de um 
paciente que está ali doente, mas o cuidar do seu ambiente, aquela 
Unidade Básica da prefeitura [...] a gente faz sempre isso: limpa, depois a 
gente vai começar a trabalhar. Chegando à casa das pessoas [...] a primeira 
coisa é lavar as mãos, pra mostrar um conceito prévio de como deve ser e 
aí, com isso, a gente pode aproveitar e ver, discretamente, como é que é a 
casa das pessoas (MODELO).  

 

 

PRINCÍPIO converge com MODELO ao fazer também alusão a este “meio 

ambiente”, indo além, ao mencionar a equipe como componente deste meio, 

dizendo que é preciso  

 

 
cuidar do espaço em que ela [pessoa] está. Eu estou me lembrando aqui do 
ambiente, da estrutura de serviço de saúde não só a estrutura física, mas a 
equipe, preparar a equipe para receber, atendê-la [...] devidamente 
fundamentada e respaldada por princípios, valores morais e éticos 
(PRINCÍPIO). 

 

 

Além deste cuidado mais amplo, envolvido com o planeta e com o “meio”, 

o cuidado implica em conhecer-se a si mesmo, devendo o cuidador, segundo 

Radünz (1999, p. 02), “investir para conhecer o outro, mas também a si mesmo, pois 

quanto mais eu procurar perceber-me tanto mais poderei perceber o outro e vice-

versa”. O autor acredita que quanto mais nos conhecermos, mais aptos estamos 

para cuidar do outro, descobrindo maneiras que possam transformar o mundo à 

nossa volta, nós mesmos e o outro. O cuidado, partindo desta premissa, faz parte da 

existência humana como manifestação de compartilhamento, de troca e de 

reciprocidade. 

Backes et al (2006) atentam que o cuidado de si não se trata de egoísmo 

ou egocentrismo, mas de oferecer uma presença significativa para o outro; colocam 

que é preciso termos consciência das nossas próprias potencialidades e 

fragilidades, sabermos questionar as nossas próprias fontes de prazer e 
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dificuldades, que é preciso tomar a própria realidade nas mãos. Para demonstrar 

interesse ao outro é preciso que se tenha interesse para consigo próprio.  

INTERAÇÃO converge, nesta perspectiva, ao afirmar que 

 
 

quando você estiver responsável pelo outro, quando você estiver cuidando 
do outro, você tem que se preocupar de cuidar de si próprio, eu estou 
cuidando de uma pessoa diferente de mim, porque nós temos valores, 
costumes, opiniões, nossa formação, mas é um ser humano igual a mim, eu 
não estou cuidando de uma coisa diferente [...] Eu tenho sentido 
ultimamente que eu não estou cuidado de mim, eu tenho cuidado mais dos 
meus filhos, então eu estou tendo um desgaste, eu tenho que ter um cuidar 
que me seja prazeroso, não é uma coisa só por que eu tenha uma formação 
para isso, que eu tenha escolhido pra isso, tem que ser com prazer mesmo. 
Na minha família seria uma coisa boa de ter em casa, que eu trabalhe feliz 
e não uma coisa que pese na minha vida, que me faça esquecer de mim [...] 
Cuidar do outro cuidando de si, é essa a minha visão (INTERAÇÃO). 

 

 

INTERAÇÃO defende que precisamos despertar para o autoconhecimento 

e autocuidado como consequências do processo de aprender a cuidar. Moscovici 

(1996) coloca que o autoconhecimento e o saber cuidar de si influencia, 

positivamente, o cuidado, tendo em vista que o relacionamento interpessoal 

reconhece forças, fraquezas e potencialidades do mundo interior. Ao experienciar o 

autocuidado e o cuidar de si, os cuidadores oportunizam a autorreflexão, o 

extravazamento de emoções, a absorção de vivências que se traduzem em 

conhecimento, oportunizando a si mesmo, a autopercepção como sujeito, cuja 

subjetividade e a sensibilidade estão postas em ação. 

A partir dos discursos, fica imperativo a necessidade de inaugurarmos 

novas formas de compreender, interagir e se relacionar com o outro, sabendo-o 

parte de mim, desenvolvendo ações mais partilhadas nas quais o cuidar do outro 

signifique atender às suas necessidades com sensibilidade, presteza e 

solidariedade, mediante ações, atitudes de cuidado realizadas para promover o 

conforto e bem-estar. Segundo Baggio (2006), o cuidado manifesto conjuga a 

integridade física e emocional num processo de troca entre cuidador e ser cuidado. 

A dimensão ontológica do cuidado permite ao docente pensar no outro, 

mostrar interesse por ele, colocar a atenção nele e revelar uma atitude de desvelo, e 

de preocupação. O cuidado surge quando a existência deste outro assume 

importância para o sujeito, o ser-docente.  
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Este dispõe-se a dedicar-se a ele, participar do seu destino, de suas 

buscas, suas angústias, sofrimentos e conquistas, colocando-se solidário, 

participando da vida do outro. Vai, desta maneira, de encontro à ideia cartesiana de 

que o tipicamente humano, o genuinamente formativo, é a operação fria da 

inteligência binária, que defende que as máquinas sabem dizer melhor, que dois 

mais dois são quatro. O que nos caracteriza e diferencia desta inteligência artificial, 

segundo Restrepo (1994, p. 18), “é a capacidade de emorcionar-nos, de reconstruir 

o mundo de conhecimento a partir dos laços afetivos que nos impactam”. 

 
 
7.1.5 O cuidar requer a tecnologia de encontros humanos 
 

 

ALTERIDADE é a única a mencionar em seu discurso a utilização de 

“tecnologias leves”, se configurando, desta forma, uma idiossincrasia presente na 

análise fenomenológica. Idiossincrasia trata de uma ideia unicamente mencionada 

que nos despertou para a compreensão da utilização desta “tecnologia de encontros 

humanos” na vivência do ensino do cuidar. Para ALTERIDADE, o cuidado significa 

 

 
as relações humanas que são estabelecidas entre as pessoas, 
independente de um procedimento, de uma tecnologia mais dura [...] a 
tecnologia do cuidar é uma tecnologia leve, intermediada pela palavra, pela 
boa relação mais interpessoal [...] a gente pode e deve ser capaz de ajudar 
o outro, às vezes num campo nosso, basta um olhar, um ouvir, a escuta 
ativa. Entra na perspectiva que eu trago do cuidar como uma tecnologia de 
encontros humanos, psicosocial, psicodinâmico [...] o fato de você ter 
atenção, já consegue que a pessoa tenha um vínculo contigo, e assim, ser 
mais verdadeira possível no cuidar, inserindo o cuidar no campo das 
tecnologias leves através dos encontros humanos. Claro que aí tem todo 
um clima energético (ALTERIDADE). 

 

 

Este entendimento de ALTERIDADE nos remete a Mehry (2002), o qual 

defende que as interações para a produção do cuidado precisam ser embasadas em 

tecnologias leves, que produzam um trabalho vivo em ato, em um processo de 

relações, no qual há o encontro entre duas pessoas, buscando a produção de 

vínculos, acolhimento, autonomização, momentos de cumplicidade, de 

confiabilidade, esperança e de responsabilização.  
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É importante explicitar que as tecnologias leves operam na dimensão das 

interações humanas, no trabalho em ato na saúde. Estas tecnologias foram 

contempladas na fala de Alteridade ao permearem a mudança, o novo, a 

reconstrução; ao estarem abertas e sensíveis à interferência do técnico, também do 

humano, imbuído de sabedoria múltipla que ultrapassa a natureza teórica ou técnica.  

 
 
7.2 O CUIDAR PROFISSIONALIZADO 
 

 

7.2.1 Cuidar: característica humana e fazer primordial da Enfermagem  
 
 

O cuidar é uma das práticas mais antigas da história do mundo, cuja 

função é assegurar a continuidade da vida, do grupo e da espécie. Durante muito 

tempo o cuidar teve um caráter apenas de tradição cultural, passada de geração a 

geração, sendo transmitido através das experiências humanas.  

Aos poucos, o cuidar passou por um processo de profissionalização, 

tornando-se um atributo dos profissionais de saúde, ganhando espaço e 

singularidade na profissionalização da Enfermagem. Esta profissionalização foi 

marcada por inúmeros fatos históricos, dentre eles, uma forte herança advinda de 

um vínculo ligado à moralidade e á religiosidade e, posteriormente, na primeira 

metade do século XX, à adoção do modelo biomédico (TERRA et al, 2006b). 

Mediante este breve histórico, compreendendo a existência das 

particularidades e das complexidades do ser-no-mundo docente, pudemos entender 

o quanto pode ser controversa a epistemologia do cuidar em relação à  

Enfermagem; desde a concepção de alguns docentes, como TÉCNICA e 

RESPONSABILIDADE, que compreendem o cuidar como prática exclusiva da 

Enfermagem  até a posição como a de MODELO. 

TÉCNICA e RESPONSABILIDADE afirmam que Enfermagem é a 

profissionalização do cuidar e que o cuidar é “ação primordial”, é “essência” da 

Enfermagem. Leininger (1978) e Watson (1988) defendem em suas teorias que o 

cuidado é a razão existencial da Enfermagem, sendo sua característica essencial. 

Segundo elas, embora o cuidado se constitua como um atributo para todos os seres 



 80

humanos, na área da saúde e, em especial na Enfermagem, o cuidado é genuíno e 

peculiar.  

 No entanto, MODELO concebe o cuidar em Enfermagem como ato 

universal, conforme afirma: 

 

 
no caso da enfermagem, o cuidar não se refere somente a atributos dos 
enfermeiros, nem da enfermagem, portanto o cuidar pra mim tem um 
conceito amplo de cuidar o todo, aonde você faz parte e aonde você não faz 
parte (MODELO). 

 

 

Este conceito amplo de cuidar do todo, proferido por MODELO e não 

exclusivo da Enfermagem é descrito também por Swanson (1991), quando esta 

teórica da Enfermagem sustenta que o cuidado é o principal fenômeno da 

Enfermagem, apesar dele não ser atributo, exclusivo, dessa profissão. 

Todavia, é na Enfermagem que o cuidado se concretiza plenamente e se 

profissionaliza. São os seus profissionais que empreendem a maior parte do tempo, 

da energia, da vida para estar com o outro, numa relação dialética e de 

interatividade, ultrapassando uma dimensão, unicamente racional e assistencialista 

do fazer tecnificado, para alcançar uma dimensão multidimensional e relacional do 

cuidado (BACKES et al, 2006).   

Inicialmente, TÉCNICA refere-se ao cuidar como um processo de assistir 

as necessidades humanas básicas, em alusão à teoria de Enfermagem de Wanda 

Aguiar Horta (1979). Em sua fala, Técnica nos diz que 

 

 
cuidar para mim [está] no processo de assistir, no sentido de assistir as 
necessidades humanas básicas do indivíduo, e tomando as necessidades 
básicas como multidimensional. O cuidar não só do corpo todo do ponto de 
vista biológico [...] eu recém-graduada adentrei no mundo da enfermagem 
com a concepção que o cuidar é o fazer, é a ação primordial da 
enfermagem enquanto profissão. Evidentemente, dentro de uma concepção 
[...] porque nós cuidamos, o ser humano acolhe, cuida o tempo todo, cuida 
da boneca, cuida do animalzinho, e assim, em se tratando do mundo 
profissional, o processo de cuidar ele se dá, cientificamente falando [...] 
você não pode fazer por fazer, você tem que ter um norte, [uma] concepção 
clara da sua ação: o cuidar, assistir, gerir (TECNICA). 
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O cuidar para TÉCNICA encontra-se no processo de assistir, precisando 

ser permeado por um conjunto de elementos que o fundamenta teórica e 

cientificamente, que parta de ideias prévias, como fazer, assistir e gerir, ação 

primordial, oriundas da sua formação acadêmica. 

Waldow (2007) não faz alusão a um processo de assistir, mas á existência 

de um “processo de cuidar” na Enfermagem, como sendo a forma na qual ocorre o 

cuidado. O processo é interativo entre cuidador e ser cuidado; constitui todas as 

atividades desenvolvidas pelo cuidador para e com e o ser cuidado, com base em 

conhecimento científico, habilidade, intuição, pensamento crítico, criatividade, 

acompanhadas de comportamentos e atitudes de cuidado, no sentido de promover, 

manter e/ou recuperar sua dignidade e totalidade humanas. 

O cuidado, nesta perspectiva, não significa renúncia de conhecimentos e 

técnicas, mas, envolve uma apreciação original e singular do outro, se 

estabelecendo a partir de forças internas, ou seja, pela troca entre o mundo interior e 

exterior do ser cuidado e do ser cuidador. O cuidado se refere aos atos decorrentes 

do processo de interação entre as pessoas, uma vez que o mesmo promove uma 

relação de troca e empatia entre os envolvidos.  

Responsabilidade faz alusão ao fenômeno cuidar, como essência de sua 

prática profissional, ao referir que 

 

 
a essência [da enfermagem] é cuidar, não é fazer tratamento, como tem 
muito enfermeiro querendo virar médico. É cuidar, cuidar do ser humano, 
dentro da sua área de atuação (RESPONSABILIDADE). 

 

 

Na fala, apreendemos um discurso ainda moldado sob a lógica da 

atribuição do valor verticalizado, em detrimento da lógica do status humano. Uma 

profissão que ainda teme a submissão médica e ao mesmo tempo a valoriza, haja 

vista a, importância a ela dada quando RESPONSABILIDADE menciona que tem 

muito enfermeiro querendo virar médico, e que a profissão, segundo a docente, 

possui a peculiaridade de preservar a especialidade, de garantir o cuidar dentro de 

sua área de atuação, mesmo perante todo o atual debate de mudança 

paradigmática que refuta a fragmentação, a redução e a especialidade. 
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De acordo com Carvalho (2004, p. 82), “cuidar envolve atos humanos, 

dotado de sentimento e fundamentado em conhecimento”. Cuidar é ligar-se à sua 

fonte de vida, a partir do que, se não se curar, pelo menos poderá relativizar o seu 

sofrimento, encontrando sentido para sua experiência. Cuidar envolve 

relacionamento interpessoal, que é originado no sentido de ajuda e de confiança, de 

empatia mútua e desenvolve-se com base em valores humanísticos e em 

conhecimento técnico científico.  

O cuidado de Enfermagem é a expressão de uma relação de 

interdependência, que só existe a partir de um contexto de troca e de despertar da 

vida. Assim, o ato de cuidar integra a racionalidade do afeto, envolve estratégias 

para completar o potencial de mudanças, de construção e reconstrução de 

conhecimentos, de ruptura de paradigmas, tendo como foco a construção da 

autonomia e liberdade, síntese das diversas formas de cuidar. 

 

 

7.2.2 Cuidar: o agir profissional e a Interação com outro 
 

 

A Enfermagem lida com questões existenciais dos seres humanos dos 

quais cotidianamente cuida, tendo na fenomenologia uma importante contribuição 

para o seu pensar e o seu fazer, pois, para compreender a realidade em que os 

sujeitos estão inseridos, é preciso que saibamos mergulhar na subjetividade e em 

sua essência, sem nos esquecermos da objetividade que o permeia. Ao buscar a 

compreensão dos significados da experiência vivida dos seres humanos, a 

Enfermagem traz contribuições valiosas para o conhecimento das múltiplas 

dimensões que envolvem o cuidado no processo de viver humano, até então 

inexploradas. 

INTERAÇÃO remete-nos a uma idiossincrasia que nos instiga a pensar 

novas formas de compreender o cuidar, nos relacionando com o outro, 

desenvolvendo ações mais partilhadas, referindo interdependência entre os sujeitos, 

ao propor que 

 

 



 83

eu só existo nesse cuidar em enfermagem por que ele [o outro], existe 
primeiro (INTERAÇÃO). 

 

 

Esta condição de existência, referida por Interação, nos permite 

compreender que o sujeito surge para o mundo na sua relação com o outro sem que 

o eu desapareça. Morin (2002) remete-nos que a condição do sujeito é, ao mesmo 

tempo, fechada e aberta. O egocentrismo do sujeito concebe o outro como estranho 

e como parte, no sentido altruísta e egoísta presente na relação eu/outro e na 

conjunção do nós, seres humanos.  

Esta interdependência entre os sujeitos ressaltada por INTERAÇÃO, nos 

permite enxergar o cuidado como um tema que incita a reflexão pela sua 

complexidade, despertando a solidariedade nas relações entre os cuidadores e 

seres cuidados. Pokladek e Haddad (2004, p. 272) dizem que não podemos 

esquecer que os profissionais da saúde lidam com as pessoas em seus momentos 

mais difíceis e para recebê-los com uma atitude de cuidar, faz-se necessário olhar 

para a pessoa além da doença ou hipótese diagnóstica.  

Sendo assim, Bettinele (2002, p. 27) menciona que é fundamental lembrar 

que  

 

 
a consciência de que uma relação com o outro é necessária, a capacidade 
de ser sensível, de conviver com as diferenças, são atitudes de 
solidariedade. Por representar um valor, ela favorece o potencial criativo, o 
espírito crítico e a interação enfermeiro/paciente. 

 

 

Compreender esta existência com o outro nos permite vislumbrar um 

caminhar profissional que considera o sujeito, fundamentando uma relação que 

permite pensar o outro em um mundo integrado, alicerçado no conhecimento 

fundado na sensibilidade, na experiência vivida de cada relação, de um ambiente 

criado por nós que nos possibilite viver uma relação de cuidado. 

 
 
 
 



 84

7.2.3 Cuidar: agir profissional que requer técnica, ciência e ética 

 

 

A Enfermagem, de acordo com o pensamento filosófico e os diversos 

contextos dos momentos históricos, se apropriou de modelos que embasaram a sua 

teoria e a sua prática profissional a fim de construir seus referenciais teóricos, 

buscando trilhar uma trajetória que visasse ampliar o conhecimento de sua realidade 

enquanto uma profissão, enquanto “uma ciência em construção”, uma “ciência em 

vias de se fazer” (CARVALHO, 2003, p. 421).  

Para Waldow (2007), a Enfermagem é a profissionalização da capacidade 

humana de cuidar, através da aquisição e aplicação dos conhecimentos, de atitudes 

e habilidades. O cuidado é expressão ontológica da humanidade, sendo essencial 

para o nosso desenvolvimento e realização como seres humanos. 

Boff (2005) complementa que esta concepção de cuidado implica ter 

intimidade com as coisas, com o outro; precisamos senti-las dentro, acolhê-las, 

respeitá-las, dar-lhes sossego e repouso. Cuidar é entrar em sintonia com as coisas, 

auscutar o seu ritmo e afinar-se com ele, é estabelecer comunhão.  

Responsabilidade, em determinado trecho de sua fala pretende esta 

sintonia ao referir que em sua prática profissional procura dar atenção, atender a 

solicitações, anseios, dúvidas, ajudar, olhar nos olhos, acolher, ao mencionar que 

 

 
cuidar para mim é ter atenção com aquela pessoa em todos os seus 
sentidos, quando ela me procura eu procuro atender as suas solicitações, 
os seus anseios, as suas dúvidas, os sintomas que ela está relatando 
naquele momento, o que é que eu posso desenvolver com aquela pessoa, 
como eu posso ajudá-la a [...] não é apenas atender aquele procedimento e 
mandá-la embora [...] Eu não estou cuidando [se] uma pessoa chegar para 
conversar outros problemas e eu não levantar a minha vista, não parar de 
perguntar e ficar ouvindo, não olhar no olho dela, isso não é cuidar. Cuidar é 
acolher, é tratar bem, é me preocupar com aquela pessoa, é tentar resolver 
aquilo que está ao meu alcance, dentro das limitações que me são impostas 
pelo sistema de saúde, pela própria profissão, questões legais, burocráticas. 
Para mim cuidar é isso! (RESPONSABILIDADE). 

 

 

RESPONSABILIDADE coloca a sua compreensão de cuidar, embora 

assuma possuir limitações no exercício de sua prática. Para ela, estes limites são 

impostos pelo sistema de saúde, pela própria profissão, e por fatores burocráticos, 
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Estes em conjunto, acabam promovendo a despersonalização e a submissão 

disciplinar de corpos e subjetividades, fortalecendo a predominância e a 

permanência do modelo biomédico nas práticas dos profissionais de saúde, apesar 

da sua insuficiência e desgaste, uma vez que não dá conta das reais necessidades 

de saúde da população (DESLANDES, 2004). 

Silva e Arruda (1993), a esse respeito, referem à iminência de uma 

mudança paradigmática e inserem a Enfermagem neste contexto ao dizer que a 

tendência atual na Enfermagem parece ser a de resgatar o pessoal do puramente 

impessoal, a aparência sensual e estética da descrição científica de uma natureza 

fria, incompleta e insatisfatória, a experiência subjetiva, individual e coletiva da 

objetividade científica. 

Atualmente a proposta de humanização sugere a substituição do modelo 

biomédico por um modelo norteado pela horizontalidade, integralidade e 

complexidade das relações, inspirado na possibilidade de comunicação e diálogo 

entre os usuários, profissionais e gestores, sendo vista como a capacidade de 

oferecer atendimento de qualidade, articulando os avanços tecnológicos com o bom 

relacionamento. Os valores de solidariedade e alteridade são considerados 

norteadores das mudanças culturais da assistência. O respeito ao outro, como um 

ser autônomo e digno, é visto, nesta mudança, como condição sine qua non a um 

processo de humanização (Ministério da Saúde, 2000). 

A ênfase de humanização da prática pedagógica de 

RESPONSABILIDADE, embora esteja prioritariamente voltada para o paciente, 

chama-nos atenção para outra forma de humanização, praticada por INTERAÇÃO  e 

por PRINCÍPIO, os quais se preocupam em chamar o aluno pelo nome, 

considerando os seus medos, as suas impossibilidades, procurando participar da 

vida do discente. Este comportamento é compartilhado por INTERAÇÂO e por 

PRINCÍPIO; este último desvela que  

 

 
quando se fala de cuidar na enfermagem [...] alguns princípios, algumas 
práticas que representam cuidar estão muito relacionados à humanização, 
se fala entre outras coisas por exemplo a importância de você chamar o 
paciente pelo nome [...] mas isso, você demonstra, você ensina quando 
você chama o aluno pelo nome, o estudante pelo nome, você se interessa 
em aprender o nome dele, você participa um pouquinho da vida dele, 
compreende as dificuldades que ele tem de chegar na unidade, de se 
envolver em alguns procedimentos, de aprender determinados conteúdos. 
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Então, isso pra mim é cuidar de uma forma bem geral, e o interessante de 
ter já um tempo de formada é que, gradativamente, a gente vai conhecendo 
tudo que a gente tem, o que é que a gente precisa ainda melhorar, mas 
aquilo que tem a nosso favor, então essa visão de totalidade, dessa 
preocupação pelo outro (PRINCÍPIO). 

 

 

Silva (2004), refletindo sobre a influência do modelo biomédico, coloca que 

evoluímos muito tecnicamente como enfermeiros e profissionais da saúde, mas, 

como técnica não significa ética, não conseguimos manter nossa humanidade, o 

fazer das pequenas coisas: esquecemos de sorrir, de olhar nos olhos dos nossos 

pacientes e dos nossos companheiros de trabalho, de apertar as mãos, de fazer um 

afago, de puxar a cadeira, sentar e ouvir.  

A busca do cuidado, como referem Pinheiro e Luz (2007), tem sido 

apontada, de forma inequívoca, como uma das principais demandas por atenção à 

saúde no Brasil, resultante da crítica das coisas, às instituições, às práticas e aos 

discursos em saúde. O cuidar, nesta perspectiva, não deve ser apreendido como um 

nível de atenção do sistema de saúde, tampouco um procedimento técnico 

simplificado, mas sim, como um modo de agir integrado, possuidor de sentidos e 

significados voltados para a compreensão da saúde como o direito de ser-no-

mundo. De acordo com Pinheiro e Luz (2007), o cuidar é o tratar, o respeitar, o 

acolher, o atender os ser humano em seu sofrimento. 

Silva (2004) propõe que precisamos desenvolver meios, instrumentos, 

técnicas, habilidades, capacidade e competência para oferecer aos seres humanos 

oportunidade de uma existência mais digna, mais compreensiva e menos solitária. É 

mediante o desenvolvimento de habilidades interpessoais e da capacidade de 

detectar pistas emocionais e nos conectar ao outro por meio de empatia que 

conseguimos estabelecer vínculos. 

Assim, o cuidado não significa renúncia de conhecimentos e técnicas, 

mas, uma apreciação original e singular do outro, estabelecendo-se a partir de 

forças internas, ou seja, pela troca entre o mundo interior e exterior do ser cuidado e 

do ser cuidador. O cuidado se refere aos atos decorrentes do processo de interação 

entre as pessoas, uma vez que o mesmo promove uma relação de troca e empatia 

entre os envolvidos.  

De acordo com Carvalho (2004, p. 82), “cuidar envolve atos humanos, 

dotado de sentimento e fundamentado em conhecimento.” A arte de cuidar liga a 
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fonte de vida, a partir do que, se não curar, pelo menos poderá relativizar o 

sofrimento, encontrando sentido para sua experiência. Cuidar envolve 

relacionamento interpessoal que é originado no sentido de ajuda e de confiança, de 

empatia mútua. Enquanto tal, desenvolve-se com base em valores humanísticos e 

em conhecimento técnico científico.  

O cuidado de Enfermagem é a expressão de uma relação de 

interdependência, que só existe de fato dentro de um contexto de troca e de 

despertar da vida. Assim, o ato de cuidar integra a racionalidade do afeto. Envolve 

estratégias para completar o potencial de mudanças, de construção e reconstrução 

de conhecimentos, de ruptura de paradigmas, tendo como foco a construção da 

autonomia e liberdade, síntese das diversas formas de cuidar. 

 

 

7.3 O ENSINO DO CUIDAR 
 

 

Compreender a experiência vivida pelos docentes, no ensino do cuidar em 

enfermagem, consistiu na essência deste momento da pesquisa. Pudemos 

apreender como os professores concebem o cuidado, como experienciam o mundo 

vivido no ensino do cuidar, como atuam e se relacionam com outros sujeitos, nesse 

processo. 

Na nossa trajetória analítica, compreensiva, nos envolvemos com as 

vivências do ensino do cuidar, narradas pelos sujeitos da pesquisa, as quais se 

mostraram convergentes, em alguns sentidos, e divergentes, em outros, revelando a 

subjetividade existente no processo pedagógico. 

Buscando acompanhar a apresentação iniciada nos momentos anteriores, 

organizamos este momento, tomando a realidade vivida, aquilo que está posto, para 

concebê-la em princípios que buscam a ultrapassagem, de uma forma de cuidar 

para outra, fundamentada na integralidade, na alteridade e no cuidar sensível.  

Algumas experiências partiram da concepção do processo de ensinar, 

como transmitir, repassar, dar exemplo; outras, o compreendem como espaço de 

interação, aprendizado e diálogo, ato fundamentado em uma “tecnologia do 

sensível”. Essas concepções, por vezes divergentes, se conectam na formação de 

um constructo, ou convergem no fortalecimento das mesmas. Todavia, encontramos 
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em um discurso, para além da concepção, uma sensação que anuncia a vivência de 

um conflito. 

Desse modo, configuraram-se núcleos de significado sobre o ensino do 

cuidar refletidos da seguinte forma: o ensino do cuidar: dicotomia entre a teoria e a 

prática; o ensino do cuidar: transmissão de informações e responsabilidades; o 

ensino do cuidar: contraponto ao modelo biomédico; o ensino do cuidar: identifica 

necessidades, compreende dificuldades e norteia caminhos; o ensino do cuidar: 

mais que uma técnica, uma tecnologia do sensível. 

Sob outra perspectiva, está o núcleo de significado, aprendendo o cuidar 

ampliado: processo dialógico centrado no aluno, que aborda outra compreensão do 

processo pedagógico. 

 

 

7.3.1 O ensino do cuidar: dicotomia entre a teoria e a prática 
 

 

Ao realizarmos as nossas conversas com os docentes, encontramos em 

algumas falas a alusão à dicotomia existente entre teoria e prática, relacionada aos 

processos pedagógicos, ou inerentes à prática profissional. Chamou-nos a atenção, 

todavia, o depoimento de TÉCNICA que, em diversos momentos, confessou existir 

dificuldades em seu agir pedagógico devido à carência dessa formação. 

 

 
existe uma dicotomia muito grande entre a teoria e a prática, na minha 
ignorância pedagógica, não sou pedagoga, na verdade eu sou uma 
enfermeira assistencial, que estou no mundo da cardiologia, estou tentando 
me inteirar do mundo da pedagogia, da didática para melhor agir, para 
melhorar minha ação enquanto docente, no entanto, a minha experiência 
vivenciada nos últimos anos como docente, me deixa ganhar mais clareza 
de que eu só vou poder cuidar, assistir e gerir a minha ação do cuidar, se 
diminuir essa dicotomia entre a teoria e a prática [...] você é um técnico, um 
bom enfermeiro numa área de domínio de conhecimento e habilidades, no 
entanto, do ponto de vista pedagógico você vai cair numa instituição de 
ensino no qual esqueceram de lhe ensinar a pedagogia, eu acho que nós já 
vemos com muita clareza, eu nunca tive a oportunidade de estudar isso 
(TÉCNICA). 
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O depoimento evidencia anseios e conflitos em relação à sua ação 

docente, bem como uma lacuna no que tange à área de sua formação pedagógica, 

fato que é atribuído à responsabilidade institucional. 

Segundo Morin (2001), esta fragmentação do pensamento leva à limitação 

de uma percepção global e, conseqüentemente, ao enfraquecimento do senso de 

responsabilidade, de vínculo, de consideração, pois cada indivíduo tende a ser 

responsável apenas por sua tarefa especializada. Também é bem possível um 

distanciamento da solidariedade, pois praticamente mais ninguém preserva seu elo 

com o contexto e com aqueles que dele fazem parte. O autor lembra ainda que 

 

 
[...] a inteligência que só sabe separar fragmenta o complexo do mundo em 
pedaços separados, fraciona os problemas, unidimesionaliza o 
multidimensional. Atrofia as possibilidades de compreensão e de reflexão, 
efeminando assim as oportunidades de um julgamento corretivo ou de uma 
visão a longo prazo. Sua insuficiência para tratar nossos problemas mais 
graves constitui um dos mais graves problemas que enfrentamos (MORIN, 
2001, p. 14). 
 

 

Esta separação entre o pensar e o fazer é um dos motivos pelo qual o 

paradigma hegemônico se alicerça, se consolida, influenciado diretamente na prática 

pedagógica do ensino do cuidar em Enfermagem. 

Mariotti (2002) entra nesta discussão afirmando que poucas escolas e 

faculdades “educam” verdadeiramente. A maior parte delas está predominantemente 

voltada para a tecnociência, instruindo, adestrando e treinando, poucas ensinam aos 

alunos a compreender que a percepção das relações e das interações pode diminuir 

a incerteza e, portanto, atenuar o medo. 

Tal posição também é ressaltada por TÉCNICA, quando discorre sobre as 

dificuldades enfrentadas no ensino do cuidar, em decorrência do modelo de 

formação instituído. Para TÉCNICA,  

 

 
no nosso modelo vigente eles [alunos] chegam ao final da disciplina e 
poucos atingem os objetivos reais. Não estou me referindo apenas às 
habilidades, mas, eles estão sempre mais atentos à ação do cuidar na 
habilidade técnica. E o que dificulta ainda mais esse processo é a dicotomia 
que existe entre a teoria e a prática.[...] Você está como formador 
profissional, você está como educador profissional, então nem sempre você 
consegue essa habilidade, apesar de todo o esforço pedagógico que você 
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faça. Às vezes pequenas reflexões acima daquela ação, enquanto cuidador, 
do ponto de vista humano [...] não só das ações de habilidades técnicas, 
das ações humanas, que aquele profissional incorpore, que não fique só 
nas discussões de humanização. Você ser humano acima de tudo tem que 
ser ético, pois a ética não se aprende em livro, o respeito humano não se 
aprende. Esse ser humano que é ético você aprende quando você sai da 
barriga da mãe, das ações que se aprende, do qual você foi gerido e 
criado.[...] aquela pessoa já está formada sua personalidade, então mudar 
um comportamento é muito difícil. Assim, você às vezes se contenta em 
ensinar habilidades, porque a gente acredita que na próxima instituição ele 
possa enxergar com mais clareza... então, como se orienta essa ação 
pedagógica? eu acredito que seja no cuidar, utilizando estratégias 
metodológicas que façam com que esse educando, na prática, possa 
diferenciar o que deveria ser e o que se apresenta, não aprenda em cima do 
que está errado, guarde na mente [...] por que às vezes você tem a 
sensação de que está ensinando o que não deveria ser, porque a instituição 
enquanto modelo para o educando, está inserindo ele nesse processo, no 
modelo distorcido do cuidar... (TÉCNICA). 

 

 

TÉCNICA ressalta a necessidade de encontrarmos metodologias que 

possibilitem o ensino voltado para o cuidar humano, que possam ir além dos 

laboratórios de práticas e da execução de técnicas, isentas de sensibilidade e 

sentimentos. 

 

 
Nós precisaríamos de uma metodologia que desse conta de trabalhar esses 
laboratórios humanos reais, porque o hospital para o educando é um 
laboratório humano, porque os laboratórios de simulação não existem, 
existem para algumas técnicas, mas não existe para o cuidar. Por mais que 
você coloque o aluno no laboratório para demonstrar uma técnica humana, 
mas aquele boneco não tem nenhuma reação, não tem nenhum sentimento. 
Então, você vai ter que estruturar esses mecanismos de ensinar enquanto 
cuidador, Para que esse educando seja sensível na acolhida, no assistir e 
no gerir as suas ações de cuidador, a luz de uma teoria que atenda todas as 
necessidades humanas nesse meio, que atenda aspectos éticos e que ele 
nunca esqueça esses preceitos e conceitos (TÉCNICA).  

 

 

Waldow (2005) defende que novas metodologias precisam ser inseridas 

no ensino do cuidar e adotadas como um estilo de vida, sendo necessário que os 

docentes sejam sensibilizados de forma a lançar outro olhar sobre a prática e o 

ensino da Enfermagem. A autora sugere a adoção de um ensino mais estético, que 

se utilize de metáforas, poesias, atividades lúdicas, enfim, que utilize estratégias que 

cultivem e mobilizem os comportamentos de cuidar, e criem ambientes e relações de 

cuidado. 
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Apreendemos que, por vezes, o que impede o docente de inovar em 

estratégias metodológicas é a insegurança e o desconhecimento de como fazê-las. 

As estratégias de ensino pouco variam, e a modalidade mais utilizada é a expositiva; 

há uma tendência de os docentes ensinarem nos moldes em que foram 

acostumados, pois, ao adotarem certa modalidade de ensino/aprendizagem, 

sentem-se mais seguros e confortáveis, preferindo o meio mais fácil e menos 

trabalhoso. 

Resgatando os pensamentos de Siqueira (2001) e Mariotti (2002), 

compreendem que o nosso olhar diante do mundo não se dá de forma aleatória, 

mas se embasa no paradigma através do qual fomos educados. Tal, entendimento 

também é refletido na fala de TÉCNICA, visto que se encontra carregada de uma 

determinada visão de mundo, a qual se vê limitada pela realidade, tal como se 

apresenta.  

 

 
Ele foi engolido pelo sistema, na trama das relações existentes [...] ele que 
se indignou frente aquela ação, aquele distanciamento da teoria e prática, 
não tem mais forças e é engolido por aquelas ações no qual anos atrás ele 
se indignava, e um futuro enfermeiro, que ele não queria ser. Eu acho que 
isso é o que mais dói nessa orientação pedagógica, é você enxergar o 
educando que sairá com essas reflexões claras, ser absorvido e 
transformado do ponto de vista intelectual, perdendo aquela situação 
(TÉCNICA). 

 

 

Waldow (2007) refere-se à metodologia de ensino como a produção 

criativa que o docente produz ao articular suas visões de mundo, suas opções e 

vida, da história e do cotidiano ao processo desencadeado na sua experiência 

docente. 

O agir competente precisa ter profissionais e docentes que acreditem e 

apostem em um determinado ideário, ou seja, capacitem-se, assumindo que a 

educação do futuro perpassa sob uma mediação “ética planetária”. Isto implica em 

entender a ética não como um conjunto de proposições abstratas, ou como regras 

de uma moral falida, mas como atitude deliberada de todos aqueles que acreditam 

ainda ser possível que sociedades democráticas abertas se solidarizem mesmo que 

o caminho seja árduo e, por vezes, desanimador (BOFF, 2003).  



 92

O agir pedagógico ético não se deve confundir com o fazer o bem ou ser 

bonzinho, mas deve pautar-se em um fazer responsável, livre e compromissado, que 

caracteriza o fazer ético. Neste processo, ao educador não basta saber, é preciso 

também querer, e não adianta saber e querer, se não se tem a percepção do dever 

e não tem poder para acionar os mecanismos de transformação nos rumos da 

instituição (GARCIA, 2001).  

Segundo Morin (2001), precisamos reaprender a rejuntar a parte do todo, 

o texto e o contexto, o global e o planetário e a enfrentar os paradoxos que o 

desenvolvimento tecnoeconômico trouxe consigo, globalizando de um lado, 

excluindo do outro. A sociedade terá que ir de encontro ao “paradigma do ocidente”, 

disjuntor do sujeito e do objeto, para que “o pensamento alce vôos mais livres e 

polifônicos” (CARVALHO, 2001, p. 71). 

Desse modo, a pretendida religação dos conhecimentos não é algo 

intransponível e, muito menos, utópico. Carvalho (2001) refere que com um pouco 

de vontade política, por parte do docente e das instituições de ensino e pesquisa, 

seria possível reunir pensadores exogâmicos excitados em debater as bases de 

uma educação sustentável para o próximo milênio. 

  

 

7.3.2 O ensino do cuidar: transmissão de informações e responsabilidades 
 

 

O ensino do cuidar para o docente denominado RESPONSABILIDADE 

consiste numa ação pedagógica voltada ao atendimento do outro, procurando na 

sua fala exemplificar momentos de sua prática cotidiana nas quais ocorreram 

situações que envolveram responsabilização, ética e zelo, visando assegurar a 

permanência da clientela no serviço, e, desse modo, a colaboração desta com o 

aprendizado dos acadêmicos de Enfermagem. 

 

 
Como a gente transfere isso para nossa questão pedagógica? É passando 
isso para o aluno, informando ao aluno sobre as individualidades de cada 
mulher, o que eles vão encontrar; como agir diante de cada situação, 
sempre com o sorriso no rosto, por ser um procedimento invasivo muitas 
mulheres tem medo, muitas mulheres tem vergonha, não posso tratá-las 
friamente, não posso tratá-las de maneira grosseira, para que elas não 
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voltem mais pra aquele atendimento comigo. Eu não posso encher uma sala 
de alunos e expor aquela mulher, num momento tão íntimo, e ela nunca 
mais vai querer volta [...] Cuidar do aluno: parte do principio que você deve 
se capacitar. Eu me preocupo muito com minhas aulas, ter uma boa base, 
saber que eu estou dando aula para o aluno de graduação, e não para o 
técnico de enfermagem, sem desmerecer. Sempre fundamentar aquilo que 
estou falando, eu tenho esta preocupação de resgatar esses conceitos, 
cobrar responsabilidades, ser amiga da turma, mas ao mesmo tempo não 
ser aquela amiga democrática demais, democracia demais às vezes 
atrapalha. [...] cuidar não é só ser amiga, estar sorrindo, não. É cobrar 
responsabilidade, cobrar estudo, porque eu sempre falo pra eles no primeiro 
dia de aula, essas duas disciplinas são as colunas do PSF [...] o cuidado ao 
aluno é cobrar responsabilidade. Ser um professor participativo, 
responsável, que dê uma aula com coerência, que estude, que se capacite, 
e não dar uma aula por dar, não passa conhecimento para o aluno, e 
quando ele lhe procurar, que infelizmente são poucos, para tirar dúvida, 
fazer questionamentos, a gente estar pronto para ajudar, não só na aula, 
mas, extra-aula... mas, infelizmente nosso aluno não tem esse hábito de 
nos procurar (RESPONSABILIDADE). 

 

 

Para RESPONSABILIDADE, o conhecimento e a transmissão de 

informações pelo professor para o aluno constituem a maneira primordial de cuidar 

do aluno e do seu aprendizado. Para tanto, é necessário manter uma relação 

amistosa, porém dentro dos limites estabelecidos pelos papéis sociais de cada um. 

Neste sentido, o professor precisa manter a hierarquia educacional – detentor do 

saber, e, portanto, detentor do processo educacional; e o aluno, em uma escala 

mais abaixo do professor, assume o papel de receptáculo do conhecimento 

emanado do primeiro. 

Segundo Freire (1997, p. 25), “ensinar não é transferir conhecimentos, 

conteúdos, nem formar, é ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma 

a um corpo indeciso e acomodado”. O ensino não depende apenas do conhecimento 

do professor, mas da realidade que o aluno vivencia. É imprescindível que o 

professor se mostre flexível e aberto ao diálogo, ele é o coordenador e facilitador da 

aprendizagem. 

Educar é muito mais do que pretende o modelo pragmático vigente. 

Educar envolve relação de respeito, vínculo, sentimento, ética, reconhecimento do 

outro e de si mesmo, buscando autonomia, podendo ser um princípio de esperança. 

O ensino/aprendizagem só pode ocorrer junto aos alunos e professores (FREIRE, 

2002). 

E, neste sentido, se verifica a apropriação do princípio sociopoético 

referente a transformar os sujeitos de processo educativo em co-partícipes, ou seja, 
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não considerar as pessoas como meros informantes ou depositários do saber do 

professor (SANTOS et al, 2005). 

Percebemos atualmente o quanto o autoritarismo, o poder centralizado, o 

individualismo, a apropriação e a acumulação são valores que permeiam o modo de 

vida de muitos de nós e acabam gerando a situação posta da nossa convivência em 

sociedade. A maioria das relações é hierarquizada, com sujeitos dominadores que 

impõem a sua vontade, e sujeitos dominados que obedecem. Os submissos não 

assumem responsabilidades, e quem manda, acredita, quase sempre, que está 

fazendo a coisa certa. 

Desse modo, chamamos a atenção para outro trecho da narrativa de 

RESPONSABILIDADE, quando esta afirma que, 

 

 
o meu jeito de lidar com elas [pacientes] têm dado um bom resultado, 
porque [...] em qualquer situação, eu me coloco no lugar dos outros, eu 
gosto, não é discurso, falácia não, eu gosto de ser assim, a gente percebe 
que elas gostam e voltam, [...] no começo tinha umas resistentes porque 
tinha alunos, mas com os anos, elas vão percebendo aquele acolhimento, 
elas voltam praticamente sem reclamar mais (RESPONSABILIDADE). 

 

 

O ensino do cuidar requer do professor o desenvolvimento de uma 

racionalidade prática, enquanto reflexão na ação e não de uma racionalidade 

estritamente técnica. Todavia, as instituições formadoras em Enfermagem, de 

acordo com Waldow (2004), insistem em propagar um discurso holístico e pregam o 

cuidado humano integral, mas escorregam em suas próprias ideias e atitudes 

contraditórias, transmitindo aos estudantes conteúdos médicos e o ensino de 

enfermagem idealizado, mas de difícil viabilização nas instituições de saúde. 

 Partindo disto, Pereira (1995, p. 135) afirma que  

 

 
o ensino deve buscar relacionar o conhecimento teórico às experiências 
vivenciadas pelo exercício da reflexão, entendimento, descoberta e 
imaginação, os quais são enriquecidos pelos trabalhos literários, 
culminando no desenvolvimento e entrelaçamento do pensar, conhecer e 
escrever num esforço para entender o vivido na escola e nos encontros com 
os pacientes. 
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Desse modo, concordamos com Prado, Reibnitz e Gelbcke (2006) quando 

as autoras defendem que deve haver uma coerência estreita entre o que é dito e o 

que é feito. As pessoas precisam ser atendidas em sua individualidade, 

compreendidas e cuidadas de forma integral, entretanto, na prática, o outro é 

esquecido em sua singularidade, pois a ênfase é dada ao cuidado biológico, com 

predominância de procedimentos técnicos (KESTENBERG et al, 2006).  

Esta forma de compreender o cuidado precisa ser revista o quanto antes, 

pois tem trazido cada vez mais exclusão, desigualdade, iniquidades e violência 

(MARIOTTI, 2002). É preciso que o ensino do cuidar se desvirtue desta lógica e se 

concretize através de uma educação baseada na criatividade e na sensibilidade, que 

possibilite uma reflexão e uma ação crítica sobre a realidade, comprometidas com a 

transformação social, a construção de sujeitos éticos, de sujeitos de cuidado. 

 
 
7.3.3 O ensino do cuidar: contraponto ao modelo biomédico 

 

 

A docente denominada MODELO inspirou este tópico do trabalho a partir 

das suas exposições acerca do cuidar. Ela exemplifica que a experiência vivida no 

ensino do cuidar sofre influências de modelos, os quais dificultam ou possibilitam 

uma prática profissional voltada aos interesses majoritários da população, ou apenas 

ao atendimento de grupos minoritários.  

Bastante coesa em seus princípios, ressalta a iminente ameaça que traz, 

um paradigma individualizante e curativista em saúde, para a formação de novos 

profissionais, ávidos de tecnologias e imaturos de decisões políticas, além de 

colocar como pensa e age frente a essa compreensão paradigmática vigente, 

reconhecendo a possibilidade de fazer diferente e de mudar. 

 

 
Os alunos chegam, assim, muito retos, naturalmente, querem aprender a 
técnica, mas eu não posso ensinar somente a técnica pela técnica, [...] se 
não falar sobre a questão política que está influenciando nesse 
acompanhamento, tem que saber em que modelo você está mostrando, em 
que você está vivendo. Nós estamos enveredando no paradigma de modelo 
tal, e outros modelos, que ainda estão vigentes vão permanecer... porém, 
diante de todas as necessidades dessa população, não pode ser esse 
paradigma do curativismo, medicalizante, individual, que é um modelo muito 
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fixo e hegemônico, que eu estou sempre combatendo, e que o enfermeiro 
caminha igualzinho e querendo reivindicar isso (MODELO). 

MODELO adverte em sua fala que o paradigma vigente não está 

direcionado ao ser humano em sua totalidade e que a dimensão de cuidar não 

extrapola os limites do unitário e da doença, o que ainda é reforçado pelos 

profissionais em seus processos de trabalho. Por outro lado, os estudantes 

assumem uma linearidade em sua postura de aprendiz, priorizando os 

procedimentos técnicos e científicos, em detrimento de outros saberes emanados 

das demais áreas de conhecimentos. 

 Na formação dos profissionais de saúde, a educação, pela via do 

sensível, é, por vezes, considerada menos importante que os aspectos cognitivos, 

que indicam na concepção de algumas escolas, sucesso futuro. A ideia comum, de 

acordo com Siqueira (2001, p. 191), 

 

 
é que o professor entra na sala de aula para ensinar e que ele deve 
desenvolver o estatuto da lógica e da razão nos alunos para que estes 
aprendam as lições transmitidas. Assim, de imediato, já se confunde 
apreensão com aprendizagem. 

 

 

O autor denota ainda que as “práticas cartesianas adestradoras do espírito 

humano vêm reprimindo e anestesiando a aprendizagem dos sentidos” (SIQUEIRA, 

2001, p. 192). 

A reivindicação por uma mudança paradigmática consistiria em 

transcender a abordagem curativa, hospitalocêntrica, fragmentada em 

especialidades, fundada em processos de trabalhos rigidamente divididos, alienados 

e na hegemonia do médico sobre a equipe de saúde. Em seu lugar, são propostas 

abordagens interdisciplinares, com resgate da integralidade da atenção, centradas 

na saúde, na comunidade, no fortalecimento das redes solidárias, na participação 

social e nas pessoas como sujeitos do seu processo de saúde/doença, seja em nível 

intelectual ou coletivo. 

Sobre isso, MODELO ressalta: 

 

 
A gente tenta incutir práticas alternativas na formação de nossos alunos, 
mas eu não sei até que ponto, pois, quando termina se pergunta [tem] 
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AIDPI? Porque AIDPI treina os enfermeiros para prescrever aquele 
medicamento para aquela doença e é permitido pelo programa [...] aí eu 
pergunto: que tipo de entendimento ético esses profissionais tiveram na 
escola? Porque sabiam muito bem que a gente não tem competências de 
prescrever nenhum medicamento, e eu continuo dizendo para os meus 
alunos, que vocês não são formados para passar medicamentos [...] Nós 
estamos discutindo formação, cuidando da formação, para que nossos 
alunos não sigam o modelo médico e nem sejam prescritores de 
medicamentos [...] isso eu gosto de discutir: a questão dos interesses e a 
ideologia dos empresários de grandes laboratórios [...] Eu estou sempre 
tentando discutir essas coisas com os nossos alunos com um pouquinho 
mais de sensibilidade para compreender melhor a nossa profissão. Tem 
muita coisa que a gente pode fazer sem está prescrevendo medicamento 
(MODELO). 
 

   

Embora MODELO tenha dado ênfase a esse discurso, houve uma grande 

convergência entre os sujeitos da pesquisa, em defesa da superação do modelo 

biomédico e do ensino do cuidar centrado em habilidades técnicas. Assim, MODELO 

menciona, em sua fala, que procura discutir com seus alunos, durante o seu 

processo de ensino do cuidar, em prol da mudança paradigmática e da substituição 

do modelo vigente que centraliza a figura do médico como o ordenador do processo 

de trabalho em saúde, e, portanto, de maior importância no setor. 

Neste sentido, acreditamos na possibilidade de mudança que considere 

que o lado racional e objetivo e a parte intuitiva e subjetiva da condição humana 

precisam estar juntos. Estes não podem viver divididos, afastados, como se nada 

tivessem a ver com o outro. “Precisam conviver, completar-se, fertilizar-se 

mutuamente. Um deve buscar no outro o equilíbrio que perdeu pela divisão e pelo 

afastamento” (MARIOTTI, 2002, p. 15). 

Siqueira (2001) sugere uma nova educação que seja capaz de fazer 

emergir uma forma de ver que abrace o homem, a vida e o mundo de forma que 

comece pela própria formação, por meio da incorporação de outros modos de 

aprender-ensinar, e saber ver.  

Mediante o exposto, Prado, Reibnitz e Gelbcke (2006) mencionam que 

para ser professor no ensino do cuidar em Enfermagem é preciso desenvolver 

competências que não orientem o seu agir pedagógico para o adestramento de 

seres humanos, mas que possibilitem o desenvolvimento da capacidade de 

considerar o aluno como um sujeito crítico, epistemologicamente curioso, que 

constrói o conhecimento do objeto ou participa de sua construção. Para isto, é 

necessário que nas ações educativas haja a substituição de um pensamento que 
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isola e separa por outro que distingue e une. É fundamental substituir um 

pensamento limitado e redutor por um pensamento complexo.  

É preciso haver capacitações pedagógicas, que priorizem o cuidado, a 

troca de experiências entre os docentes e a constante atualização destes, pois 

sempre é necessário buscar meios, formas para construir e transmitir conhecimento 

e práticas que valorizem o cuidado humano.  Para tanto é preciso criar um ambiente 

de cuidado em que suas relações sejam cultivadas (WALDOW, 2005). 

Este agir pedagógico, de acordo com Mariotti (2002), precisa ser singelo, 

despretensioso, aparentemente insignificante, na verdade, precisa ser o ponto de 

partida para domínios mais amplos. Ele tem a propriedade de aos poucos 

convencer, mudar modos de pensar, transformar. Sua ação é quase imperceptível, 

mas sua constância e efeito cumulativo representam uma abertura para que as 

pessoas mesmo lentamente, se acostumem, resistam menos, tornem-se menos 

conservadoras.  

Siqueira (2001), como expressado anteriormente, ressalta uma “educação 

do coração”, na qual o agir e o pensar pedagógico não usam modelos, mas sim 

momentos, espaços de criação e autocriação, que nos ensina lições de vida, de 

amor, de solidariedade e são, geralmente, aprendidos quando estamos interagindo 

um com o outro, sentindo a si mesmo, bricolando ideias e sonhando com um mundo 

melhor. Com a educação do coração podemos aprender que o ensino dever ter um 

compromisso ético e respeito com a vida e que “a vida não é um jogo de cartas 

marcadas ou uma escolha entre ‘isso ou aquilo’, mas a síntese entre ‘isso e aquilo’” 

(SIQUEIRA, 2001, p. 194). 

 

 

7.3.4 O ensino do cuidar: identifica necessidades, compreende dificuldades e 
norteia caminhos 
 

 

Essa compreensão foi apreendida da vivência de PRINCÍPIO cuja fala 

remete à relação estabelecida entre professor e aluno. Para ele,  
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não dá para você cuidar, exclusivamente, de usuários se você está na 
função de professor, se você não tiver um olhar para o aluno também [...] de 
identificar necessidades, potencialidades, incentivar e valorizar o que ele 
tem de bom [...] a gente identifica dificuldades, necessidades do ponto de 
vista emocional, ou mesmo físico, orgânico,[...] problemas de saúde, por 
exemplo [...] o fato de não estar devidamente vacinado, uma orientação em 
relação a saúde bucal, enfim, é importante para que o estudante [tenha] 
uma atitude de zelo por si próprio, pelas pessoas que lhe rodeiam, pela 
sociedade em que você vive (PRINCÍPIO). 

 

 

O docente concorda com a ideia de que na função de professor devemos 

voltar o olhar para um cuidar abrangente que o reconheça como uma atitude de zelo 

por si mesmo, pelo outro e pelo meio (este último como sociedade) em que se vive. 

Tal pensamento tem como premissa que educar é cuidar e para educar se 

cuida, o que implica no entendimento de que educar e cuidar constituem em ato 

intercessor, dialético, intersubjetivo, que se dá mediante um encontro, um 

acompanhamento, um “olhar o outro”. 

Alves (1993) procura esclarecer os sentidos dos termos educar e cuidar a 

partir da definição de terapia, verificando que estes se aproximam em sua origem 

etimológica, uma vez que em grego o verbo therapeuein quer dizer “cuidar, tomar 

conta, como se cuida de um jardim, como se cuida de uma criança”, enquanto que o 

educar, advindo do latim, educare, originalmente tinha o sentido de criar, nutrir, 

amamentar, cuidar, passando depois a significar educar, instruir, ensinar. O autor 

menciona que estes são processos que devem partir de dentro, cabendo ao 

educador cuidar, procurando compartilhar, produzir, gerir. Tal perspectiva é vista no 

relato a seguir: 

 

 
Seja em qual nível em que o estudante está [...] essa ação de segurar na 
mão, até de ajudá-lo a esclarecer, a encontrar se é enfermagem mesmo a 
profissão que ele quer [...] ele precisa de uma atenção muito grande, por 
que é muito sério, o que pode repercutir, a influência que a gente pode ter 
nessas cabecinhas quase adolescentes, chegando cada vez mais jovens. 
Muitos não sabem se querem ser enfermeiros e é preciso que a gente tenha 
uma atitude de cuidar, no sentido de encaminhar, de ajudar aquele que 
realmente quer aprender, que quer ser um bom profissional. [...] esse apoio 
inicial [...] porque realmente é difícil, é muito complicado você intervir, fazer 
um procedimento doloroso, ver o outro sofrendo [...] isso mexe muito com o 
nosso emocional. Eu sempre estou incentivando os estudantes, 
especialmente aqueles que a gente identifica alguma dificuldade especial no 
decorrer do trabalho, no decorrer do curso. Então a gente deve incentivá-los 
também a buscar ajuda, em relação à saúde mental, uma válvula de 
escape.[...] o aluno concluinte, de certa forma, com a autonomia já um 
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pouco desenvolvida se depara com o serviço e vem um monte de dúvidas: 
se vai ter capacidade de assumir, se vai ter emprego. São dois momentos 
bastante críticos, o momento que ele está começando a prática e o 
momento que ele está, de certa forma, começando o processo de 
desligamento da universidade, o que requer uma atenção muito grande. E, 
às vezes, a gente se vê em situações em que se pergunta: será que eu 
tenho que intervir nisso? (PRINCÍPIO). 

 

 

A fala de PRINCÍPIO nos faz refletir sobre a trajetória do estudante no 

decorrer do curso, o que implica na construção de um currículo norteado pela 

concepção de cuidado, que favoreça a adoção de estratégias pedagógicas que 

promovam atitudes de cuidar; a partir deste, os docentes de Enfermagem 

demonstrariam cuidado não só no desenvolvimento dos conteúdos, mas também 

através de atitudes, comportamentos e na forma como interagem com os alunos; e 

os estudantes, sentindo-se cuidados, teriam maior probabilidade de expressar 

cuidado e decidir sobre seus rumos. 

Convivendo em um ambiente de cuidado, todos adquiririam, com maior 

facilidade, comportamentos de cuidar. Estes ambientes de cuidado promoveriam um 

maior relacionamento professor/aluno/paciente, como também ajudariam a criar, no 

estudante, maior confiança em si mesmo e em lidar com os problemas que se 

apresentassem, expandindo a capacidade de cuidar de si e dos outros – 

importando-se, interessando-se e ajudando-se mutuamente (WALDOW, 2005). 

Complementando este pensamento, Prado, Reibnitz e Gelbcke (2006) 

colocam que é preciso que a formação em Enfermagem seja pautada em uma 

educação para a solidariedade como uma autêntica revolução pela sensibilidade, 

sendo necessário para isto criar progressivamente uma nova consciência de ajudar 

a construir alguns valores, desenvolver atitudes e potencializar ações, que 

transformem o pensar e o agir, centrados no próprio interesse, em uma maneira de 

pensar e agir centrada no interesse coletivo. 

 

 

7.3.5 O ensino do cuidar: mais que uma técnica é uma tecnologia do sensível 
 

 

ALTERIDADE recebe esta denominação, pois, em seu mundo-vivido, 

expôs preocupação, desvelo, incorporou o cuidar em sua prática, voltando-se para o 
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outro; mostrou-se adepta de metodologias e maneiras de ensinar o cuidar que 

enaltecem a criatividade, a sensibilidade e a subjetividade do outro – do paciente, do 

aluno –, repelindo critérios estanques e rígidos, tecnocentrados.  

O ensino do cuidar não lida apenas com aspectos cognitivos, mas 

principalmente com os sensíveis; busca novos caminhos que possam vir a contribuir 

com a mudança paradigmática e que priorize os laços de afeto e de extrema 

sensibilidade entre os seres humanos, entre o ser docente e o aluno, permeado de 

uma dinâmica viva, que se concretiza na modificação da postura do educador de 

“ensinante”, para “estar com”, de mero transmissor para adoção de uma atitude de 

troca, através de uma ação conjunta.  

É diante desta multiplicidade do ensino do cuidar, que ALTERIDADE, situa 

o aluno como recurso terapêutico, considerando todas as verdades e meias 

verdades deste ser, não deixando de percebê-lo como sujeito complexo, que ouve, 

sente, brinca, ao desvelar que 

 

 
eu procuro fazer, dentro da disciplina esse agir terapêutico centrado no 
aluno, eu aluno, estudante de enfermagem, como o recurso terapêutico, 
com todas as minhas verdades e meias verdades, com todos os meus 
mitos, preconceitos, mas, sobretudo, sou capaz de pensar sobre mim, para 
que eu possa a partir de mim te ajudar [...] avaliar esta prática pedagógica 
ou este agir pedagógico, centrado no aluno como uma tecnologia do cuidar, 
este como todo recurso no seu processo ensino/aprendizado, mas como 
pessoa, uma pessoa que está ali pra ouvir, pra olhar, pra sentir, pra brincar, 
pra rir (ALTERIDADE). 

 

 

Nesta perspectiva sensível, é imprescindível que o professor saiba lidar 

com as emoções, especialmente no atual contexto que estimula muitas vezes a 

inversão de valores, a competitividade e tantos outros sentimentos que fortalecem a 

idéia do individualismo e do egoísmo. Portanto, saber sentir as emoções dos alunos, 

envolvendo-as nos processos de aprendizagem, é também ter um olhar sensível 

para o enfrentamento e embate de opiniões, decisões a serem tomadas e problemas 

com alternativas para sua superação. O processo ensino/aprendizagem acontece 

nos níveis da racionalidade (argumentação/reflexão) e do sensível (emoção, 

intuição, percepção, imaginação, criação). Ambos devem ser considerados, pois 

fazem parte do contexto cotidiano e, sobretudo, da experiência vivida dos alunos e 

dos professores (PILLOTTO, 2007). 
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A formação acadêmica em Enfermagem continua ainda priorizando em 

suas práticas um ensino  aprendizagem voltado ao pensamento linear, disciplinar e 

consequentemente fragmentado. Mariotti (2002, p. 19) afirma que a maioria dos 

trabalhadores da saúde não foi educada para lidar com sentimentos e emoções  os 

seus e os dos outros  fato observável em nosso cotidiano. Em geral, estes 

profissionais foram preparados para sentir, pensar, falar e agir/cuidar com base na 

lógica binária, o modelo mental de causa e efeito, tratando-se de um modelo que 

“exclui em vez de acolher, que separa em vez de juntar, que fala de ações, não de 

interações, de vida em vez de convivência”.  

É iminente a valorização de um ensino esclarecido e embasado em 

tecnologias leves exercidas em um trabalho vivo em ato, que busque a 

internalização de conhecimentos e intervenções mediadas pelas palavras e por 

atitudes. E que reconheça, de acordo com Molina et al (2004, p. 289), que será difícil 

inventarem 

 

 
máquinas que consigam suprir os profissionais de enfermagem, que 
prestam assistência humana: com olhar, sorriso, toque, escuta, permitindo 
às pessoas assistidas falarem de sua vida, sua família, seu passado, seus 
medos da morte, de não recuperar-se, arrependimentos da vida, mágoas, 
esperanças, planos [...] só os seres humanos possuem o privilégio de voltar-
se para outro ser humano, interagir com ele e se relacionar. 

 

 

O discurso de ALTERIDADE sobre o uso de tecnologia leve concorda com 

Molina et al (2004) e ressalta que esta é uma relação que traz benefícios para todos 

os envolvidos. 

 

 
Então esse cuidar traz um campo de atuação, e um núcleo de atuação, eu 
penso esse cuidar como uma tecnologia pessoa, me colocando para o outro 
e com o outro, então eu também abro uma possibilidade de que essa 
relação também seja de alteridade [...] então certamente ela é rica, ela vai 
trazer benefícios para todos (ALTERIDADE). 

 

 

A busca por compreender a experiência vivida de ALTERIDADE nos levou 

a perceber que o ensino não se restringe somente a um conjunto de técnicas, mas a 

um processo criativo que envolve sensibilidade. O cuidar e ensinar vão para além 
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das fundamentações teóricas, exigindo momentos que somente o contato com o 

novo pode permitir uma oportunidade de troca entre pessoas: de quem cuida e de 

quem recebe o cuidado, assim como de quem ensina e de quem aprende a cuidar 

(CAMACHO; SANTO, 2001). 

ALTERIDADE em sua fala possibilita-nos uma aproximação da sua prática 

docente nos mostrando algo além de mera transmissão de conteúdo, de como 

outras metodologias podem inovar e instigar a aprendizagem discente, ao explicitar 

que 

 

 
não adoto provas então a gente trabalha, na perspectiva mais construtivista, 
[...] a partir de situações problemas, é bem difícil fazer uma aula expositiva 
com sinais e sintomas, é um trabalho de psicopatologia que lida com 
transtornos que é o que recomenda a Organização Mundial de Saúde, e 
pequenos grupos vulneráveis então, eu trabalho com doenças de 
transtornos depressivos, do afeto, do humor, de ansiedade e transtornos 
psicóticos, para que o aluno entenda isso, nós nos utilizamos de recurso 
audiovisual, utilizamos vários filmes, temos uma boa filmografia 
(ALTERIDADE). 

 

 

As alternativas metodológicas nesta perspectiva sensível de ensino e 

aprendizado estão relacionadas, de acordo com ALTERIDADE, aos meios audíveis, 

corporais e visuais e podem ser ativados pelas ações do professor que lhes 

conferem sentidos.  

Siqueira (2001, p. 193) nos alerta que é “necessário desaprender alguns 

ensinamentos para podermos saber a dor e a delícia de sermos o que somos.” 

Nesse novo prisma do sensível, da ternura, o coração deve guiar a mente e não ser 

escravo dela. Precisamos saber ouvir, que, segundo o autor, é estar em sintonia 

com a sensibilidade do ser e captar o lado sensível da concretude do mundo; e 

saber sentir, que é, antes de tudo, uma forma de aprender a sentir a si mesmo, tanto 

quanto o mundo circundante, como também uma forma de estar aberto ao conjunto 

complexo de emoções, sentimentos e sensações, que nos possuem e nos 

singularizam.  

É importante destacar, neste momento, o despertar da sensibilidade do 

estudante, considerando que a sensibilidade nos torna, naturalmente, capazes de 

tocar e de sentir este cuidar, e, por que não, também o ensinar. É com essa 

sensibilidade à flor da pele que o estudante de Enfermagem associa os mais 
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variados tipos de sentimentos, desde um simples toque, até atitudes e 

comportamentos que visam ao bem-estar do outro. Durante suas experiências, o 

estudante cria e renova maneiras de encarar as dificuldades como algo positivo que 

precisa ser incentivado e compartilhado para descobertas de novos caminhos nunca 

antes percorridos ou explorados (CAMACHO; SANTO, 2001). 

Kant (1984) afirma  que existem duas raízes do conhecimento humano: a 

sensibilidade, pela qual os objetos são dados a alguém; e o entendimento, pelo qual 

os objetos são pensados. Sensibilidade designa a intuição como o modelo de 

apreensão empírica. Ser sensível é estar sintonizado com a relação entre objetos e 

situações e compreender esta relação/mensagem, que pode ser explícita ou 

implícita e que é apropriada e internalizada por nós de forma lógica ou não. Uma 

frase célebre de Alan Watts ilustra poeticamente esta relação, quando o autor diz 

que  

 

 
em um mundo sem olhos, o sol não seria luz. Em um mundo sem 
terminações nervosas sensitivas, o fogo não seria quente. Em um mundo 
sem músculos, as pedras não seriam pesadas, e em um mundo sem peles 
macias, as pedras não seriam duras. 

 

 

Gardner (1999, p. 57) alerta para a necessidade de uma educação que 

crie condições para o desenvolvimento de um conhecimento sensível que motive os 

alunos a aprender a lidar com suas próprias emoções e as emoções mediadas pelos 

outros.  O autor ressalta que o aprendizado sensível e humano deve ocorrer por 

meio da experiência da realidade, e denota que 

 

 
o sensível e o intelectual não estão dissociados dos processos cognitivos, 
uma vez que o indivíduo necessita do sistema corporal, sensível e cognitivo 
para comunicar-se no mundo das idéias, das sensações e das emoções. 

 

 

No caso da Enfermagem, o estudante vive este encontro com o despertar 

da sensibilidade ao entrar em contato com as diversas faces do cuidar durante sua 

aprendizagem. Nesse momento, o novo se insere porque transforma essa fase de 

aquisição de conhecimento, às vezes, em momentos de apreensão e medo. Estes 



 105

momentos não estão relacionados diretamente à fuga, mas ao “novo”. Algo “novo” 

que toma a nossa mente e transforma este momento de aprendizagem em algo 

inevitável, essencial para o futuro profissional enfermeiro, que é a experiência. 

(CAMACHO; SANTO, 2001). 

A partir da experiência vivida, ALTERIDADE nos proporciona a 

compreensão de que o ensino do cuidar não pode ser um processo totalmente 

lógico/racional; ele precisa nutrir-se de um saber subjetivo, permeado de uma força 

transcendental que se fortaleça na forma individual de perceber-se e perceber o que 

está em volta. O cuidar envolve um aparato de informações que devem fundamentar 

o ensino e que precisam ser difundidas e articuladas com um conhecimento que não 

termine em sala de aula, mas que possa ser considerado como o ponto de partida 

para uma reflexão que conduza à compreensão da prática, uma vez que o 

conhecimento não é algo acabado, mas uma construção que se faz e refaz de forma 

dinâmica. 

 

 

7.3.6 Aprendendo o cuidar ampliado: processo dialógico centrado no aluno  
 

 

A docente INTERAÇÃO remete-nos à importância do estabelecimento de 

vínculos, numa perspectiva dialógica, que incentive no estudante sua capacidade de 

aplicar novas descobertas, dando impulso à criatividade e ao conhecimento crítico 

como busca para transformação e desenvolvimento próprio. Refere inserir em seu 

mundo-vivido do ensino do cuidar metodologias sensíveis que promovam reflexões, 

que comece por eles, que não desconsidere  conhecimentos, sentimentos e 

conceitos prévios dos alunos, ao nos dizer: 

 

 
Eu gosto de trabalhar com música, e com dinâmicas de grupo, mas isso dá 
um trabalho muito grande, eu gosto muito de fazer esta ponte: por onde ele 
está agora e por onde ele já passou; às vezes os alunos me acham chata 
por isso, porque eu fico repetindo [...] eu faço esta ponte do que eles já 
viram antes com os que eles vão ver, e coloco isso no quadro, às vezes 
eles ficam assustados, eu gostaria de ter mais tempo, então quando eu vou 
pra sala de aula eu me lembro do que esta professora disse, “o que é que 
não pode deixar de ser dito”, algumas coisas que a gente vai trabalhar, que 
eu gostaria muito de dar pra eles, que eu estou estudando, eu fico 
pensando em quanta coisa eu tenho que fazer, mas a gente só tem 50 
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minutos, então o que eu é que eu não posso deixar de dizer ou de trabalhar. 
[...] Eu tenho colocado também que dinâmica de grupo não é brincar, fazer 
brincadeira na sala de aula ela tem um sentido, então gosto muito de frisar 
isso na sala de aula, e assim, outra coisa que eu gosto, numa ação é que 
comece por eles mesmo como falei, quando ele vai fazer a avaliação 
clínica, tem que começar a olhar pra eles mesmos, uma parte do exame 
físico por exemplo que eles fiquem de frente pra um espelho pra ele se 
olhar (INTERAÇÃO). 

 

 

Haguette (1992) nos faz lembrar que a vida em sociedade consiste em 

pessoas que interagem e desenvolvem ações específicas, em resposta de um ao 

outro, ou em relação de um ao outro. Essas ações tornam-se reflexivas quando 

reconhecemos o nosso compromisso constante relacionado com o ensinar e o 

cuidar, o qual incentiva ao estudante pensar cada vez mais no seu fazer. A partir 

disto e do discurso de INTERAÇÃO, refletimos o processo de ensino/aprendizagem 

contínuo, dinâmico e repleto de possibilidades. 

INTERAÇÃO procura estabelecer vínculos, incentivar no estudante sua 

capacidade de aplicar novas descobertas, dando impulso à criatividade e ao 

conhecimento crítico do estudante em seu potencial individual e coletivo como busca 

incansável para transformação e desenvolvimento próprio.  

O professor deve ser um parceiro, orientador, facilitador e compartilhar o 

poder, incentivar os alunos para que se fortaleçam como pessoas e profissionais, 

oferecendo confiança, segurança e discernimento. O respeito deve ser mútuo, 

porém é algo a ser conquistado e não imposto (CAMACHO; SANTO, 2001; 

WALDOW, 2005). 

Este processo de interação, percepção e reconhecimento do outro se dá 

através de uma comunicação dialética, do diálogo, que vai muito além de uma mera 

reação a determinados comportamentos. Tem como pressuposto que em um diálogo 

não se troca apenas informações ou palavras, mas experiências vividas, alegrias, 

medos, desejos, emoções, sonhos, ou, em outras palavras, mundos complexos. 

Assim, é livre aquele que em uma conversa tenta ocultar muito menos do que 

revelar seu mundo subjetivo, emocional.  Compreendemos que 

 

 
o diálogo é este encontro de homens mediatizados pelo mundo, para 
pronunciá-lo [...] o diálogo se impõe como caminho pelo qual os homens 
ganham significado enquanto homens [...] ele é o encontro onde se 
solidariza o refletir e o agir [...]. Não é possível a pronúncia do mundo, que é 
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um ato de criação e recriação, se há amor que a infunda (FREIRE, 1983, p. 
93). 

 

 

A comunicação surge no contexto atual do Sistema Único de Saúde 

(SUS), como fator chave para a humanização das relações e dos serviços de saúde. 

O Ministério da Saúde (2000) preconiza que humanizar é garantir a palavra, a 

dignidade ética  em outros termos , os sentimentos, expressos pelos sujeitos, 

necessitando ser reconhecidos pelo outro, haja vista que as coisas do mundo só se 

tornam humanas quando passam pelo diálogo com os semelhantes (BETTS, 2003). 

INTERAÇÃO nos proporciona, em seu discurso, perceber momentos de 

prática deste processo dialógico entre os sujeitos, utilizando a comunicação como 

uma forma de empoderar e sensibilizar o aluno no momento de 

ensino/aprendizagem do cuidar ao nos relatar que  

 

 
no hospital, na avaliação clínica, a gente começa a prática, eu não vou 
direto não, eu nunca chego direto, tem uma salinha lá que a gente dispõe, 
que é o repouso, então eu começo perguntando o quê que eles estão 
esperando daquele dia, como é que eles estão, como e que passaram a 
noite, se tomaram café, o que estão esperando daquele dia, se estudaram, 
se tem alguma dúvida, ai é que a gente vai conversar, decidir o que vai 
fazer naquele dia. No primeiro dia geralmente é avaliação clínica, eles vão 
em pares porque eu entendo que é a primeira vez que eles vão colocar em 
prática o processo de execução da entrevista, de fato agora não é mais uma 
pessoa imaginária, agora é uma pessoa de carne e osso que ta lá 
esperando por eles. Mas eles [paciente] tem esperança em você [aluno] e 
se ele tem esperança em você, então ele espera que com essa esperança, 
você possa contribuir pra melhoria da saúde dele, então às vezes você tem 
uma vantagem em relação a ele, por que quando pegar o prontuário você 
vai saber muita coisa e ele não sabe nada sobre você, então você pense 
que vai invadir a vida do outro, então tem que fazer isso com muito respeito, 
você faz isso conversando. Eles [alunos] fazem isso em pares, tem uns 
mais tímidos, toma nota, e depois é que eles fazem a avaliação clinica 
sozinhos, certo, sozinho eu digo assim, ele com o colega junto, eu digo 
assim o colega pode até tá junto tá na mesma enfermaria, mas o paciente é 
seu [aluno], na primeira vez o primeiro cliente é dos dois, aí é interessante, 
no outro dia antes de voltar, antes de começar a gente já corrige, todo 
mundo fala da sua, eu corrijo primeiro de todo mundo e a partir da segunda 
eles mesmos vão fazendo e vão corrigindo (INTERAÇÃO). 

 

 

INTERAÇÃO demonstra em sua fala interesse pelo outro, por este 

processo dialógico; ao referir-se a seu agir pedagógico em situação de estágio, 

importando-se primeiramente com os alunos, para posteriormente alertar sobre a 
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responsabilidade de cuidar de outra pessoa que se encontra enferma e que deposita 

esperança de melhoras, de atenção, de carinho no cuidar do discente. 

Cabe ao ser docente, mediante o exposto, a problematização do cotidiano 

(sua desconstrução e reconstrução) pelo diálogo com o saber científico. Pelo 

princípio dialógico, o qual focaliza a palavra como múltipla e interindividual, ela 

refere-se sempre pelo menos a dois sujeitos, os sentidos (significados) elaborados 

são, em parte, nossos e, em parte, do outro. A partir deste princípio, configura-se um 

processo de articulação que coloca em confronto múltiplas vozes historicamente 

definidas, produtoras daquele conhecimento. 

Os sinais subjetivos da comunicação acontecem pela via das emoções – 

na expressão de um olhar, no movimento do corpo, no timbre da voz e tantos outros 

sinais que comunicam o indizível. Desta forma, a razão não está dissociada do 

sensível, pois, ambos desenvolvem processos de aprendizagem. Portanto, a 

apreensão emocional é fundamental para a compreensão, para o conhecimento e 

para a comunicação, ou seja, o professor precisa desenvolver seus processos de 

emoção, no sentido de compreender-se para compreender os alunos (PILLOTTO, 

2007). 

PRINCÍPIO, sobre esta apreensão emocional, concorda com INTERAÇÂO 

e enfatiza que precisamos procurar conhecer o mundo-vivido e compreender o 

ensino do cuidar em determinado momento acadêmico, pois, permite aos alunos 

vivenciarem a dor do outro, o sofrimento, que os fazem também sofrer, se angustiar, 

entrar em verdadeiras crises emocionais, vivenciando relações humanas permeadas 

de conflitos entre si mesmo, entre eles e os pacientes e acompanhantes e entre eles 

e os demais profissionais da equipe de Enfermagem da instituição.  PRINCÍPIO 

ressalta que 

 

 
esse apoio inicial é realmente difícil, é muito complicado você intervir, você 
[...] eu diria até assim, que seria muito útil que todas as pessoas da 
enfermagem tivessem uma assistência, algum tipo de atendimento, ou até 
alguma prática que promovesse relaxamento, é reflexão, é psicoterapia ou 
alguma atividade física que promovesse momento de relaxamento, de certa 
forma deixar um pouquinho de lado essa realidade de trabalho nosso 
(PRINCIPIO). 
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Alguns discentes mostram dificuldade de lidar com o sofrimento do outro, 

demonstrando ansiedade, medo, angústia, dor e insegurança na sua relação de 

cuidar. Esses sentimentos, essas sensações, por vezes levam os alunos ao 

afastamento do paciente em alguns momentos. Existe um sofrimento emocional do 

estudante frente ao paciente, interferindo na qualidade do cuidado, bem como na 

qualidade da vida do estudante. É preciso haver espaços formais na instituição de 

ensino onde o estudante possa expressar seus conflitos, medos, questionamentos e 

desencontros, mas também possa compartilhar suas conquistas, vitórias e ratificar 

atitudes positivas.  

Intuir, observar, relacionar são caminhos que representam um modo 

dinâmico de conhecimento, no qual o professor torna-se protagonista no diálogo 

entre a sua percepção e os significados que constrói na sala de aula e no modo 

como espaços, objetos e pessoas lhe falam e lhe afetam. É um conjunto de 

significados e intencionalidades do professor para com ele mesmo e para com o 

aluno e vice-versa (PILLOTTO, 2007). 

Desta maneira, os docentes no ensino do cuidado humano intuirão e 

serão compelidos a desenvolver novas estratégias e experiências de aprendizagem 

mais dinâmicas e criativas. Dentre estas se destaca a manutenção do diálogo que 

favoreça a troca de experiências e a compreensão dos seus significados para cada 

estudante (CAMACHO; SANTO, 2001). 

ALTERIDADE também enfatiza, em consonância com INTERAÇÃO, a 

importância da prática do diálogo no processo de avaliação dos discentes, ao 

mencionar que em sua experiência vivida, estes são avaliados com uma abordagem 

diferenciada, pois os alunos durante os dias de prática acadêmica 

 

 
vão relatar o que sentiram, não é nada técnico, o que eles acharam da 
prática, [...] se sentiram medo. Para isso a gente todos os dias testa através 
de escala de fácies, como está o humor deles, isso no início da atividade de 
08h da manhã, em torno das 12h como é que ele está, então a gente usa a 
escala de fácies para medir esse nível de ansiedade (ALTERIDADE). 

 

 

A partir disto, podemos perceber que educação pode ser um “ato 

cognoscente” entre os sujeitos (educador e educando), permeado por uma relação 

dialógica, mediada pela palavra, pelas relações, pelos objetos cognoscíveis, não 
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podendo ser um ato de depositar, transmitir. Assim, caberia ao educador a 

problematização do cotidiano, buscando o seu sentido eticossocial que se embasa 

em uma 

 

 
educação problematizadora, respondendo à essência do ser da 
consciência, que é sua intencionalidade [...] identifica-se com o próprio da 
consciência que é sempre ser consciência de, não apenas quando se 
intenciona a objetos, mas também quando se volta sobre si mesma [...] a 
consciência é consciência de consciência (FREIRE, 1983, p. 77). 

 

 

Esta relação dialética, que permeia um significado plasmático do cuidado 

só terá sentido se os alunos desejarem aprender. Precisamos nesta relação cultivar 

as virtudes que nos tornam dignos de nós mesmos e das outras pessoas, tais como 

o respeito, a cooperação, a convivência e o cuidado (PRADO, REIBNITZ, 

GELBCKE, 2006). 

Morin (2001, p. 24) nos alerta que enquanto nos pautarmos em ações 

feitas de caixinhas, em que cada um  professor e alunos , não compactue de 

ações e responsabilidades é impossível conviver nessa rede de processos contínuos 

de intenções, significados e práticas dialógicas.  O autor menciona ainda que “todo o 

conhecimento constitui, ao mesmo tempo, uma tradução e uma reconstrução, a 

partir de sinais, símbolos, sob a forma de representações, ideias, teorias, discursos”.  

O que percebemos é que os pequenos gestos, palavras ou sentimentos 

constroem as bases para uma relação mais amorosa. A concepção sobre a 

vinculação cuidar/educar tem apoio em teóricos que alertam para a responsabilidade 

ética de o enfermeiro, como educador, ver no ato de cuidar do outro a sua obrigação 

moral de educá-lo para cuidar de si próprio (GAUTHIER; HIRATA, 2001).  

INTERAÇÃO, ALTERIDADE e PRINCÍPIO nos lembram que precisamos 

compreender que a mudança nas relações entre docentes e discentes deve 

oportunizar uma relação em que predomine o diálogo, em que as discussões sejam 

de caráter emancipatório, em que as capacidades e individualidades sejam 

respeitadas, e em que ambas busquem a construção do conhecimento. Dependendo 

do contexto pedagógico, tanto elementos pessoais como impessoais devem fazer 

parte do cuidado. Essa perspectiva inclui reconhecer talentos, limitações, 

idiossincrasias e, por que não, a história pessoal dos discentes. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Caminhos tortuosos nos guiaram até esta pesquisa, a qual enfrentando o 

tempo, as dificuldades, conseguiu tomar forma, adquirir essência, imbuir-se de 

significado. Os nossos passos aconteceram na tentativa de compreender a 

experiência vivida dos docentes no ensino do cuidar em Enfermagem, partindo de 

inquietações sobre a formação e a prática do educador enfermeiro.  

O discurso docente sobre o ensino do cuidar nos permitiu ver alguns 

horizontes, mares profundos, águas calmas, regiões abissais... Mas foi o Sol, com os 

seus raios de luz, que nos proporcionou compreender a experiência de pessoas que 

escolheram educar, que se assumem como ser-docente em Enfermagem, cuidando 

em essência ontológica e profissional.  

A tão buscada compreensão permitiu-nos, a partir de insights psicológicos, 

desvelar unidades de significado abstraídas das falas dos sujeitos. Os professores 

receberam nomes que foram revelados a partir de suas experiências vividas e 

características singulares que nos “saltaram aos olhos e ao coração”.   

Os discursos mostraram-se ricos, complexos e por vezes paradoxais. A 

compreensão de um ensino sensível, que, algumas vezes, chega a se preocupar em 

resgatar a ternura e a humanidade, vai de encontro ao outros discursos permeados 

de fragilidades, inconstâncias, tecnificações, preocupações estanques, que, mesmo 

proferindo palavras referentes ao cuidar, explicitavam falta de preparo pedagógico e 

práticas cartesianas adestradoras do espírito humano. 

Inquietudes foram geradas, e estas nos levaram, primeiramente, a refletir 

como o cuidar em um contexto mundial pode ser considerado fator de mudanças, a 

“chave das respostas”, a essência humana. Ao dialogar com autores, como Martin 

Heidegger, Fritjof Capra e Leonardo Boff, pudemos repensar como o mundo e as 

pessoas estão sendo afetadas, enrijecidas e destruídas pela falta de zelo, desvelo, 

solidariedade, e cuidado humano.  

O mundo permeado pelo capitalismo, pelo cogito cartesiano, esquece-se 

veementemente da ética, da gentileza, da preservação, do acolhimento, observando 

e agindo com instinto individualista, de consumo desenfreado, valorizando a 

corrupção, a impessoalidade, a coisificação de pessoas, a desumanização dos 

relacionamentos. As partes se sobressaem ao todo. O mecanismo complexo se 
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torna peças desmontáveis que recebem um valor, que quebram e alguns cogitam 

poder conserta-las. Como vidro quebrado, procura-se “colar”, “remontar” a natureza 

e a complexidade humana, considerando apenas a soma das partes de cada um. 

Surge, nesse contexto, o cuidar, como um novo ethos mundial, numa 

perspectiva ontológica, de essência humana. Nas principais discussões, o cuidar 

aparece como o fenômeno que deve permear os valores, as percepções e os 

pensamentos humanos necessários, o qual, numa perspectiva global, levará à 

superação da crise paradigmática.  

Ao refletir sobre o cuidar como fenômeno e essência, tentamos situar a 

Enfermagem neste contexto mundial, indo ao encontro de uma sociedade mais justa 

e igualitária, permeada de sensibilidade, compaixão e solidariedade.  

A Enfermagem adquire, hodiernamente, um status global imprescindível 

para a consolidação de mudanças, uma vez que o cuidado profissional lhe foi 

atribuído no decorrer da história. Esta profissão assume, segundo alguns autores, 

um lugar de destaque no que diz respeito ao bem-estar humano, não objetivando 

apenas curar, mas confortar, aliviar a dor, potencializar as capacidades presentes, 

dispondo da capacidade de solidariedade e de amor pelas pessoas, acolhendo, 

cuidando.  

O cuidar surge como “pedra fundamental”, como força propulsora e 

dinamizadora da Enfermagem nas mais diferentes dimensões e variações históricas. 

Alguns autores e teóricas consideram o cuidar como essência da Enfermagem; 

outros referem que, mesmo que não possa ser atribuído a esta profissão a 

exclusividade do cuidar, são os enfermeiros que empreendem a maior parte do seu 

tempo, da sua vida para estar com o outro, em uma relação dialética e complexa 

que envolve interatividade e reciprocidade. 

Em sua evolução histórica, a profissionalização do cuidar recebeu 

influências sociais, culturais e paradigmáticas. O modelo biomédico por muito tempo 

embasou a formação profissional que se limitava apenas a procedimentos técnicos e 

era permeada de uma dimensão unicamente racional e assistencialista. Este modelo 

ressalta a medicalização e a tecnificação, desconsiderando as dimensões 

relacionais e multidimensionais do cuidar. 

Podemos observar neste estudo a tentativa de a Enfermagem superar a 

histórica separação entre a objetividade e subjetividade, sendo necessário no ensino 

do cuidar em Enfermagem resgatar e valorizar a sensibilidade, uma vez que a 
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interação afetiva propicia a compreensão e modificação das pessoas mais do que 

um raciocínio brilhante repassado mecanicamente.  

A educação em Enfermagem tem sido criticada por se valer de modelos 

pedagógicos incapazes de promover o crescimento dos sujeitos e basear-se em 

pressupostos epistemológicos que não promovem o indivíduo como responsável, 

mantendo-o passivo diante de seus processos de vida. 

O ensino do cuidar vai de encontro a esta proposição quando defende que 

é preciso adotar uma concepção de ensino/aprendizagem e o uso de metodologias 

que possam conduzir a uma ação libertadora, capaz de romper com amarras 

tradicionais e com preconceitos ou hábitos de vida pouco saudáveis, favorecendo a 

utilização de métodos que promovam o educar pela via do sensível, destacando 

aspectos que contribuem para esse fim, como a intuição, a emoção, a criação, a 

percepção e a sensibilidade. 

Grande parte dos docentes que colaborou com esta pesquisa corroborou 

com a premissa de que há necessidade de uma atitude que restaure a sensibilidade, 

pois, eles denotam que ao ensinar a cuidar, precisam cuidar do outro, do aluno  ser 

humano em formação  para que este possa efetivamente exercer o cuidado em sua 

prática cotidiana.  

Em um primeiro momento da construção dos resultados, nos foi proferido 

as mais variadas concepções de cuidar, que permeavam não só a Enfermagem, 

mas a condição ontológica humana e sua relação com o cuidado. O cuidar, visto 

como amplo e multidimensional, esteve presente, na maioria dos discursos dos 

sujeitos desta pesquisa; alguns revelaram que o ser humano é um ser de cuidado 

que estabelece relações com suas subjetividades e precisa assumir uma postura de 

cuidado com o planeta, consigo mesmo e com o outro.  

O cuidado foi mencionado também como uma “tecnologia leve”, que se dá 

através de processo de relações, as quais vão além do paradigma cartesiano, 

superando o ato mecanizado, impessoal, rotinizado e alienado de sentido. 

Ressaltamos neste momento a necessidade de uma mudança paradigmática, 

considerando o cuidar como uma relação polissêmica que pode propiciar a 

sensibilização para um pensamento complexo, capaz de reunir, de contextualizar, 

integrativo dos modos de pensar, e oposto ao reducionismo.  

O cuidar, em um segundo momento da construção dos resultados, 

recebeu um atributo profissional pelos docentes, que o veem inerente à prática de 
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Enfermagem, alguns afirmando ser essência, outros apenas como atribuição não 

exclusiva da profissão. Na revisão de literatura, pudemos entrelaçar a 

profissionalização da Enfermagem com o cuidado e de como esta se apropriou de 

teorias que embasaram a sua prática.  O cuidado foi vivenciado, segundo os 

discursos, como um processo de interação e associação entre os seres, envolvendo 

atos humanos dotados de sentimento e fundamentados em conhecimentos. 

No terceiro momento nos foi mostrada a essência da prática docente, o 

Ensino do Cuidar. Este foi refletido em unidades de significado que revelaram a 

preocupação docente com a dicotomia entre a teoria e a prática nos fazendo 

perceber o quanto precisamos ter coerência entre o pensar e o fazer, para que não 

“escorreguemos” em nossas próprias ideias e atitudes contraditórias. 

Não podemos deixar de referir o Ensino do Cuidar como informação e 

diálogo, exposto como uma maneira primordial de cuidar do aluno e de seu 

aprendizado, exercendo um verdadeiro “diálogo poético” com o mundo, com o outro 

e consigo mesmo, envolvendo nesta relação ética, zelo e responsabilização. 

O Ensino do Cuidar aparece nos discursos como uma perspectiva de 

mudança, para contrapor o modelo biomédico, sugerindo a adoção de abordagens 

interdisciplinares, centradas no sujeito, no ser humano, com resgate da integralidade 

e da humanização,  fertilizando-se de um pensamento complexo.  

A possibilidade de identificar necessidades, compreender dificuldades e 

nortear caminhos nos foi explicitada, como mais uma das nuances do Ensino do 

Cuidar em Enfermagem. Pudemos desvelar que o cuidar é mais que uma técnica, é 

uma tecnologia sensível que prioriza os laços de afeto e de sensibilidade entre os 

seres humanos. 

A aprendizagem de um cuidar ampliado, condizente com um processo 

dialógico centrado no aluno, foi explicitada no discurso, ao docente ressaltar a 

importância do estabelecimento de vínculos, numa perspectiva dialógica, que 

incentive o aluno em sua capacidade criativa e de desenvolvimento próprio. Este 

processo interativo se dá na percepção e no reconhecimento do outro através de 

uma comunicação dialética. 

Compreendemos que o Ensino do Cuidar, portanto, é mais que 

simplesmente preparar um conteúdo a ser ministrado, envolve planejar os 

conteúdos, orientar os estudos, mas também estar disposto e saber ouvir a 

necessidade dos alunos, estar atento às dificuldades, replanejar atividades, discutir 
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atitudes e valores, bem como  as possibilidades de convivência em grupo, o cuidado 

e a habilidade no uso das tecnologias, com enfoque para as tecnologias leves. 

Concordamos com os docentes deste estudo quando estes ressaltam que 

a formação do profissional crítico/criativo requer uma revisão dos modos de 

ensinar/aprender em Enfermagem. Exige-se do educador um papel de construtor de 

conhecimento e estimulador da produção dos próprios alunos, ao invés de mero 

informante, que mantém relações estritamente cognitivas com os conteúdos das 

disciplinas. 

 O docente precisa realizar opções sucessivas, posicionamento perante a 

vida e o mundo que se refletem nos conceitos de conhecimento, ciência e ensino 

profissional. Não basta o conhecimento amplo e atualizado, mas se faz necessário o 

conhecimento da produção do conhecimento e o conhecimento do que é ensinar.  

Acreditamos que para haver mudanças é preciso existir, é preciso ser, 

como referem alguns autores, um “professor em construção”, uma vez que devemos 

buscar constantemente o significado do ser e do fazer. É preciso ter tolerância para 

com a ambiguidade, aprender a correr riscos, estabelecer relações amplas, inovar e 

criar e romper com os limites estabelecidos. Necessitamos rever nossa prática no 

dia-a-dia, a partir dos nossos conhecimentos, de nossa capacitação didática, da 

experiência com o trabalho, com os alunos, com a equipe, com os usuários.  

Para que isto ocorra, tanto a capacitação pedagógica, quanto as 

inovações metodológicas precisam ser utilizadas como estratégias para resgatar a 

sensibilidade no ensinar/aprender em Enfermagem, incentivando a utilização de 

outras alternativas educacionais, como a ludicidade e a sociopoética, que podem ser 

instrumentos metodológicos e tecnológicos do processo de ensino/aprendizagem, 

indispensáveis ao alcance da dimensão subjetiva da Enfermagem. A criatividade e a 

intuição são acionadas e o entusiasmo e o prazer de ensinar, compartilhando o 

saber, será despertado; o ensino passa a se tornar uma prática coletiva, em que 

colegas se ajudam uns aos outros, não esquecendo que professor e aluno se 

tornam co-aprendizes, crescendo juntos. 

Acreditamos que se tornar educador é estar em constante construção, um 

conhecer, um conhecer-se, conhecer o outro. Para isso, mediante o mundo-vivido 

dos docentes de Enfermagem, compreendemos que é preciso ter coragem, 

disponibilidade, autenticidade e perspicácia, que é preciso abrir novos espaços sem 

perder de vista a essência proposta do objeto a ser estudado. O professor precisa 
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estar aberto à vida, sem preconceitos, e receptivo às novas experiências, sendo 

capaz de diferenciar-se e reintegrar-se, de amadurecer e crescer espiritualmente 

tendo condições assim de criar e possibilitar o ato em relação aos alunos. 

 Nesta pesquisa percebemos que em uma educação centrada no cuidado 

é essencial que este seja valorizado pelos educadores a par de uma base de 

conhecimentos que inclua natureza, origens, características, padrões do cuidar, 

bases filosóficas em que se apóiam teorias de cuidado, estudos sobre o mesmo e 

assim por diante.  

Ao afirmar a importância do cuidado, os docentes apresentaram 

comportamentos de cuidar convergentes, demonstrando atitudes e ações de um 

cuidar autêntico. Isso é possível quando o cuidado é internalizado como um valor, 

fazendo parte de nós. Além disso, pudemos observar que os docentes precisam 

recorrer a estratégias de ensino que motivem e mobilizem para o cuidado. 

Desta maneira, o mundo-vivido de docentes no Ensino do Cuidar em 

Enfermagem, converge para um cuidar emancipatório, problematizador, permeado 

de relações dialógicas, de responsabilização e sensibilidade. A ternura permeia o 

agir pedagógico, motivando-nos a acreditar em mudanças paradigmáticas da 

formação em Enfermagem que possam vir a influenciar, de forma positiva, os 

serviços de saúde, em prol de uma prática mais integral e humanizada, 

considerando os sujeitos como seres complexos que sentem, sofrem, alegram-se, 

vivem. 

A responsabilização atual do Ensino do Cuidar vai além da reprodução 

nas escolas do mercado estratificado, hierarquizado e fragmentado, o qual não 

corresponde às necessidades de saúde da população. A universidade também 

enfrenta, hoje, uma crise paradigmática que acaba por simplificar uma realidade que 

é extremamente complexa, e por produzir um conhecimento mutilante.  

Compreendemos que a universidade deve estar comprometida com a 

qualidade da formação intelectual de seus alunos, com a qualidade da sua produção 

científica, artística, filosófica e tecnológica e, principalmente, com o atendimento às 

necessidades, aos anseios e às expectativas da sociedade, formando profissionais 

técnicos e politicamente competentes que tenham habilidades para desenvolver 

soluções para problemas locais, regionais e nacionais. 

De acordo com o paradigma hegemônico, a universidade passa a ser vista 

apenas como um centro de formação profissional, as demais funções são 
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secundarizadas ou se constituem apenas em slogans vazios de conteúdo. A 

universidade pública volta-se prioritariamente para as normas de mercado, 

passando a privilegiar a dimensão instrumental concernente à execução de 

determinadas tarefas, minimizando a formação de cidadãos humanescentes 

Sugerimos, assim, que os projetos pedagógicos das universidades, dos 

cursos da área da saúde devem levar em consideração questões que envolvam o 

processo/ensino/aprendizagem, que visem a uma ação integral e humanizada, 

resolutiva, de acordo com as diretrizes e princípios do SUS. 

A Universidade, nesta perspectiva, extrapola o âmbito restrito do ensino 

da profissão; sua missão fundamental diz respeito à produção do conhecimento, à 

capacidade de fazer questionamentos e ao exercício da crítica, o que possibilita o 

desenvolvimento de resposta aos problemas e desafios vivenciados pela sociedade, 

em seus diferentes campos.  

Acreditamos que é necessária uma disposição e abertura para aceitar 

mudanças, pois o processo crítico e reflexivo provoca transformação. Por sua vez, o 

cuidado, visualizado em uma perspectiva humanística, favorece mudanças nas 

atitudes. Salientamos que o cuidado humano não significa apenas relações 

amigáveis e afetivas. Além dessas, competência, experiência, responsabilidade e 

desejo de aprimoramento são desejáveis.  

De toda a experiência vivida no Ensino do Cuidar, que aqui tentou ser 

compreendida, fica a inquietação de que precisamos construir uma educação 

solidária, para qual uma das condições é a valorização da sensibilidade, como 

conhecimento, sensibilidade esta que implica na relativização de nossa 

racionalidade e na valorização de nossas experiências sensitivas.  

Mediante este desafio, concordamos que é preciso que sejamos ternos 

com o mundo, com os objetos e com os outros, procurando assim, inverter a lógica 

do paradigma vigente, para nos colocarmos diante de um movimento incerto, de 

uma apreensão delicada e de uma disposição de aceitar o diferente, para 

aprendermos com ele a sua singularidade, além de valorizar a sensibilidade 

humana. 

Os sentimentos não podem ficar mais confinados ao terreno do inefável, 

do inexprimível. Entender o Ensino do Cuidar como uma formação para a 

sensibilidade, através da luz dos raios de sol, desta pesquisa, possibilita-nos trilhar 

por caminhos que permitam os sujeitos sentir empatia e compaixão, sofrimentos e 
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alegrias, esperanças e desejos comuns a todos, contrapondo-se, assim, a um 

analfabetismo afetivo ainda experenciado no interior da saúde e da educação. 

Vivenciar novas experiências e fortalecer os já existentes, configuram um 

dos desafios do Ensino do Cuidar em enfermagem, favorecendo a formação de 

profissionais e pessoas cada vez mais integradas à rede da vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 119

REFERÊNCIAS 
 
 
AYRES, J. R. de C. M. O cuidado, os modos de ser (do) humano e as práticas 
de saúde. Saúde e Sociedade, v. 13, n. 3, set-dez, 2004. 
 

BACKES, D. S. et al. Concepções de cuidado: uma análise das teses apresentadas 
para um programa de pós-graduação em enfermagem. Texto e contexto enferm. 
Vol 15, num esp., Florianópolis, 2006. 
 

BAGGIO, M. A. O significado de cuidado para profissionais da equipe de 
enfermagem. Revista Eletrônica de Enfermagem, v. 8, n 1, 2006. 
 

BENNER, P.; WRUBEL, J. The primacy of caring: stress and illness. 
NewYork, 1989. 
 

BETTINELLI, L. A. A solidariedade no cuidado: dimensão e sentido da vida. 
Florianópolis: UFSC, 2002. 
 

BETTS, J. Considerações sobre o que é humanizar, 2003. Disponível em: 
<http://www.portalhumaniza.org.br>. Acesso em: maio 2008. (2003) 
 

BOFF, L. Saber cuidar: ética do humano – compaixão pela terra. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 1999. 
 

______. Ética e moral: a busca dos fundamentos. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003. 
 

______. Virtudes para um outro mundo possível, vol. I: hospitalidade: direito e 
dever de todos. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. 
 

______. Ética da vida. Brasília-DF: Letra viva, 2005. 
 

BUSS, P. M. Globalizacíon, pobreza y salud. Premio Conferencia Hugh Rodman 
Leavell. Salud Colectiva, Buenos Aires, vol. 2, n 3, Septiembre-diciembre, 2006. 
 

CAMACHO, A. C. L. F.; SANTO, F. H. do E. Refletindo sobre o cuidar e o ensinar na 
enfermagem. Rev. latino-am.enfermagem, Ribeirão Preto, v. 9, n. 1, jan. 2001. 
 

CAPALBO, C. Fenomenologia e ciências humanas. Rio de Janeiro: Z. Ozon, s.d. 

 

CAPRA, F. O ponto de mutação. 25 ed. São Paulo: Ed. Cultrix LTDA, 2002. 



 120

CARVALHO, E. A. Educação para o século XXI. In: ALMEIDA, M. C; KNOBB, M; 
ALMEIDA, A. M. (Org.) Polifônicas idéias. Porto Alegre: Sulina,  2004. 
 

COLLIÈRE, M. F. Promover a vida. Lisboa: Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, 
1989. 
 

DESLANDES, S. Análise do discurso oficial sobre a humanização da assistência 
hospitalar. Ciência e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v 9, n. 1, jan, 2004. 
 

FOUCAULT, M. O nascimento da clínica. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
1994. 
 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra; 1997. 
 

______. Pedagogia do Oprimido. 13 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. 
 

GARCIA, M. A. A. Saber, agir e educar: o ensino-aprendizagem em serviços de 
saúde. Interface – Comunic, Saúde, Educ, v. 5, n. 8, 2001. 
 

GARDNER, H. O verdadeiro, o belo, e o bom – os princípios básicos para uma 
nova educação. Rio de Janeiro: Objetiva, 1999. 
 

GARNICA, A. V. M. Algumas notas sobre pesquisa qualitativa e fenomenologia. 
Interface – Comunic, saúde, educ. vol 1, agosto, 1997. 
 

GAUTHIER, J.; HIRATA M, A enfermeira como educadora. In: SANTOS, I. 
FIGUEIREDO, N. M. A; DUARTE, M. J. R. S.; SOBRAL, V. R. S.; MARINHO, A. M. 
Enfermagem fundamental. São Paulo (SP): Atheneu, 2001. 
 

GEIB, L. Educare: a pedagogia do cuidado. Passo Fundo: UPF, 2001. 
 

GEORGE, J. B. Teorias de enfermagem. Os fundamentos para a prática 
profissional. 4 ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000. 
 

GEORGEN, P. Ciência, sociedade e universidade. In: Educação e Sociedade. São 
Paulo: Cortez, 1998. 
 

GEOVANINI, T. O desenvolvimento histórico das práticas de saúde. In: Geovanini, T; 
et al. História da enfermagem versões e interpretações. Rio de Janeiro: Revinter, 
2005.  
 



 121

GONÇALVES, A. M.; SENA, R. R. O assistir/cuidar na enfermagem. Disponível 
em: <http://www.bibliomed.com.br>. Acesso em: 05 de junho de 2008. 
 

GRAÇAS, E. M. Pesquisa qualitativa e a perspectiva fenomenológica: 
fundamentos que norteiam a sua trajetória. Disponível em: 
<http://www.bibliomed.com.br>. Acesso em: 05 de junho de 2008. 
 

HAGUETTE, T. M. F. Metodologias qualitativas na sociologia. 3 ed. Petrópolis: 
Vozes, 1992. 
 

HEIDEGGER, M. Ser e Tempo. Petrópolis: Ed. Vozes, 1989. 

 

HORTA, W. A. O processo de Enfemagem. São Paulo: Epu, 1973. 

 

HURSSERL, E. Erste Philosophie. Haag: Martinius Nijhoff (Husserliana, Bd. 

VII),1956. 

KANT, I. Introdução à crítica do juízo. In: Os pensadores, 2 ed. São Paulo: Abril 
Cultutal, 1984. 

KESTENBERG, C. C. F.; REIS, M. M. S. A.; MOTTA, W. C.; CALDAS, M. F.; 
RODRIGUES, D. M. C. R. Cuidando do estudante e ensinando relações de cuidado 
de enfermagem. Texto e Contexto Enfermagem, Florianópolis, v. 15, 2006. 
 

KLETEMBERG, D. F.; SIQUEIRA, M. T. A. D. A criação do ensino de enfermagem 
no Brasil. Cienc. Enf, vol 8, num 2, jul-dez, 2003 
 

LEININGER, M. Transcultural nursing. New York: Masson, 1979. 
 

LUZ. M, T. PINHEIRO, R.  Práticas Eficazes x Modelos Ideais: ação e pensamento 
na construção da integralidade. In: MATTOS, R. A.; PINHEIRO, R. Construção da 
integralidade: cotidiano, saberes e práticas em saúde / Roseni Pinheiro e Ruben 
Araujo de Mattos, organizadores. 4. ed. Rio de Janeiro: IMS/UERJ - CEPESC - 
ABRASCO, 2007. 
 

LIMA, M. A. D. da S. O trabalho da enfermagem na produção de cuidados de 
saúde no modelo clínico. Tese (Doutorado). Ribeirão Preto: Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto, 1998. 
 

MALVÁREZ, S. El reto de cuidar em um mundo globalizado. Texto Contexto 
Enferm, Florianópolis, vol 16, n. 3, jul-set, 2007. 
 



 122

MARIOTTI, H. O pensar. In: Acolhimento: o pensar, o fazer, o viver. Secretaria 
Municipal de Saúde – São Paulo: 2002. 
 

MARTINS, J; BICUDO, M. A. V. A pesquisa qualitativa em psicologia: 
fundamentos e recursos básicos. São Paulo: Moraes, 1989. 
  

MATURANA, H. R. Emoções e linguagem na educação e na política. Belo 
Horizonte, MG: Ed. UFMG, 2005. 
 

MEHRY, E. E. O ato de cuidar: a alma dos serviços de saúde, 2002. 
 

MERLEAU-PONTY, M. Fenomenologia da percepção. São Paulo: Martins Fontes, 
1994. 
 

Ministério da Saúde. Programa Nacional de Humanização da Assistência 
Hospitalar, Brasília, 2000. 
 

MOREIRA, A.; OGUISSO, T. Profissionalização da enfermagem brasileira. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 
 

MOREIRA, W. Educação física escolar: uma abordagem fenomenológica. 
Campinas: Editora da UNICAMP, 1992. 
 

MOREIRA, A.; SCHOLLER, S D.; MACHADO, W C. A. História da Enfermagem: 
versões e interpretações. 2 ed. Rio de Janeiro: REVINTER, 2002. 
 

MORIN, E. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 2 ed. São 
Paulo/Brasília: Cortez/UNESCO, 2000. 
 
______. A cabeça bem-feita – repesar a reforma e reformar o pensamento. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2001. 
 

MOSCOVICI, S. A Representação Social da Psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar Editores, 1996. 
 

MOURA, C. A.R. Crítica da razão na fenomenologia. São Paulo: Edusp/Nova 
Stella, 1989. 
 

NAKATANI, A. K.; STACCIANI, J. M. R.; ANDRAUS, L. M.; ESPERIDIÃO, E. Quem 
é o enfermeiro? Revista Enfermagem em Foco, COREN/GO, 2004. Disponível em: 
<http://www.maissaudebrasil.com.br>. Acesso em: 28 jul. 2005. 
 

NÓBREGA, T.P. Para uma teoria da corporeidade. Tese de Doutorado em 
Educação. UNIMEP, 1999. 



 123

NÓBREGA, T.P. Corporeidade e educação física: do corpo-objeto ao corpo-
sujeito. 2 ed. Natal: EDUFRN, 2005. 
 

NOGUEIRA-MARTINS, M. C, F. Formação: saberes e fazeres humanizados. IN: 
Boletim da Saúde. Escola de Saúde Pública, v. 20, n 2, Porto Alegre, 2006. 
 

PARKER, M. E. Nursing theories e nursing practice. 2 ed. Philadelphia: F. A. 
Davis Company, 2006. 
 

PILLOTTO, S. S. D. Educação pelo sensível. Linguagens – Revista de Letras, 
Artes e Comunicação. Blumenau, v. 1, n. 2, mai./ago. 2007. 
 

POTTER, P. A.; PERRY, A. G. Fundamentos de enfermagem. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2005. 
 

PRADO, M. L. do; REIBNITZ, K. S.; GELBCKE, F.L. Aprendendo a cuidar: a 
sensibilidade como elemento plasmático para a formação da profissional crítico-
criativa em enfermagem. Texto e Contexto Enfermagem, abr-jun, vol 15, n 002, 
Florianópolis –SC, 2006. 
 

RADUNZ, V. Cuidando e se cuidando: fortalecendo o cliente oncológico e o self da 
enfermeira. 2 ed. Goiânia: ABEditora, 1999. 
 

RESTREPO, L. C. O direito à ternura. 3 ed. Rio de Janeiro: Ed. Vozes, 1994. 
 

RIVERA, M. S.; HERRERA, L.M. Fundamentos fenomenológicos para un cuidado 
comprensivo de enfermería. Texto e contexto Enfermagem, Florianópolis, 2006. 
 

ROSSI, M. J. S. O cuidar e o curar – a história de uma relação. Rev. Brasileira de 
Enfermagem, Brasília, v. 1, jan/mar, 1991. 
 

SANTOS, I.; GAUTHIER, J.; FIGUEIREDO, N. M. A; PETIT, S. H. Prática da 
pesquisa em ciências humanas e sociais: abordagem sociopoética. São Paulo: 
Atheneu, 2005. 
 

SANTOS, M. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência 
universal. Rio de Janeiro: Record, 2006. 
 

SILVA, A.L. A dimensão humana do cuidado em enfermagem. Acta Paulista. Enf., 
v. 13, num. especial, parte I, 2000. 
 
SILVA, M. J. P. Qual o tempo do cuidado? Humanizando os cuidados de 
enfermagem. São Paulo: Loyola, 2004. 
 



 124

SIQUEIRA, A. O lado sensível da concretude do mundo. In: ALMEIDA, M. C; 
KNOBB, M; ALMEIDA, A. M. (Org.) Polifônicas idéias. Porto Alegre: Sulina, 2003. 
 

SWANSON, K. Empirical development of midle-range theory of caring. Nurs 
Res, vol 40, n. 3, 1991. 
 

TALENTO, B. Jean Watson. In: GEORGE, J. B. Teorias de enfermagem. Os 
fundamentos para a prática profissional. 4 ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000. 
 

TERRA, M. G. et al. Na trilha da fenomenologia: um caminho para pesquisa em 
enfermagem.  Texto e contexto enferm. Florianópolis, vol. 15, n. 4, out/dez, 2006. 
 
VEIGA, Ética em enfermagem: análise, problematização e (re)construção. Lisboa: 
OLIMPIESI, 2006. 
 

WALDOW, V. R. Cuidado humano: o resgate necessário. 3 ed. Porto Alegre: Sagra 
Luzzatto, 2001. 
 

______. O cuidado na saúde: as relações entre o eu, o outro e o cosmos. 2 ed. 
Petrópolis: Ed. Vozes, 2004. 
 

______. Estratégias de ensino na enfermagem: enfoque no cuidado e no 
pensamento crítico. Petrópolis: Ed. Vozes, 2005. 
 

______. Cuidar: expressão humanizadora da enfermagem. 2 ed. Petrópolis: Ed. 
Vozes, 2007. 
 

WATSON, J. Watson’s theory of human caring and subjective living experiences: 
caritative factors/caritas processes as a disciplinary guide to the professional nursing 
practive. Texto e contexto Enferm, vol 16, num 01, Florianópolis, 2007. 
 

WOJNAR, D.M.; SWANSON, K. M. Phenomenology: an exploration. Journal of 
Holistic Nursing, v. 25, n. 3, September, 2007. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 126

 

 

APÊNDICE A – FORMULÁRIO DE PESQUISA 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
Campus Universitário – Br 101 – Lagoa Nova – Natal, RN. CEP: 59072-970.   

 

 

FORMULÁRIO DE PESQUISA 
 
 
 
QUESTÕES NORTEADORAS 
 

1 - Para você, o que é cuidar? 

 

2 - Como você orienta a sua ação pedagógica a partir dessa concepção de cuidar? 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

Campus Universitário – Br 101 – Lagoa Nova – Natal, RN.  
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Prezado (a) Sr. (a), 
 

Este é um convite para você participar da pesquisa intitulada: “O CUIDAR NO AGIR PEDAGÓGICO: concepção dos 
docentes da graduação de enfermagem na Universidade Federal do Rio Grande do Norte”, que é coordenada pela Prof.ª Dr.ª 
Rosalba Pessoa de Souza Timoteo. Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 
momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. Essa pesquisa tem como 
objetivo conhecer as concepções de cuidar que orientam o processo pedagógico dos docentes do curso de Enfermagem da 
UFRN.  

Caso decida aceitar o convite, você será submetido a uma coleta das informações que será efetivada pelas 
pesquisadoras e colaboradoras da pesquisa por meio de um formulário estruturado de entrevista abordando questões 
norteadoras com ênfase no fenômeno cuidar e no processo pedagógico da enfermagem. Dessa forma, será necessária a sua 
prévia autorização para o uso de um gravador e anotações de todas as informações de forma precisa. A entrevista será 
posteriormente transcrita, cujo conteúdo será utilizado especificamente no estudo. 

Esta pesquisa oferece riscos mínimos relacionados a aspectos emocionais e psicológicos do participante. Sendo os 
benefícios esperados: colaborar com os debates que já ocorrem em nível local e nacional sobre o tema, elucidando e 
sistematizando posicionamentos e opiniões sobre o fenômeno cuidar no processo pedagógico da enfermagem, bem como 
fornecer subsídios para uma mudança paradigmática, aprofundar discussões no sentido de criar estratégias educacionais e 
assistenciais que priorizem o ser humano em sua totalidade, considerando-o como sujeito que traz consigo um histórico de 
experiências, valores e perspectivas culturais diferentes, com vistas ao fortalecimento de uma formação integral que tenha 
perspectivas na humanização. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum momento. Os dados 
serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. 

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será ressarcido, caso solicite. Em 
qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar 
diretamente para Profª. Drª. Rosalba Pessoa de Souza Timoteo, coordenadora da Base de Pesquisa I, intitulada “Educação em 
Enfermagem”, professora Adjunto do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 
e colaboração da enfermeira Érica Louíse de Souza Fernandes Bezerra, COREN-RN: 136433, aluna regular do Curso de 
Mestrado em Enfermagem da UFRN, no endereço Campus Universitário, Lagoa Nova, Cep. 59072-970, Departamento de 
Enfermagem, ou pelo telefone 3215-3892. Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de 
Ética em Pesquisa da UFRN no endereço Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova, Cep. 59072-970, ou pelo telefone 
3215-3135. 

Desde já agradecemos a sua atenção e colaboração em participar voluntariamente do estudo, e caso aceite 
participar, solicitamos a sua confirmação neste documento.  

 
TERMO DE CONSENTIMENTO: 

 
Declaro que após ter lido e compreendido as informações acima descritas, concordo em participar da pesquisa 

realizada pelo grupo coordenado pela Profª. Rosalba Pessoa de Souza Timoteo do Departamento de Enfermagem da UFRN. 
Autorizo o uso dos dados obtidos através da entrevista, com o objetivo de desenvolver a pesquisa citada, como 

também a publicação do referido trabalho. Concedo também o direito de uso para quaisquer fins de ensino e divulgação em 
jornais e/ou revistas científicas, desde que mantenham o sigilo sobre minha identidade, podendo usar pseudônimos.  

Declaro ter ciência que o referido trabalho será desenvolvido através do preenchimento do instrumento previamente 
apresentado. 

Fui informado(a) dos objetivos do estudo, estando ciente que minha participação é voluntária e que posso a qualquer 
momento me desligar da pesquisa sem nenhum constrangimento ou penalização.    
 

DE ACORDO, 

___________________________________________________                 
(Assinatura)                                                                                     
                                                                                                                                                                               
                                                                                                        Impressão datiloscópia 
Endereço: ______________________________________________________________________ 

 
Natal, ___ de ____________ de 2008. 
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__________________________________________________ 
Pesquisador(a) (Nome legível e por extenso) 

Telefone: _____________________ 
E-mail: _______________________ 

 
ANEXO 
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