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SOLANO, Lorrainy da Cruz. O corpo como matriz pedagógica.  Natal, 2010. 94 p. 
Dissertação (Mestrado em enfermagem) Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. 
 
 

RESUMO 
 
 

A conjuntura contemporânea alicerçada no saber capitalístico conflui para a 
inconsciência corporal que nos faz ver, sentir, saborear, ouvir, ser em/aos pedaços. 
A razão descorporificada legitima e legisla modos de ser e de viver socialmente e 
tem como desdobramento a desumanização das relações humanas, causando dor e 
sofrimento. O objetivo deste trabalho é discutir o corpo como matriz pedagógica 
mediante elementos imagísticos/artísticos: música, pintura e literatura. As metáforas 
levam a um auto conhecimento da subjetividade humana e nos aproxima do 
caleidoscópio do saber sensível e possibilitam aprender a aprender com as infinitas 
combinações de imagens, conhecimentos, sentimentos e visões de mundo. A 
música Memória da Pele vem na voz de Maria Betânia falar das lembranças que não 
são minhas, mas estão em mim tatuadas na memória da pele, cantando as 
recordações de um amor vivido de quem tenta esquecer racionalmente, mas que o 
corpo teima em lembrar. É uma senha para pensar no que somos. O conto de 
Clarice Lispector, intitulado Miss Algrave, narra a história de vida de uma mulher 
solteira e virgem, e seu encontro com um extraterrestre chamado Ixtlan. Até então, 
ela que vivia como se todos os dias fossem uma segunda-feira, se viu seduzida pelo 
prazer em ter um corpo em contato com outro corpo, o que lhe permitiu também dar 
visibilidade aos corpos dos outros. Tinha repúdio pela imoralidade que os corpos dos 
outros e o seu transpiravam. A descoberta do corpo traz lições importantes para a 
enfermagem, envolvendo o nosso e os outros corpos. A tela cama voadora ou o 
Hospital Henry Ford, de Frida Kahlo, é nossa última metáfora. A experiência 
traumática do aborto é mostrada nessa tela através da pintura da artista nua em 
cima de uma cama de hospital. Essa tela nos convida a refletir sobre nosso processo 
de trabalho. Precisamos pensar na multidimensionalidade do ser e aceitar o convite 
da arte, para que a leveza nos confronte com o peso imposto pelo ideário 
hegemônico. Acredito não ser uma única visão, mas as muitas visões que devam 
fundamentar os saberes e fazeres da enfermagem; o que importa é que sejam eles 
tecidos no diálogo, na democracia, na condição de protagonismo dos sujeitos 
envolvidos nesse processo, na errância e incerteza, na religação, na solidariedade, 
na pluralidade. Para tanto, o corpo deve ser o grande pedagogo capaz de ser olhado 
não como uma tapeçaria vista pelo direito, como vê o saber lógico, mas vista pelo 
avesso em suas tramas singulares, irregulares, descontínuas. 
 
Palavras-chave: Educação em enfermagem. Corpo Humano. Metáfora. 



 
 

SOLANO, Lorrainy da Cruz.The body as pedagogical matrix .  Natal, 2010. 94 p. 
Dissertation (Masters in Nursing) Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
 
 

Abstract 
 

 
The contemporary conjuncture based on the capitalistic knowledge converges to the 
corporal consciousness that makes us see, feel, taste and hear, be in/to pieces. 
Disembodied reason legitimate and legislate ways of being and living socially and its 
development is the dehumanization of human relations causing pain and suffering. 
The objective of this work is to discuss the body as pedagogical matrix through 
imagistic/artistic elements: music, painting and literature. Metaphors lead to self 
knowledge of human subjectivity and approach us to the kaleidoscope of sensitive 
knowledge and enables learning to learn with the infinite combinations of images, 
knowledge, feelings and worldviews. The song Memória da Pele  comes in the voice 
of Maria Betânia speak of the memories that are not mine, but are tattooed in me in 
the memory of  skin, singing the memories of a love lived by  who tries to forget 
rationally, but the body insists on remembering. It is password to think about what we 
are. The short story by Clarice Lispector, entitled Miss Algarve, narrates the life story 
of an unmarried and virgin woman, and her encounter with an alien called Ixtlan. Until 
then, she who lived as if every day were a Monday, found herself seduced by the 
pleasure of having a body in contact with another body, which also allowed her to 
give visibility to the bodies of others. She had repudiation by the immorality that her 
body and the other’s perspired. The discovery of the body brings important lessons 
for nursing, involving our body and the others'. The painting the flying bed or Henry 
Ford Hospital, by Frida Kahlo, is our final metaphor. The traumatic experience of 
abortion is shown in this painting trough the picture of the artist naked in a hospital 
bed. This painting invites us to reflect on our work process. We need to think in 
multiple dimensions of the being and accept the invitation of art, so that the lightness 
confronts us with the weight imposed by the hegemonic ideology. I believe it is not a 
single view, but the many views that should justify the knowledge and practices of 
nursing; what matters is that they are woven into the dialogue, democracy, provided 
that protagonism of those individuals involved in this process, in the wandering and 
uncertainty, in the rewiring, solidarity, plurality. To this end, the body must be the 
great pedagogue that is able to be viewed not as a tapestry seen by the right view, 
as the logical knowledge sees, but seen by the opposite side in its singular, irregular, 
discontinuous weavings.  
 
Keywords: Education, Nursing. Human Body. Metaphor. 
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A maior riqueza do homem é a sua incompletude. 
Nesse ponto sou abastado. 

Palavras que me aceitam como sou – eu não aceito. 
Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o 
relógio, que compra pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que 

vê a uva etc, etc. 
Perdoai. 

Mas eu preciso ser Outros. 
Eu penso renovar o homem usando borboletas. 

(MANOEL DE BARROS)
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Esta é a história de um encontro entre um eu, angustiado com as 

inquietações geradas após a conclusão de sua monografia da graduação, e o corpo. 

Tal encontro permitiu ver a poesia e sabedoria do corpo tão distantes da realidade, 

na qual a enfermagem está inserida. 

Tudo começou quando estava na coleta de dados de minha pesquisa 

intitulada: Por que Eu... que tinha como objetivo  

 

[...] aproximar-nos do impacto do Existir com câncer de mama e do 
Ser mastectomizada, procurando relacionar a perda do signo de 
feminilidade para a conformação de auto imagens e auto projeções 
de inferiorioridade, assexualidade e esterilidade, confrontando com o 
Saber/Fazer da Enfermagem e suas reais possibilidades de 
intervenção frente à problemática (SOLANO, 2002, p. 01). 

 

Uma das entrevistadas quando indagada sobre qual o impacto em sua vida 

de ser mastectomizada e o que mudou? E ela, com um olhar distante e triste, 

respondeu: Estou viva em pedaços. Aquela resposta arde até hoje em mim, uma vez 

que trazia uma carga subjetiva imensurável de dor. 

E com essa resposta decidi que aquela pesquisa não teria conclusão, já que 

a condição de enfermeira me confrontava, quotidianamente, com a materialidade 

daquela voz em diversos rostos com os quais me deparo e que me inquietam até 

hoje. Assim, convivo com aquela resposta em busca de outras respostas. Como a 

enfermagem pode juntar tais pedaços? Por que o nosso processo de trabalho 

mantém essa fragmentação mesmo diante de tanta dor e sofrimento? Se o nosso 

trabalho é pautado no cuidado para com o outro, que tipo de cuidado é esse que não 

ouve o grito silenciado de socorro, que nega o outro como sujeito? 

Diante dos (des)caminhos que passei após a conclusão do curso em 

enfermagem tomei mais uma decisão: queria dela me distanciar. Para tentar 

responder à minha angústia diante da racionalidade, fragmentação, linearidade e 

frieza que descobri fazerem parte deste universo, que agora o integro como 

trabalhadora. 

Foi nesse momento que, seduzida pelas ideias da complexidade, através de 

um amigo me propus a participar do Grupo de Estudos da Complexidade 

(GRECOM) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A 

coordenadora do grupo me perguntou, assim que comecei a frequentar o grupo, qual 

era o meu objetivo. Tamanha foi a minha surpresa quando respondi que queria me 



 
 

distanciar da enfermagem, ela logo retrucou que eu não poderia jamais fazer isso, 

porque eu era enfermeira. Foi chocante ser colocada diante do óbvio, mas essa foi a 

primeira resposta que me colocaria no caminho do encontro que ora descrevo. 

Sendo assim, a convite da professora, participei de algumas aulas no 

mestrado em educação, como ouvinte, e tive outras inúmeras surpresas: aulas onde 

se discutia a humanidade da humanidade, através de apresentações musicais, 

filmes, poemas, literatura, tendo as metáforas, como a poesia que ensina a 

concretude da vida. Porém, o encontro mais significativo aconteceu em outubro de 

2004, quando, a convite da professora, participei de uma disciplina ministrada por 

ela: Corpo, Natureza e Cultura, dentro do Curso de especialização em Corpo e 

Cultura do Movimento, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UFRN. Foram 

seis indescritíveis momentos rumo ao que sou hoje: uma enfermeira em busca da 

com-vivência com corpos vivos. 

Vi, com olhos de quem aprendeu a enxergar, e senti com o inebriável gosto 

do prazer, seminários serem apresentados com os movimentos dos corpos inteiros, 

brincantes, vivos, porosos, musicais, artísticos, religados. 

Com o ar feliz de quem foi surpreendido com o óbvio é que pude me 

encontrar com o corpo que não fosse o corpo anátomo-fisiológico, dividido em ciclos 

de vida, fadado ao silêncio pela relação de poder enfermeiro/paciente, frio pelo olhar 

técnico/biológico/curativista/fragmentador do paradigma flexneriano que predomina 

na enfermagem. 

A ementa da disciplina nos chamava para perceber 

 

[...] o corpo como cicatriz aberta que religa natureza e cultura, vida e 
conhecimento, para reprocessá-los, reorganizá-los e recriá-los. Como uma 
“metamorfose ambulante” (Raul Seixas) a idéia de corpo prefigura uma 
concepção complexa e inacabada de cada indivíduo humano (ALMEIDA, 
2004, sp). 

 

Esse era o caminho que eu queria trilhar: rumo ao que sou, enfermeira, tendo 

o corpo como uma matriz pedagógica. A enfermagem precisa religar o corpo para 

que vozes tristes e distantes diminuam em nosso quotidiano, excessivamente 

biomédico. 

Para tanto, será considerada, neste ensaio, matriz pedagógica a ideia de 

Arroyo (2003) que remete a referenciais pedagógicos que podem ajudar a 



 
 

compreender e tratar os processos educativos na saúde e na formação dos seus 

profissionais. 

Precisamos pensar no que diz Kruse com relação à formação acadêmica da 

enfermagem: 

 

[...] nos produz enfermeiras, imprime em nossos corpos formas de 
ser e habitar o mundo, isto é, formas de viver e ser saudável 
provenientes de saberes sobre o corpo que, além de atingirem os 
corpos dos pacientes, se exercem também sobre o nosso próprio 
corpo, espaço possível de subjetivação (KRUSE, 2004, p. 24). 

 

Para Mendes (1996) este paradigma consolida-se pelas recomendações do 

famoso Relatório Flexner, publicado em 1910, cujos principais elementos que 

coexistem, se complementam e se potenciam são: o mecanismo (analogia do 

homem com a máquina), biologismo (concepção de história natural das doenças), 

individualismo (exclui os aspectos sociais), especialização (necessidade de 

fragmentação do processo de produção), tecnificação (estruturou a engenharia 

biomédica na tecnificação do ato médico), e o curativismo (prestigia o diagnóstico e 

a terapêutica). Além disso, o mesmo autor esclarece que o paradigma em questão é 

coerente com o conceito de saúde como ausência de doença e constitui uma âncora 

que permite sustentar a prática sanitária da atenção médica. 

Por conseguinte, é a visão hegemônica que dita as formas de ser e de 

conviver com a corporeidade, vê o cliente como algo distante, frio, objetal, mutilador 

que irá coisificar o corpo em práticas cada vez mais desumanizantes. 

É o que quer dizer Silva: 

 

[...] podemos observar que a abordagem biomédica se molda em 
sua maior vertente na concepção do corpo humano como uma 
máquina que deve ser estudada e cuidada a partir de suas partes, 
daí o surgimento de tantas especialidades e subespecialidades 
trazendo como colorários a redução do próprio ser humano, 
situando-o ao nível da máquina. Com isto, os modelos assistenciais 
de saúde foram se moldando a esta noção e incorporando-a nas 
próprias relações interpessoais com os seus clientes. A enfermagem 
não ficou alheia a este processo de coisificação e mecanização do 
homem apesar de sustentar em suas raízes uma herança idealista e 
religiosa-cristã (SILVA, 1995, p. 37). 

 



 
 

É bom lembrar que o paradigma em questão tem como alvo, além da 

manutenção do status quo do poderio médico, dar respostas aos interesses 

dominantes mercantis de lucro em detrimento das reais necessidades de saúde da 

população brasileira. 

Germano (1985, p. 110) esclarece que “[...] o que se observa foi que a 

enfermagem sempre esteve vinculada aos interesses dominantes [...]”. Partindo 

desse ideário é que me coloco novamente diante da voz da dor e volto às perguntas 

do início desta introdução. 

E após o meu encontro com o corpo como matriz pedagógica é que reflito: 

como transmutar meus sonhos e desejos para trilhar esse caminho? 

Assim, parto de uma questão de pesquisa para nortear este trabalho. Como a 

arte pode contribuir para aproximar a enfermagem do saber sensível que o corpo, 

como matriz pedagógica, oferece? 

Alguns marcos teóricos surgem na busca de encontrar respostas para minhas 

questões, como, por exemplo, a respeito da reforma do pensamento. 

 

A reforma necessária do pensamento é aquela que gera um 
pensamento do contexto e do complexo. O pensamento contextual 
busca sempre a relação de inseparabilidade e as inter-retroações 
entre qualquer fenômeno e seu contexto, e deste com o contexto 
planetário. O complexo requer um pensamento que capte relações, 
inter-relações, implicações mútuas, fenômenos multidimensionais, 
realidades que são simultaneamente solidárias e conflitivas (como a 
própria democracia que é o sistema que se nutre de antagonismos e 
que, simultaneamente, os regula), que respeite a diversidade, ao 
mesmo tempo que a unidade, um pensamento organizador que 
conceba a relação recíproca entre todas as partes (ALMEIDA; 
CARVALHO, 2007, p.22). 

 

Sentia-me bem com essas premissas em mente. Acredito que o caminho para 

discutir o corpo como matriz pedagógica para o processo de trabalho do enfermeiro 

transite pelo pensamento complexo.  

Cabe aqui descrever, do ponto de vista etimológico, o significado da palavra 

complexidade, que é de origem latina, e provém de complectere, cuja raiz plectere 

significa trançar, enlaçar. Remete ao trabalho da construção de cestas que consiste 

em entrelaçar um círculo, unindo o princípio com o final de pequenos ramos.  

Sendo assim, partindo do fragmento do que diz Morin (2004, p. 96), “[...] a 

reforma do pensamento é de natureza não programática, mas paradigmática, porque 



 
 

concerne à nossa aptidão para organizar o conhecimento”. Daí, acreditando que o 

meu encontro pode ser debatido como uma necessidade de reformar o pensamento 

flexneriano, que predomina na enfermagem, é que penso ser a arte um dos passos 

seguinte nesse caminho que busco. 

Corpos vivos, pulsantes, brincantes, inteiros, sensíveis, porosos...a vivência 

com a arte. Pensaremos nas questões concretas que norteiam a enfermagem 

mediante a insustentável leveza, como diz Kundera1, do ser metáforas.  

O pensamento racionalizador e fragmentador quer e precisa da metonímia. 

Na tessitura desta trama policromática e polissêmica do corpo e a enfermagem 

vamos aceitar o convite da metáfora das expressões artísticas. 

Como realizarei meu desejo? Que estratégias cognitivas usarei? Coloco-me 

diante dos autores clássicos da metodologia científica e não encontro respostas. Daí 

me vem o debate entre a metodologia e o método da complexidade. 

 

[...] concepção do método: o método como caminho, ensaio gerativo 
e estratégia “para” e “do” pensamento. O método como atividade 
pensante do sujeito vivente, não-abstrato. Um sujeito capaz de 
aprender, inventar e criar “em” e “durante” o seu caminho (MORIN et 
al., 2007, p. 18). 

 

Essa é a paisagem mental que quis para seguir meu caminho. E outra vem 

para definir os seus ladrilhos: 

 

A ideia de estratégia é indissociável da de arte. Arte e ciência 
excluíam-se mutuamente na paradigmatologia clássica. A arte é 
hoje indispensável para a descoberta científica, e será cada vez 
mais indispensável para a ciência, visto que o sujeito, suas 
qualidades, suas estratégias, terão nela um papel cada vez mais 
reconhecido e cada vez maior (MORIN, 2007, p. 32). 

 

A beleza da metáfora é mais do que necessária para transformar nossos 

passos firmes, mecânicos e racionais em movimentos vibrantes, musicais, inventivos 

e sensíveis da nossa humanidade desumanizada. 

Admirando o que falam Leloup e Boff (1997, p. 109) “a grande arte, como eu 

disse há pouco, não está reservada para os que vivem sobre um palco ou em 

                                                 
1 Autor de romances nasceu em Praga, na Tcheco-Eslováquia, em 1929.  Faz digressões sobre problemas do 
relacionamento humano (KUNDERA, 1985). 



 
 

museus, mas é a introdução da beleza em nossa existência.” A enfermagem deixou-

se aprisionar pela visão utilitarista do corpo/máquina. Vamos aceitar o convite do 

corpo e as metáforas como senhas para pensá-lo em sua integralidade, 

subjetividade, singularidade e nos deixar levar pelos sentimentos gerados pela 

beleza em nossa existência. 

 

Os sentimentos que guiam a arte, que a fazem brotar, são 
sentimentos que criam novas paisagens, novas formas de vivência. 
Assim, a esses sentimentos que são também estéticos, constroem 
algo que não são a realidade, mas que, ao mesmo tempo, possuem 
substantividade (MEDEIROS, 2008, p. 131) 

 

E então nasce deste encontro meu e o corpo o que vem a ser o objetivo deste 

trabalho, qual seja o de discutir o corpo como eixo norteador no processo ensino e 

aprendizagem da enfermagem mediante três elementos artísticos: música, pintura e 

literatura. 

A escolha da música deu-se a partir do pensamento de Pena-Vega et al 

(2008, p. 133): “A música é uma comunicação da alma”. Memória da Pele vem na 

voz de Maria Betânia falar das lembranças que não são minhas, estão em mim, 

tatuadas na memória da pele. A música composta por João Bosco e Wally Dias 

Salomão canta as recordações de um amor vivido de quem tenta esquecer 

racionalmente, mas que o corpo teima em lembrar. 

 

Quem se lembra de você em mim, eu sei 
Bate é na memória da minha pele 
Bate é no sangue que bombeia na minha veia 

 

O que defende Leloup acerca da pele é acolhedor: 

 

A pele é a ponte sensível do contato com o mundo e pode ser 
também um abismo. É o nosso órgão mais extenso, é o nosso 
código mais intenso, um lar de profundas memórias. O corpo sente, 
toca, fala, comunga (LELOUP, 1998, p. 9). 

 

Impermeabilizamos nossas peles, o cuidado do enfermeiro se dá no contato 

direto com os corpos e suas peles e não reconhecemos suas lembranças. Como 

bem diz Carvalho (2005, p. 38), ao expor sua experiência na qualidade de paciente 

de uma instituição hospitalar após um atropelamento, a respeito do contato que tem 



 
 

com seus cuidadores, “o corpo é manipulado burocraticamente com luvas de látex 

hipoalergênicas”. 

A segunda metáfora retirada da literatura é um conto de Clarice Lispector. O 

título é Miss Algrave e vai narrar a história de vida de uma mulher solteira e virgem, 

e seu encontro com um extraterrestre chamado Ixtlan. Até então ela que vivia como 

se todos os dias fossem uma segunda-feira, se viu seduzida pelo prazer em ter um 

corpo em contato com outro corpo, o que lhe permitiu também dar visibilidade aos 

corpos dos outros. Repudiava a imoralidade que transpirava os corpos dos outros e 

o seu. “Tomava banho só uma vez por semana, no sábado. Para não ver o seu 

corpo nu, não tirava nem as calcinhas nem o sutiã” (LISPECTOR, 1998, p. 14). 

Seus pensamentos giravam em torno da impureza que os corpos exalavam. 

“Até as crianças eram imorais. Evitava-as. E lamentava muito ter nascido da 

incontinência de seu pai e de sua mãe. Sentia pudor deles não terem tido pudor” 

(LISPECTOR, 1998, p. 16). 

O conto faz parte do livro A Via Crucis do Corpo, de Clarice Lispector. Neste 

livro estão diversos contos que irão permitir que a convenção coletiva do silêncio ao 

corpo fale, grite, gema, susurre, seja livre. Uma liberdade não vista, muito menos 

vivida. 

Almeida e Carvalho (2007, p. 91) são convidativos, quando dizem:  

 

O romance refere-se à condição humana, que as ciências sociais 
nunca conseguem enxergar; fala de nossas paixões, emoções, 
sofrimentos, alegrias, das relações com o outro e com a História 
(ALMEIDA; CARVALHO, 2007, p. 91). 

 

Foi uma experiência em uma instituição sanitária que nos fez escolher a 

pintura como nossa última metáfora convidativa: o internamento da pintora Frida 

Kalho. A tela cama voadora ou o Hospital Henry Ford de 1932. A experiência 

traumática do seu aborto é mostrada nesta tela através da pintura. 

 

[...] da artista toda nua, deitada numa cama de hospital, que é 
demasiado grande em relação ao corpo dela. O lençol branco por 
debaixo do seu baixo-ventre está ensopado de sangue. Por cima 
três fitas vermelhas, como se fossem artérias, que ela segura com a 
mão esquerda, e que têm seis objectos atados às suas pontas – 
símbolos da sua sexualidade e da gravidez falhada. A fita que está 
por cima da poça de sangue à volta da pélvis transforma-se num 



 
 

cordão umbilical e leva-nos até a um feto masculino de tamanho 
invulgar em posição embrionária (KETTENMANN, 2004, p. 33). 

 

A pintora mexicana traduzia, em suas telas, os seus mais íntimos 

pensamentos. E, nesta tela, em especial, apresenta sua dor e sofrimento em partes 

que religam seu corpo. Assim, se esboça: 

 

A cabeça não podia mais, desde então, responsabilizar-se pelo 
corpo. O corpo me afogou, cada uma de suas fibras culminou no 
monstruoso, ultrapassando as fronteiras do funcionamento que lhe 
cabia.E a sensação, que desde então nunca mais me deixou, de 
que meu corpo concentra em si todas as chagas do mundo (KALHO 
apud SILVA, 2004, p. 29). 

 

Ouso pensar no meu encontro com o corpo como matriz pedagógica, através 

das metáforas como quem se arrisca a viver o que pensa em verso e prosa em meio 

aos verbos na terceira pessoa do universo científico. 

Meu desejo encontrou respaldo num convite feito por minha orientadora, para 

ministrar uma aula no curso de graduação em Enfermagem, da UFRN. Esta 

atividade, prevista dentro da disciplina Prática Pedagógica do Curso de Mestrado em 

Enfermagem, consistia em apresentar um texto sobre “a Humanização da Dor e do 

Sofrimento no âmbito hospitalar”. Os alunos do 4º período deveriam refletir sobre o 

tema dentro do atual contexto onde está inserida a enfermagem. 

O desafio de levar um tema tão singular para alunos que só agora estariam se 

aproximando da enfermagem foi o estimulo que precisava para viver a experiência 

de um encontro dialógico mediado pelo universo metafórico. E, assim, organizei o 

momento com o seguinte objetivo em mente: oferecer espaço para a reflexão acerca 

da humanização da dor e do sofrimento através de quatro elementos poéticos 

artísticos. Era um pedido para discutir o tema da aula à luz de quatro elementos da 

arte em quatro subgrupos: O poema de Manoel de Barros retirado do livro “Retrato 

do Artista quando Coisa” (2007), um cordel “Meu Sonho”, de Antônio Francisco, um 

conto de Clarice Lispector “Uma história de Amor” e, por fim, a tela A Cama Voadora 

de Frida Kahlo.  

Foi uma rica experiência; os alunos entraram na viagem, contrapondo-se a 

todas as expectativas. Fizeram belas analogias com o quotidiano da enfermagem e 

discussões profundas acerca da dor e do sofrimento. 



 
 

Este foi um outro momento que deu vida à ideia do meu encontro com o corpo 

mediado pelas metáforas postas anteriormente. 

E foi assim que influenciada pela ideia das metáforas, passei a acreditar ser 

este trabalho importante para o cenário de que faço parte: o ensinar e o aprender da 

enfermagem. O que dizem Gondim e Lima (2002, p. 14) reforça meus pensamentos 

em relação a esta pesquisa: “Se concebermos a pesquisa como atividade artesanal, 

isto é, como um trabalho no qual está presente a marca do autor”. Pensando na 

minha marca como autora deste ensaio, em meio a um universo a cada dia mais 

objetal e frio que predomina na enfermagem, sou levada a refletir acerca dos 

porquês do ato de escrever: 

 

Escrever já não é uma expressão de vaidade pessoal, intelectual ou 
uma expressão egoica qualquer. É muito mais que isto. É um 
compromisso com algo maior em que acreditamos, o 
comprometimento com a consciência da tarefa a ser cumprida, com 
um sonho [...] (MORAES, 2005, p. 75). 

 

E é tentando materializar o meu sonho de ser uma pessoa melhor num 

mundo melhor que me propus a escrever este trabalho. A meu ver, e por tudo que 

fora dito até aqui, a enfermagem precisa aproximar-se do caleidoscópio do saber 

sensível e aprender a aprender com as infinitas combinações de imagens, 

conhecimentos, sentimentos e visões de mundo. A enfermagem precisa pensar na 

multidimensionalidade do ser e aceitar o convite da arte para que a leveza nos 

confronte com o peso que temos carregado mimicamente, mais uma vez 

respondendo ao ideário hegemônico. 

 

[...] o homem do século XXI deseja estabelecer uma comunicação 
cromática não só em termos econômicos, territoriais e políticos, mas 
através da arte, sugerindo que o mundo seja menos fragmentado, 
mais universalista, mais solidário, mais colorido, unindo/tecendo 
diversidade/unicidade para um abraço planetário com cores 
variadas, para quebrar distâncias, indiferenças, desigualdades, 
individualismo, afastando o que separa, o que disjunta, numa 
perspectiva solidária e unificadora (ALMEIDA et al., 2003, p. 129). 

 

Acredito serem esses motivos mais do que suficientes, necessários, que 

podem apontar que esta pesquisa, muito mais que devaneios de uma sonhadora, 

sejam senhas para abrir e manter abertos caminhos dialógicos com o processo 



 
 

ensino e aprendizagem da enfermagem, mediado pelo corpo como matriz 

pedagógica. 

Portanto, é chegado o instante de compartilhar algo mais que não fora dito 

até aqui.  
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...o trabalho do verdadeiro escritor exige a totalidade do corpo e 
um engajamento único, singular e solitário. (..) Específico, 
particular e original, o corpo todo inventa; a cabeça adora 

repetir. A cabeça é ingênua. O corpo é genial. 
(MICHEL SERRES) 
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Na tessitura desta trama policromática e polissêmica do corpo e a 

enfermagem, vamos aceitar o convite das metáforas das expressões artísticas. 

Pensando no que comenta Almeida e Carvalho (2007, p. 32) “[...] técnicos 

especialistas que tratam os problemas de modo isolado esquecem que, nessa época 

de mundialização, os grandes problemas são transversais, multidimensionais e 

planetários.” É que nos direcionamos para pensar na estratégia cognitiva necessária 

para tecer esta trama. 

Partindo de nossa questão central, qual seja, até que ponto a arte pode 

contribuir para o ensino da enfermagem, pautado no saber sensível do corpo como 

matriz pedagógica? Que caminhos devemos trilhar para tentar dar conta dessas 

inquietações? 

Nossas questões tiveram, como fios na tessitura de sua trama, fios 

polifônicos, poéticos, plurais e sensitivos: a música, o conto e a pintura.  

O diálogo corpo e enfermagem, mediante as metáforas, foi fiado pela 

errância, incerteza e abertura. Vale salientar que, para a era planetária, a educação 

tem como missão fortalecer as condições de possibilidade da emergência de uma 

sociedade-mundo composta por cidadãos protagonistas, conscientes e criticamente 

comprometidos com a construção de uma civilização planetária (MORIN et al., 

2007). 

Desse modo, o processo ensino/aprendizagem da enfermagem se alimentaria 

não somente da linearidade do saber lógico, mas também do saber sensível. Um 

outro pensamento moriniano vem contribuir para essa discussão: 

 

A cultura humanística é uma cultura genérica, que, pela via da 
filosofia, do ensaio, do romance, alimenta a inteligência geral, 
enfrenta as grandes interrogações humanas, estimula a reflexão 
sobre o saber e favorece a integração pessoal dos conhecimentos 
(MORIN, 2004, p. 17). 

 

Partindo dessa visão poliocular, é que nos voltamos para a ideia de método 

contrário a de metodologia. 

 

Considerar problemas de método. Frequentemente, esse termo é 
confundido com metodologia, o que enrijece seu caráter 
programador; método aqui é entendido como uma disciplina do 
pensamento, algo que deve ajudar a qualquer um a elaborar sua 
estratégia cognitiva, situando e contextualizando suas informações, 
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conhecimentos e decisões, tornando-o apto para enfrentar o desafio 
onipresente da complexidade. Muito concretamente, trata-se de um 
“método de aprendizagem na errância e na incerteza humanas” 
(MORIN et al., 2007, p. 12-13 – Grifo do autor). 

 

E assim errantes e incertos quanto às possíveis respostas às nossas 

inquietações atuais, frente ao diálogo corpo e enfermagem, nos vimos andando no 

fio da navalha. Como foi dito, páginas atrás, não é nossa intenção tornar explicáveis 

nenhuma das metáforas oferecidas para participarem deste diálogo. Ao contrário, 

acreditamos ser exatamente seus enigmas e incógnitas os caminhos mais 

encantadores para nos fazer refletir sobre a inserção da enfermagem no atual 

contexto planetário. 

Nesse percurso, nos chamou a atenção o que Morin et al (2007, p. 18) dizem 

“o ensaio como expressão escrita da atividade pensante e da reflexão é a forma 

mais adequada para a forma moderna de pensar”. Este é um ensaio que pretende 

ter um método, ou seja, aquilo que serve para aprender, e, ao mesmo tempo, é 

aprendizagem, que permite conhecer o conhecimento (MORIN et al, 2007). 

As ideias das metáforas nos falam do mundo da percepção, não a percepção 

entendida como consciência que sobrevoa o corpo, mas enquanto experiência 

significativa do corpo, que é descoberto também por meio da arte. Dessa forma, a 

obra de arte é percebida, é contemplada, quando mergulhamos no mundo da 

percepção. Por meio da arte sentimos mais, nos percebemos enquanto sujeitos 

engajados no mundo, que não vivemos sozinhos, isolados; vivemos a partir de 

nossa relação com tudo aquilo que está presente no mundo, inclusive o outro 

(MEDEIROS, 2008). 

Para Morin citado por Almeida e Carvalho (2007) é imprescindível aceitar o 

convite de Pascal: 

 

Pascal nos convidava, evidentemente, a um conhecimento em 
movimento, em circuito pedagógico, em espiral, que avança ao ir 
das partes ao todo e do todo às partes, e é isso que constitui nossa 
ambição comum (ALMEIDA; CARVALHO, 2007, p. 52). 

 

O conhecimento em movimento, este incerto, fora dos padrões normativos, 

solidário, generoso, acolhedor, nos alerta para um fato que cerceia a atuação do 
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enfermeiro e o distancia da sabedoria, quiçá deste como matriz pedagógica do seu 

processo ensino e aprendizagem: a hiperespecialização. 

 

De fato, a hiperespecialização impede de ver o global (que ela 
fragmenta em parcelas), bem como o essencial (que ela dilui). Ora, 
os problemas essenciais nunca são parceláveis, e os problemas 
globais são cada vez mais essenciais. Além disso, todos os 
problemas particulares só podem ser posicionados e pensados 
corretamente em seus contextos; e o próprio contexto desses 
problemas deve ser posicionado, cada vez mais, no contexto 
planetário (MORIN, 2004, p. 13-14). 

 

Essas ideias iluminaram esse caminho metodológico na busca de nosso 

objetivo, definindo as lanternas que o iluminaram. Os autores Edgar Morin, Maurice 

Merleau-Ponty, Henriqueta Kruse, Claude Lévi-Strauss, Petrúcia Nóbrega, Michel 

Serres, Jean-Yves Leloup foram essas lanternas. 

Eles permitiram caminhar com as metáforas na discussão sobre o corpo como 

matriz pedagógica. Fontes documentais, a música, o conto e a tela precisavam do 

foco luminoso dos autores para materializar este trabalho. 

 

Um conhecimento só é pertinente na medida em que se situe num 
contexto. A palavra, polissêmica por natureza, adquire seu sentido 
uma vez inserida no texto. O texto em si mesmo adquire seu sentido 
no contexto. Uma informação só tem sentido numa concepção ou 
numa teoria. Do mesmo modo, um acontecimento só é inteligível se 
é possível restitui-lo em suas condições históricas, sociológicas ou 
outras (ALMEIDA; CARVALHO, 2007, p. 58). 

 

Daí uma inquietação ser terreno fértil para a outra e vice-versa. E assim a 

trama policromática e polissêmica do diálogo entre o corpo e a enfermagem foi 

tecida com fios poéticos e artísticos que passam necessariamente pelo movimento 

elíptico do conhecimento. 

Nesse vaivém do método de quem entende como estratégia cognitiva, como 

afirma Morin (2008, p.70), “a estratégia produz-se durante a ação, modificando, 

conforme o surgimento dos acontecimentos ou a recepção das informações, a 

conduta da ação desejada”. Vamos ao encontro do que ora propomos. 
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...a música se baseia em relações verdadeiras e naturais entre os sons, não há, nem 
pode haver, nada de convencional nela. Com algumas pequenas diferenças, a 

melodia deve ter por toda a parte o mesmo fundo, a mesma base. Prova disso é que 
não compreendemos todas as línguas, mas todos são sensíveis a qualquer música, 

um europeu à da Ásia, e até da África e da América. 
(CLAUDE LÉVI-STRAUSS) 
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 Por que a memória da pele? Procuramos encontrar respostas e só nos vêm à 

cabeça mais perguntas. O que é memória? Que influência a memória da pele tem 

frente ao nosso objeto de pesquisa, qual seja, o corpo como matriz pedagógica? 

 É no sentido proposto por Leloup (2000) de estarmos em um lugar de 

pesquisa, um lugar onde ousamos colocar um certo número de perguntas e onde 

aceitamos não encontrar todos os elementos de resposta. 

 Este capítulo tem como senha a música, de João Bosco e Wally Dias, 

intitulada Memória da pele. Não é nossa intenção dissecar a letra da música para 

buscar nossos presumíveis resultados deste trabalho; longe disso; pensamos nela 

como uma estratégia de entrada e saída neste diálogo com o corpo no universo da 

enfermagem. 

 A voz de Maria Bethânia, ao interpretar a letra da referida música, nos conduz 

a uma viagem às nossas mais íntimas lembranças. Eu já esqueci você, tento crer/ 

Seu nome, sua cara, seu jeito, seu odor/ Sua casa, sua cama, sua carne, seu suor. 

 A letra nos faz pensar nas nossas memórias. É possível esquecer algo 

intencionalmente? Ou as lembranças são marcas de acontecimentos das nossas 

vidas e como tais são incapazes de ser extraídas propositadamente? Há quem diga 

que sim, porém, isso não ocorrerá impunemente, ficando algo no lugar. 

Eu já esqueci você, tento crer mas o corpo teima em lembrar das limitações 

subjetivas da condição humana. A racionalidade esbarra na porosidade da pele. 

Leloup (2008) diz que essa rememoração essencial vive-se no “corpo que se é”, 

repleto de memórias pessoais e coletivas. 

 O homem habita essa túnica, pele ou membrana, invólucro de seu 

relacionamento com um mundo que lhe diz respeito (SERRES, 2004). A ideia 

predominante em nossa sociedade é de que nossas memórias estão guardadas em 

nosso cérebro; há aquelas pertencentes ao hemisfério esquerdo e aquelas, ao 

direito. Nosso sistema nervoso central e periférico dita como e quando tais 

lembranças serão despertadas. Pelo menos é isso que impõe o paradigma 

hegemônico no cenário da saúde. 

 Mas concordamos com Serres (2004) ao apontar o corpo como o grande 

protagonista do relacionamento do homem com o mundo. Leloup (1998) continua 

esse pensamento ao dizer que o corpo é a nossa memória mais arcaica. Nele, nada 

é esquecido. Cada acontecimento vivido, especialmente na primeira infância e 

também na vida adulta, deixa no corpo sua marca mais profunda. 
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 E por isso Maria Bethânia canta Eu já esqueci você, tento crer/ Seu nome, 

sua cara, seu jeito, seu odor/ Sua casa, sua cama, seu suor. Tentamos crer a todo o 

tempo que dominamos nossos desejos, sonhos, dores, alegrias, prazeres. Grande 

engano; podemos até construir nossas vidas em função dessa racionalidade, como 

quem cria uma verdade para acreditar, mas nosso corpo sabe do que lembra. 

 Cyrulnick procura justificar a organização cognitiva da memória afirmando: 

“Como hoje sabemos que nossa identidade é estruturada por narrativas íntimas e 

culturais, seria interessante nos perguntarmos quais acontecimentos guardados na 

memória nos permitem construir narrativas de vida” (CYRULNICK, 2005, p. 41). 

 Tentamos crer que nossas vidas são narradas a partir do discurso da lógica, 

da linearidade, da relação causa e efeito, do antropocentrismo, do uso da tecnologia 

como solução para todos os nossos problemas, da analgesia e anestesia da dor e 

do sofrimento. 

 Isso não acontece ao acaso, há respostas sócio-históricas. Vandana Shiva 

(2003) diz que o fato de termos nascido de uma cultura dominadora e colonizadora 

traz como desdobramento para os sistemas modernos de saber o fato de que são 

eles, próprios, colonizadores. 

 Então, é isso numa ressignificação do colonizador; estão hoje explorando 

nossas maiores riquezas (sonhos, desejos, prazeres) em troca do brilho reluzente da 

razão como resposta para todas as nossas necessidades. Eu já esqueci você, tento 

crer. 

  

Um corpo carrega a história de uma vida pessoal e nele estão as 
raízes de uma história ainda maior, transpessoal: as origens da vida 
e do mundo. Se as memórias do mundo estão inscritas na pele e na 
carne de cada homem, acariciar a pele de um ser vivo pode ser um 
meio de tocar antigas memórias do universo, descobrir verdades 
profundas sobre a vida [...] (FONSECA, 2007, p. 117). 
 

 Ao tocar ou ser tocado, não um saco que reveste o homem, mas a pele ponte, 

podemos estar em contato com as cicatrizes que marcam a memória da pele.  

 Não é à toa que hoje se discute amplamente em enfermagem o poder do 

toque e quanto nós enfermeiros impactamos em nosso processo de cuidar do outro. 

Essa discussão transita em todos os ciclos de vida. 
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 Nesse sentido, o toque é uma ponte que acessa a subjetividade, o mais 

íntimo do ser humano. Não é possível pensar no trabalho do enfermeiro sem ter um 

olhar sensível para o ato de tocar ou ser tocado. 

 Na literatura há ampla discussão sobre isso, mas em nossas buscas nos 

chamou a atenção, no método canguru, a função psicológica da pele, a título de 

exemplificação. 

 

O Eu-pele desenvolve-se a partir das experiências ligadas à 
superfície da pele. Existe uma influência precoce e prolongada das 
estimulações táteis sobre o funcionamento e o desenvolvimento 
do bebê.  Na UTI Neonatal é importante que o bebê possa vivenciar 
experiências gratificantes por meio de sua pele. A contribuição dos 
pais ou de seus substitutos é de importância capital (BRASIL, 2002, 
p. 56 – Grifo do autor). 

 

 Esse exemplo mostra a relevância científica deste trabalho, que reside no 

cotidiano de nossas práticas como enfermeiro. Do mesmo modo, acontece no 

cuidado com pessoas em estado vegetativo, com parturientes, com idosos. 

 Desse modo, podemos perceber que a memória da pele traz histórias nossas 

e outras histórias também, e na enfermagem envolve o cuidar em si. 

 Somos o resultado das histórias vividas pelos nossos antepassados, de suas 

experiências, dos seus valores, da cultura e do contexto que moldaram o seu 

ver/conviver e o sentir pensar de cada um. Trazemos, em cada uma de nossas 

células, a história de nossos pais, avós e bisavós, de nossa cultura e do contexto em 

que vivemos, o que nos faz concluir que a própria história inicial de cada ser humano 

resulta de várias outras histórias que ocorreram em outras épocas e foram vividas 

em diferentes momentos e contextos (MORAES, 2005). 

 Leloup (2000) continua essa ideia ao defender que no nosso código genético, 

no encontro desses dois programas transmitidos pelo pai e pela mãe para criar um 

novo programa, há toda a memória das duas famílias e, através delas, de toda a 

sociedade. E, além destas memórias coletivas, há as memórias cósmicas. Os físicos 

dizem que em nossos átomos e células temos a memória de estrelas antigas, temos 

a memória do universo. 

 Estão exiladas no esquecimento tais histórias? Eu já esqueci você, tento crer. 

Mas meu corpo rememora furtivamente Seu nome, sua cara, seu jeito, seu odor/ 

Sua casa, sua cama, seu suor. 
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 Rememorar, palavra que nos confronta com a face da emoção, emoção esta 

que pode ser acionada de diferentes formas, modos: cheiros, sons, gostos, toques, 

imagens. E não há razão que explique todo o poder da emoção para rememorar. 

 Escolhemos a música de João Bosco e Wally Dias Salomão para rememorar 

nossa condição individual, coletiva e cósmica.  

 Ao ouvi-la pela primeira vez, fomos tomadas por uma sensação súbita de 

clareza do mundo, de prazer capaz de embriagar os sentidos e nos fazer sorrir da 

nossa estranha inconsciência do corpo.  

 Como bem diz Lévi-Strauss (1997), a música exclui o dicionário, o ouvido, 

como a visão e o olfato tem gozos imediatos e, por isso, a música agrada 

independentemente de qualquer imitação. É sobre os nossos sentidos, e unicamente 

sobre eles, que a música age diretamente. Em música, os sons não são a expressão 

da coisa, eles são a própria coisa. 

 E com a música viajamos pela memória da pele, na profundidade abissal 

dela. 

 Para além da epiderme, derme e endoderme, nossa pele é nosso contato 

com o mundo. Orquestra, perifericamente, nossas mais íntimas narrativas de vida. 

Quando olhamos as cicatrizes do nosso corpo, vemos nossas histórias particulares, 

e, como já fora discutido, outras histórias também. 

 E canta Maria Bethânia: Eu pertenço à raça da pedra dura. 

 Esse trecho nos faz pensar em como os mitos, a música contém sintagmas e 

paradigmas que estimulam as emoções e propiciam a renovação dos sentidos. O 

dispositivo musical excita a escuta: quanto mais se ouve determinado trecho de uma 

música, qualquer que seja ela, mais nos deixamos levar pelo caráter dionisíaco da 

explosão estética (CARVALHO, 2005). 

 E a escutá-lo e escutá-lo e escutá-lo vem com firmeza a ideia de nos 

reafirmarmos após um acontecimento de nossas vidas. Quantas vezes temos que 

crer em nossa materialidade e razão para dar um significado ao viver. 

 Algumas cenas irão se transformar em memória e definir nossa identidade 

narrativa, como uma série de histórias sem palavras. Os acontecimentos em nossas 

vidas não têm representação de si. Estes só produzirão traumas a depender do 

sentido que atribuímos a eles e isso dependerá de nossas histórias e dos rituais que 

nos cercam (CYRULNICK, 2005). 
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 Ser da raça da pedra dura pode garantir a capacidade de redefinição de 

nossas vidas mesmo após um trauma que sangra em nossa memória. 

 O mesmo autor esclarece que 

 

a experimentação e os dados clínicos permitem hoje compreender 
melhor como se constitui uma lembrança traumática. Antes da 
imagem e da fala, durante os primeiros meses, uma ruptura 
sensorial impregna na memória uma sensibilidade preferencial, um 
vestígio sem lembranças (CYRULNICK, 2005, p. 52). 

 

 E continua explicando, com efeito, que quando uma narrativa é normatizada, 

admitida, torna-se uma ladainha amplamente instrumentalizada, e desse modo, a 

memória formatou-se.  

 Nossa sociedade comumente repete tais ladainhas e consegue materializá-

las muito bem nos rótulos que, de forma direta ou indiretamente, ajudam a pregar 

nos indivíduos nela inseridos. 

 Leloup (1998) alerta para essa situação ao dizer que muitos dentre nós nunca 

foram tocados como templo ou como sopro e nem mesmo, em certos casos, como 

uma pessoa. Ao contrário, muitos foram tocados somente como pedaços de carne 

animal, apenas coisas. Então podemos entender o sofrimento, as marcas que 

ficaram inscritas sobre esse corpo. 

 Precisamos mesmo ser da raça da pedra dura para nos manter vivos em meio 

a essa lógica maquínica e objetal do corpo humano e da condição humana. 

 

Nem nascemos ainda e já começamos a nos tecer. [..] Trata-se de 
uma memória sensorial, uma sabedoria do corpo, de certo modo, 
que registra as informações vindas do exterior e dá forma a nossas 
maneiras de reagir (CYRULNICK, 2004, p. 33). 
 

 O que podemos aprender com essas memórias? Que representações tais 

memórias transubstanciam em nossos cotidianos? 

 O corpo humano como sistema biológico é afetado pela religião, ocupação, 

inserção no grupo familiar, classe e por outros intervenientes sociais e culturais 

(RODRIGUES, 2006). 

 Conhecer a gênese de nossas memórias pode instigar movimentos 

individuais de transgressão das ideias hegemônicas impostas pelo saber lógico 

reducionista. De outro modo, ao nos aproximar delas, é possível começar a entender 
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algumas reações psíquicas, a exemplo negação, introspecção, alguns transtornos 

mentais, entre outros. 

 E a canção continua a nos acompanhar nessa busca ao que nós somos: 

Quando, enfim, juro que esqueci/ Quem se lembra de você em mim, em mim/ Não 

sou eu, finjo que não sei, não sou eu. 

 Os momentos de escuta musical atenta nos proporcionam a sensação de 

pertencimento a algo maior, um mundo maravilhoso ao qual nos sentimos 

integrados, o que nos dá uma sensação de que somos únicos na espécie humana, 

especiais em nossa singularidade. Porém, ao mesmo tempo em que reconhecemos 

as nossas especificidades, nos diluímos como personalidade num universo que 

transcende à nossa dimensão corporal e percebemos que somos apenas o fio de 

uma teia que tece e é tecida na própria trama da vida (MORAES, 2005). 

 A inconsciência corporal é um desdobramento dos ditames do saber 

capitalístico vigente na sociedade que nos faz ver, sentir, saborear, ouvir, ser em e 

aos pedaços.  

 Esse arcabouço ideológico contribui para a fragmentação; ora, vê as partes 

estanques nos impedem de ver o todo e, consequentemente, entender a relação 

parte e todo e a vida nessa trama. 

 Vandana Shiva (2003) discute tal premissa ideológica do saber capital a partir 

do saber ocidental moderno que, para ela, é um sistema cultural particular que tem 

uma relação particular com o poder. No entanto, tem sido apresentado como algo 

que está acima da cultura e da política. Acabam por naturalizar a tirania e os 

privilégios hierárquicos, justificando serem parte do impulso de desenvolvimento 

também do saber globalizante no qual o paradigma de desenvolvimento está 

enraizado e do qual deriva sua argumentação lógica e sua legitimação. Desse modo, 

o poder, com o qual o sistema de saber dominante subjugou todos os outros, torna-o 

exclusivista e antidemocrático. 

 O cenário capitalístico nos fragmenta e nos leva a fragmentar nosso entorno. 

Acabamos como canta a letra, por pensar Quem se lembra de você em mim, em 

mim/ Não sou eu, finjo que não sei, não sou eu. 

 A consciência da inconsciência da minha condição humana vem causando 

dor e sofrimento. A razão descorporificada legitima e legisla modos de ser e de viver 

socialmente. 
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 Nas palavras de Rodrigues (2006), o corpo catalisa a ordem simbólica social. 

Por conseguinte, o homem, incapaz de reconhecer-se integralmente na sua 

corporalidade, é obrigado a rejeitá-la e afastá-la como decaída e perigosa. Aprende 

a detestar em si, metaforicamente, aquilo que em si a sociedade necessita rejeitar. 

 Não sou eu, mas minha carne traz na sua íntima e indissociável relação com 

o mundo as amarras ideárias do contexto em que está inserido. Quiséramos fingir 

não saber, a maioria de nós reproduz de forma acrítica e descontextualizada as 

lembranças tatuadas na memória de nossas peles, em nossos modos de andar a 

vida, realmente, sem saber os porquês. 

 Concordamos com Pena-Vega et al (2008) quando apontam ser necessário 

para se chegar à compreensão do atual contexto conhecer os paradigmas, isto é, as 

estruturas de pensamento que nos governam e que governam os outros. 

Pensamos em paradigma mediante o sentido empregado por Almeida e 

Carvalho (2007, p. 83), pois “[...] a palavra paradigma é o nível que determina a 

escolha da visão de mundo em função de um princípio lógico que une conceitos 

fundamentais.” Os mesmos autores afirmam que, em meio ao contexto da era 

planetária que estamos inseridos, é preciso uma reforma do pensamento para 

transpor o paradigma capitalístico hegemônico e atentar para o fato de que como 

afirma Morin (2004, p. 96) “[...] a reforma do pensamento é de natureza não 

programática, mas paradigmática, porque concerne à nossa aptidão para organizar 

o conhecimento”. 

É preciso pensar em uma outra organização cognitiva que não seja a 

modelagem corporal. Para tanto, vamos ousar pensar em elementos para além da 

cientificidade e dos discursos politicamente corretos atrelados aos interesses 

dominantes. 

Nossa aposta, como a de diversos autores, é na sabedoria dos elementos da 

arte, os quais são capazes de produzir subjetividade. Para Guattari, apreender os 

recursos íntimos dessa produção (essas rupturas de sentido autofundadoras de 

existência), a poesia talvez tenha mais a nos ensinar do que as ciências 

econômicas, as ciências humanas e a psicanálise reunidas (GUATTARI, 2000). 

A poética que existe na música pode ter desdobramentos cognitivos muito 

fortes nesta produção de subjetividades e permitir que a tomada de consciência da 

inconsciência corporal, com sua força de religação no caminho de um outro 

paradigma encontre espaço para existir. Este inventivo, generoso, estético, ético, 
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solidário que ouvirá não somente o que fala a memória da sua pele, mas que 

mantém uma escuta aberta para a dos outros, posto que o outro “[...] faz com que 

minha carne se misture a ela própria [...]” (SERRES, 2004, p. 56). 

Guattari afirma que 

 

o novo paradigma estético tem implicações ético-políticas porque 
quem fala em criação, fala em responsabilidade de instância 
criadora em relação à coisa criada, em inflexão de estado de coisas 
[...] (GUATTARI, 2000, p. 137). 
 

Vejamos uma das definições de estética: 

 

Nós definimos a estética, não em função da arte, mas enquanto 
atitude humana que vai muito além da arte propriamente dita (as 
emoções estéticas podem nascer tanto da contemplação de 
“belezas” naturais quanto de produtos artificiais, cuja finalidade não 
é, de forma alguma, artística (PENA-VEGA et al., 2008, p. 99 – Grifo 
dos autores). 
 

É uma atitude diante das coisas, como falam os autores citados 

anteriormente. Nóbrega (2009a) acrescenta que a estética foi compreendida por 

diversos autores como vivência sensível, a partir da qual o ser humano é capaz de 

criar novos sentidos para a vida. 

A vida que vivemos, o que somos e o que chegaremos a ser e também o 

mundo ou os mundos que construímos com o viver e o nosso modo como vivemos 

são sempre o nosso fazer (MATURANA; VERDEN-ZÖLLER, 2004). Há uma relação 

íntima e indissociável entre o saber e o fazer. 

E diante desse panorama polissêmico e polifônico entre conhecimento e ação 

somos postos frente à proposta de Santos (2005, p. 77), como um dos caminhos 

possíveis e próximos que pode nos ajudar, epistemologicamente, a agir como 

revolucionários de nosso ensinar e aprender: a Ecologia de Saberes. Esta é formada 

por “[...] conjuntos de práticas que promovem uma nova convivência activa de 

saberes no pressuposto que todos eles, incluindo o saber científico, se podem 

enriquecer nesse diálogo”. 

 O paradigma vigente pautado no saber capital vem demonstrando, através da 

experiência histórica de culturas não ocidentais, que os sistemas ocidentais de saber 

é que são cegos a alternativas. O rótulo de “científico” atribui uma espécie de 

sacralidade ou imunidade social ao sistema ocidental. Ao se elevar acima da 
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sociedade e de outros sistemas de saber e, simultaneamente, excluir outros 

sistemas de saber da esfera do saber fidedigno e sistemático, o sistema dominante 

cria seu monopólio exclusivo (SHIVA, 2003). 

 A mesma autora denomina tal paradigma como fundador das monoculturas 

da mente. Essa ideia vem reforçar a necessidade de se pensar em outros modos de 

responder às demandas existentes, numa aposta na diversidade do saber e na 

democratização social. 

 Edgar Morin et al. (2007), da mesma forma que a autora referenciada 

anteriormente, esclarece a origem do paradigma hegemônico através da história.  

A era planetária começa no final do século XV e o início do XVI. Esta 

desenvolveu-se através da colonização, da escravidão, da ocidentalização e, 

também da multiplicação das relações e interações entre as diferentes partes do 

globo. Iniciada em 1990, a época denominada globalização estabeleceu um 

mercado mundial e uma rede de comunicações que se ramificou intensamente por 

todo o planeta. Assim, os desenvolvimentos científicos, técnicos, econômicos 

propiciam um devir comum para toda a humanidade planetária uma característica de 

comunidade de destino (MORIN; CIURANA; MOTA, 2007). 

 Não sou eu. Somos nós que, fingindo ou não, estamos imersos nesse 

paradigma capital determinando e sendo determinados a partir de nossa existência 

no presente momento histórico. 

  

Fazemos a história que nos faz; somos jogados e jogadores na 
sociedade. Dependemos da sociedade, que depende de nós; a 
sociedade parece-nos um ser transcendente externo e superior que 
se nos impõe, mas ela só existe por nós e desaparece totalmente 
logo que cessam as interações dos indivíduos; de fato, nós nos 
coproduzimos mutuamente: os indivíduos fazem a sociedade, que, 
por meio da cultura, faz os indivíduos. A autonomia da sociedade 
depende dos indivíduos, cuja autonomia depende da sociedade 
(MORIN, 2003, p. 288). 

 

 Essa ideia traduz os desdobramentos que nossa carne emana como 

reciprocidade e expõe muito bem.  

 Rodrigues (2006) explica que o corpo porta em si a marca social e expressa a 

preocupação de toda a sociedade em imprimir nele, fisicamente, determinadas 

transformações que escolhe de um repertório cujos limites virtuais não se podem 

definir. Se considerarmos todas as modelações que sofre, será constatado que o 



37 
 

corpo é pouco mais que uma massa de modelagem à qual a sociedade imprime 

formas segundo suas próprias disposições – formas nas quais a sociedade projeta a 

fisionomia do seu próprio espírito. 

 Vemo-nos como sugere a letra da música Não sendo. Somos modelados com 

a sutil ideia de liberdade, autonomia, independência. 

 Serres (2004) conflui para esse pensamento e aponta consequências nas 

nossas vidas.  

 

Por falta de compreensão da virtude, o conjunto dos vícios adquire a 
beleza da coerência: uma vida inteira se empenha em inflar e 
engrandecer uma massa em expansão. Este crescimento evolui 
segundo uma inclinação de aspectos narcotizantes: o avaro, o 
preguiçoso e o guloso se drogam de sono, álcool e dinheiro; é 
preciso sempre aumentar a dose de furor e glória para permanecer 
por muito tempo encantado pela cólera, pela inveja ou pelo orgulho. 
Por que não apostamos mais na virtude? Porque o mundo em que 
vivemos se constrói precisamente sobre o crescimento generalizado 
e quantitativo; a economia, as finanças, o consumo e o progresso 
inovador das ciências e das técnicas, tudo o que parece sério e 
denso afigura-se tão necessário quanto o destino, tão indispensável 
quanto a dependência tóxica. Consequentemente, nossa própria 
cultura parece equivocar-se com tudo isso numa crescente narcose 
que alimenta sua dependência (SERRES, 2004, p. 48). 

 

 E dependentes, mas com ar de autonomia, temos sido levados pelo vento do 

saber lógico ocidentalizado.  

 Ao longo desse processo de formação da civilização ocidental, o homem foi 

reduzindo sua capacidade de percepção sensorial e vem passando a valorizar 

apenas a razão na elaboração do conhecimento e, progressivamente, vai ocorrendo 

um processo de descorporalização (NÓBREGA, 2009b). 

 Sonho bocas que murmuram/ Tranço em pernas que procuram, enfim/ Não 

sou eu, sofro eu sei. Canta Maria Bethânia. 

 Lateja em nossas memórias o corpo que fala, sente, deseja, sonha...mas o 

fenômeno de descorporalização tem nos feito sofrer, estranhos aos reais motivos de 

tanta dor e sofrimento. 

 

O resultado foi a neurose, o fanatismo, o sofrimento social, a guerra 
e o crime. No entanto, a outra característica da cultura ocidental 
moderna – à qual pertencemos – que também contribuiu para nossa 
inconsciência frente à nossa corporeidade é a sua orientação quase 
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total para a produção e a apropriação (MATURANA; VERDEN-
ZÖLLER, 2004, p. 127). 

 

 Os mesmos autores nos ajudam a refletir que, na atualidade, vivemos imersos 

numa cultura que diminui o valor das emoções e que, ao mesmo tempo em que nos 

mergulha em emoções contraditórias, pede que as neguemos ou, pior, que as 

controlemos. É preciso sustentar o fato de que as emoções são disposições 

corporais dinâmicas que especificam, a todo instante, o domínio de ações em que 

nos movemos nesse instante. Se prestarmos atenção a como reconhecemos as 

emoções em nós mesmos ou nos outros, observaremos que estão sempre atentas 

às ações (MATURANA; VERDEN-ZÖLLER, 2004). 

 Habitamos um corpo marcado pelas necessidades imperiais dos ditames da 

razão descorporificada e, portanto, separada das emoções permitidas pela 

consciência de ter um corpo. E fragmentados, como estamos, ouvimos o trecho da 

música Não sou eu, sofro eu sei e continuamos sem saber que nossas partes 

precisam do todo num relacionamento íntimo e indissociável para quem sabe viver a 

nossa completude. 

 A perda do corpo atinge a identidade e sua representação, e conduz a perda 

da ilusão de ser que, sem dúvida, é a mais “assustadora” em suas manifestações. 

Descobrir nossa não-identidade, os sem-nome que somos, leva para além das 

feridas narcísicas que se limitavam a relativizar nossa condição no mundo. Nesse 

sentido, o que é atingido não é uma situação, mas uma essência: o puro fato de 

existir. Neste caso, surge o desespero de não sermos, nunca termos sido senão 

uma ilusão (LELOUP, 2008). 

 Não sou eu, sofro eu sei. Sinto a dor que meu corpo grita, mas, distante da 

minha integralidade, temos a impressão ou ilusão de já não sermos. 

 Trazemos na memória da pele as cicatrizes dessa fragmentação de saberes e 

fazeres encantados com o discurso da razão. 

 Morin (2004) nos convida a pensar nessas questões: ao dizer o olhar 

fragmentado que considera apenas um aspecto ou uma parte impede de ver o global 

– que está fragmentado em parcelas – , bem como o essencial que está diluído. 

Desse modo, os problemas essenciais nunca são parceláveis, e os problemas 

globais são cada vez mais essenciais. Por conseguinte, todos os problemas 

particulares só podem ser posicionados e pensados corretamente em seus 
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contextos; e o próprio contexto desses problemas deve ser posicionado, cada vez 

mais, no contexto planetário. 

 Sonho bocas que murmuram/ Tranço em pernas que procuram, enfim/ Não 

sou eu, sofro eu sei. Estão lá marcadas a ferro por nossas narrativas de vida, com o 

brasão de fatos singulares por vezes traumáticos e alegres.  

 Não existe nada no conhecimento que não tenha estado primeiramente no 

corpo inteiro e cujas metamorfoses gestuais, posturas móveis e a própria evolução 

imitam tudo aquilo que o rodeia (SERRES, 2004). 

 Por acreditar em tudo que fora dito até este momento, é que pensamos ser o 

corpo a matriz pedagógica de saberes e fazeres em enfermagem. 

 Nós, trabalhadores da enfermagem, lidamos com as singularidades daqueles 

que compartilham os espaços laborais conosco: usuários, colegas de trabalho, 

gestores, alunos, estagiários entre outros. As singularidades existem porque o 

objetivo do nosso labor é com o cuidado, ao humano, cuidado este transmutado em 

incontáveis possibilidades de relacionamento com o outro – terapêuticas, 

procedimentos, conversas, gerência, ensino e aprendizagem. 

 Ao meditar sobre essa realidade, vem a voz de Maria Bethânia dialogando 

melodicamente com Lévi-strauss (1997), quando este autor afirma que tudo no 

universo parece ser feito para os olhos, e quase nada para os ouvidos; a arte dos 

acordes e do canto, de todas as artes, se destaca ao rivalizar com a natureza. 

 As memórias da pele podem nos ensinar os caminhos necessários para o 

encontro do corpo como matriz pedagógica. 

 Quem se lembra de você em mim, eu sei/ Bate é na memória da minha pele/ 

Bate é no sangue que bombeia na minha veia. Como a música é sábia de uma 

sabedoria que escapa da razão e faz vibrar a consciência da inconsciência que nos 

é ensinada dia a dia. 

 O que somos? Ocupamos um envoltório sem significado e convivemos com 

outros envoltórios ambulantes? E a enfermagem como se relaciona com o outro em 

nosso cotidiano? 

  

O outro faz com que minha carne se misture a ela própria: além do 
animal que também habita em mim, em meu corpo entram todos os 
outros e, sobretudo, o outro; misturado, mestiçado, perpassado, 
perdido em meio a essa grande multidão que me anula, desapareço 
como uma pequena nuvem de vapor (SERRES, 2004, p. 56). 
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 A arte da convivência, na maioria das vezes, está longe do saber/fazer do 

enfermeiro contemporâneo. Este, como um brilhante aprendiz do saber lógico, vem 

reproduzindo o ideário hegemônico e se distanciando do seu corpo e da sabedoria 

dos outros corpos. 

 Desde Platão acreditava-se na “instrumentalidade do corpo”, ou seja, a 

apreensão do corpo como instrumento da alma somente, sendo esta noção 

abandonada por Descartes, quando ele institui a separação entre alma e corpo – 

como entre duas substâncias diferentes. Nesta perspectiva filosófica, nasce a ideia 

de que o corpo é uma máquina que caminha por si. Desse modo, a tese cartesiana 

influenciou o pensamento e os paradigmas de investigação científica acerca da 

questão do corpo. Podemos observar que a abordagem biomédica se molda em sua 

maior vertente na concepção do corpo humano como uma máquina que deve ser 

estudada e cuidada a partir de suas partes; daí o surgimento de tantas 

especialidades e subespecialidades trazendo como corolários a redução do próprio 

ser humano, situando-o no nível da máquina. Por conseguinte, os modelos 

assistenciais de saúde foram se moldando a esta noção e incorporando-a nas 

próprias relações interpessoais com os seus clientes. Nesse contexto, a 

enfermagem não ficou alheia a este processo de coisificação e mecanização do 

homem apesar de sustentar em suas raízes uma herança idealista e religiosa cristã 

(SILVA, 1995). 

 Partindo dessas premissas, a música cantada por Maria Bethânia não passa 

de uma alegoria para distrair nossa mente, tendo como finalidade única preencher 

nossas vidas esvaziadas de sentido. 

 Quem se lembra de você em mim, eu sei/ Bate é na memória da minha pele/ 

Bate é no sangue que bombeia na minha veia. A enfermagem precisa lembrar dela e 

dos outros e saber que, ao tocar alguém, podemos instigar lembranças tão 

profundas que alteram o pulsar de nossas veias e as do outro também. 

 O que somos? 

 Corpos vivos que trabalham, sentem prazer, sofrem de amor, sentem fome, 

moldam, transformam, conformam, libertam-se. Corpos onde se leem todas as 

informações geradas pelo universo da cultura no tempo e no espaço, universo este 

que mantém vivo este corpo e ao mesmo tempo é sustentado por ele. Corpos que 

dançam e se movimentam com emoção e desejo. Corpos que gesticulam, saltam, 

cortejam, enfim, vivem (ALMEIDA et al., 2003). 
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 Não são esses corpos que convivemos no mundo da enfermagem. Ter um 

corpo vivo, poroso e inteiro seria uma transgressão ao paradigma vigente e 

sabemos o que pode acontecer a quem tenta mudar. 

  

Tento desarmar o olhar para que seja possível encontrar outras formas de 
ver o corpo que reconheçam, além da sua materialidade, a sua 
constituição histórica e social. Trata-se de desnaturalizar saberes e 
fazeres que pretendem ensinar um jeito “certo” de cuidar do corpo, de 
problematizar a sua invenção, de buscar as suas histórias no campo das 
práticas e dos discursos (KRUSE, 2004, p. 29). 

 

 A mesma autora explica que o olhar da enfermeira, instigado por esses 

textos, tem o poder de produzir corpos frios, onde as diferenças de sexo, gênero, 

raça, idade ou profissão tendem a ser consideradas apenas quando o objetivo é 

classificar esse corpo, para então enquadrá-lo e prescrever para ele, como se o fato 

de pertencer a um certo quadro produzisse uma identidade comum entre os corpos. 

 Então, é isso. Nós enfermeiros, por vezes, acabamos coisificando, 

desnaturalizando, classificando, descorporificando o outro e a nós mesmos. Tal fato 

é tão comum e natural que questionam a todo o tempo o porquê estamos estudando 

o corpo. E procuramos responder se ora nos incorporamos no trabalho com o corpo, 

compartilhamos todos os espaços com os corpos das outras pessoas, e a saúde e a 

doença são vividas nos corpos. Portanto, nós é que deveríamos perguntar, por que 

tal assombro? 

 Em nossos modos de ser enfermeiras aprendemos e ensinamos, comumente, 

que devemos ter relações impessoais, distantes, frias, fragmentadas, enfim, 

devemos ser racionais para sermos admirados pelas nossas qualificações. 

 E, sim, é possível nos emocionar ao ouvir a música até agora sentida nessas 

linhas. Mas como consumidores de um mercado artístico, não ouvindo encantados 

as sábias palavras da letra, mas vamos ouvir o nome da cantora (valor de mercado), 

como quem come um nome e não saboreia um prato. Será dito que ouvi Maria 

Bethânia, mas o que ela canta só é válido por ter sido na voz dela. 

 “Em qualquer atividade a que nos dedicamos, o corpo é o suporte da intuição, 

da memória, do saber, do trabalho e, sobretudo, da invenção” Michel Serres (2004, 

p. 36). O autor convoca nosso olhar para a inteireza do corpo que porta a sabedoria 

transgressora da razão, o saber sensível. 
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 Em estreito contato com o outro e atados ao mundo, vamos nos tornando 

sujeitos. O corpo, portanto, encontra-se normalmente em constante troca com o 

outro; estamos envolvidos, na mesma carne, e esta traça esse envolvimento que vai 

alimentando nossa existência. Nossos corpos, em sua porosidade, vão absorvendo 

as nuanças do outro e refazendo-se constantemente. Sem essa dinâmica, não 

poderíamos nos tornar seres autônomos, protagonistas, em conjunto com o mundo e 

com o outro (SILVA, 2008). 

 Bate é na memória da minha pele/ Bate é no sangue que bombeia na minha 

veia. Alegria, tristeza, dor, prazer, amor, paixão, raiva, razão, todos esses 

sentimentos só podem existir porque bombeiam nossa existência. Sem o corpo, tais 

sentimentos sequer seriam possíveis de serem vividos, já que é no corpo que eles 

vibram. “O corpo, os pensamentos, os sentimentos passam, enquanto permanece o 

que se manifestou através deles” (LELOUP, 2008, p. 62). 

 A enfermagem precisa aprender a aprender com a sabedoria do corpo. O 

distanciamento desse saber sensível tem formado trabalhadores alheios às reais 

necessidades de saúde dos usuários e deles mesmos.  

 A formação dos trabalhadores da enfermagem, alicerçada na premissa dos 

corpos frios, impermeabiliza nossos fazeres e funda outros saberes. Estes são bem 

visíveis nas falas daqueles que convivem conosco ao atribuir uma frieza e 

desumanidade dos profissionais da enfermagem. 

 Estamos imersos nesse processo de coisificação do homem perdendo de 

vista a dimensão do cuidado da enfermagem. 

 Mearleu-Ponty (2004, p.14) é enfático ao dizer que “é preciso que com meu 

corpo despertem os corpos associados, os ‘outros’, que não são meus congêneres”. 

Não podemos escapar da realidade de que o toque faz parte do universo laboral do 

enfermeiro, pois estamos a todo instante tocando o outro. 

 Não somos peças anatômicas ligadas por sistemas envoltos em um sistema 

tegumentar reduzido ao saber lógico maquínico. As partes do corpo não estão 

apenas coordenadas ou associadas; atuam em sinergia, sendo tal sinergia o próprio 

corpo. Assim, só podemos compreender o corpo vivendo-o e nos confundindo com 

ele, porque somos nosso corpo (MEARLEAU-PONTY apud NÓBREGA, 2009a). 

 Pensando assim nos vemos em meio a necessidade de entender o corpo 

como matriz pedagógica na enfermagem. 
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 Todo aprender se constitui numa ação simultaneamente mental e corporal na 

qual o ser humano por inteiro se modifica. Partindo de tal perspectiva de 

aprendizagem, torna-se insuficiente pensar o ensino como mera transmissão de 

conhecimentos, mas sim como atitude de favorecer experiências de aprendizagem 

mais envolventes e problematizadoras (NÓBREGA, 2009a). 

 O paradigma estético norteado pelo saber sensível é o alicerce dos saberes e 

fazeres do corpo como matriz pedagógica.  

 E ao ouvirmos Bate é na memória da minha pele/ Bate é no sangue que 

bombeia na minha veia/ Bate é na champanhe que borbulhava na sua taça/ E que 

borbulha agora na minha cabeça, a inteireza da letra seja a senha para o paradigma 

estético numa aposta em novos saberes e fazeres da enfermagem. 

 Acreditamos na possibilidade de uma educação entendida a partir da 

corporeidade que é usado como conceito capaz de desvelar a essência existencial 

não-fragmentada do corpo vivo em Mearleu-Ponty. Desse modo, em relação ao 

corpo, o novo surge como a possibilidade de vivenciá-lo na sua descontinuidade de 

sujeito e objeto de existência, no entrelaçamento natureza e cultura, nas 

experiências de movimento (NÓBREGA, 2009b). 

 No mundo da enfermagem seria como se cadáveres e manequins ganhassem 

vida e passassem a dialogar com os aprendizes, não como fantoches, mas como 

sujeitos de si. 

 Talvez seja como outros autores apontam que o nó górdio da formação em 

enfermagem resida exatamente no processo ensino/aprendizagem inicial dos alunos 

em laboratórios de semiologia e semiotécnica frios e objetais, com uma distância 

abissal da realidade onde os usuários estão inseridos, e como fora discutida até 

aqui, tragam marcados em seus corpos, na memória da pele, a singularidade do 

simples ser. 

 Borbulha agora na minha cabeça. Como precisamos ouvir tais borbulhos, 

acessar o que está em nossas memórias individuais e coletivas para, quem sabe, 

inaugurar uma enfermagem que ouve uma música para além do preenchimento dos 

vazios. 

  

A missão da educação para a era planetária é fortalecer as 
condições de possibilidade da emergência de uma sociedade-
mundo composta por cidadãos protagonistas, consciente e 
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criticamente comprometidos com a construção de uma civilização 
planetária (MORIN et al., 2007, p.98). 
 

 Não é preciso esperar um comunicado ministerial para que trabalhadores da 

enfermagem possam assumir um compromisso com o processo ensino e 

aprendizagem libertador, até porque o Sistema Único de Saúde (SUS) 

compreendido como política pública, já o faz e lançou o EnsinaSUS somente a título 

de exemplo. 

 A edificação do pensamento que critica a fragmentação e a limitação das 

coisas, a capacidade da arte de permitir sempre novos poderes interpretativos e de 

significações, que em alguns instantes os torna evidentes e em outros esconde, 

também é reconhecida e faz parte do pensamento filosófico de Merleau-Ponty. Este, 

em suas reflexões, principalmente sobre o corpo, faz uma analogia com a obra de 

arte, por essa ser um nó de sentidos vivos e por apresentar duas marcas 

importantes: ser inacabada e aberta. O corpo é reconhecido como um espaço 

biológico, cultural, educativo, simbólico e artístico (SILVA, 2008). 

 Vejam como nos distanciamos desse saber, nós os enfermeiros, pensamos 

em sua dimensão utilitária e arquetípica como sugere. Em nossos modos de ser 

enfermeiros existimos nos desertos de sentido, não faltando as miragens e os 

clarões artificiais para alimentar nossa ilusão existencial (LELOUP, 2008). 

 É preciso ver o que mostra Moraes (2005) para educar na biologia do amor e 

da solidariedade, implicando a integração entre o sentir, o pensar e o agir, a 

integração entre razão e emoção, o resgate dos sentimentos como expressão de 

nossa verdade interior. Portanto, é educar visando à restauração da inteireza 

humana e conspirar a favor da multidimensionalidade do ser. 

 Nesse caminho, o pensamento de Maturana e Verden-Zöller é convidativo 

 

Desse modo, o que fazemos com nossos corpos nunca é trivial. 
Tornamo-nos o que somos segundo o modo como nos movemos – a 
sós ou com ou outros – e à maneira como nos tocamos 
mutuamente, constituindo, momento a momento, espaços de ação 
na transformação de nossa corporeidade (MATURANA; VERDEN-
ZÖLLER, 2004, p. 139). 

 

 Nossa condição de enfermeiros precisa se abrir para aprender com o corpo, 

como matriz pedagógica em sua formação, para confluir em profissionais que atuam 
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vislumbrando a inteireza sua e do outro. Nesse sentido, a universidade tem papel 

fundamental. 

 

É preciso lembrar que a estrutura universitária é por demais arcaica e 
tradicional e o ensino na área da saúde sempre se pautou por uma 
vertente muito conservadora. Essa afirmação não tem o intuito de 
provocar desestímulo, em qualquer que seja o ator desse processo, 
mas, antes, alertá-lo para a busca constante de estratégias que 
possam vencer barreiras institucionais, por vezes, engessadas e 
difíceis de serem transpostas (GERMANO, 2003, p. 368). 

 

 E na voz de Maria Bethânia nos abrimos para o saber sensível poroso, 

generoso com nossos passos ainda lentos. Refletindo no que Lévi-Strauss (1997, p. 

74) fala acerca da música, que “não é para o ouvido propriamente dito que se pinta 

em música o que impressiona os olhos: é para o espírito, que situado entre os dois 

sentidos, compara e combina suas sensações [...]”. 

 Nesses lábios que meus lábios sugam de prazer/ Sugo sempre, busco 

sempre a sonhar em vão/ Cor vermelha, sua boca/ Coração. 

 A incompletude humana é uma realidade aquém do saber/fazer da 

enfermagem. O processo ensino e aprendizagem precisa ressignificar seus eixos 

norteadores e propomos que um deles seja o corpo, como matriz pedagógica, 

subsidiado no paradigma estético e no saber sensível, em sonhos que não sejam 

em vão, mas que mergulhem na profundeza da memória da pele. 
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O fato de que, mesmo mimado e impregnado dos melhores unguentos, o corpo 
continua sabendo que irá apodrecer!... Desde o nascimento, desde o momento em 

que começou a morrer, nosso corpo está mais bem informado do que todos os livros 
sobre a eternidade e a morte. 

(JEAN-YVES LELOUP). 
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 Clarice Lispector foi uma escritora que trazia as singularidades da condição 

humana transubstanciadas em palavras. Seus textos aguçam nossos sentidos e nos 

põe em busca do que nós somos. 

 O livro que traz Miss Algrave é prefaciado com um aviso dado pela própria 

Clarice: “Cuidado, leitor, esse livro requer coragem”. Soa como um desafio lançado 

pela autora no prefácio (Explicação) de A via crucis do corpo, livro de 1974. Neste 

livro, Clarice está próxima à literatura maldita, afrontando os limites morais (CHIARA 

apud LISPECTOR, 1998). 

 O conto Miss Algrave conta a descoberta do corpo como um caminho para o 

auto-conhecimento. Tal conhecimento transpõe os limites da razão e nos confronta 

com o prazer da aprendizagem em toda a sua magnitude. A metáfora nos leva a 

pensar no corpo como encarnação da moral. 

 

Ela era sujeita a julgamento. Por isso não contou nada a ninguém. 
Se contasse, não acreditariam porque não acreditavam na 
realidade. Mas ela, que morava em Londres, onde os fantasmas 
existem nos becos escuros, sabia da verdade (LISPECTOR, 1998, 
p.13). 

 

 Miss Algrave parece dialogar com Maturana e Varela (2001) dizem que as 

palavras são ações, e não coisas que passam daqui para ali. E ela sabe bem da 

verdade mas não queremos acreditar na realidade que o corpo personifica. 

 O silêncio do não dito é compartilhado por todos nós quando diz respeito à 

moralidade que cerceia o corpo e tem desdobramentos em nossos modos de ser, 

viver e morrer. 

  

Todos os esforços dessa autora convergem para esse ponto: deixar 
de procurar a verdade da palavra, para buscar, por meio da palavra, 
a verdade do ser humano, verdade interior, desnuda de si mesmo. A 
verdade vem sempre de um contato interior inexplicável. Por isso, 
em suas narrativas, os personagens se desnudam, retiram a 
maquiagem do rosto para se olharem no espelho de seus próprios 
olhos. Usam-se como forma de conhecimento e de 
autoconhecimento (FONSECA, 2007, p. 35-36). 

 

 Seu dia, sexta-feira, fora igual aos outros. Só aconteceu sábado à noite. Mas 

na sexta fez tudo igual como sempre. Solteira, é claro, virgem, é claro. Morava 

sozinha numa cobertura de Soho. Nesse dia tinha feito suas compras de comida: 

legumes e frutas. Porque comer carne ela considerava pecado (LISPECTOR, 1998). 
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 Assim, a mesma carne que aprendemos a repudiar em nós. Os limites 

impostos pela moral e os bons costumes nos ensinam a detestar a sabedoria do 

corpo: seus amores e dissabores. 

 O pecado transita em nosso cotidiano policiando desejos, sonhos, 

sentimentos, sentidos. E leva a determinar nossa aprendizagem para ser social. 

 Merleau-Ponty (2006) acredita que o conhecimento que temos do nosso 

corpo é lacunar. A mesma lacuna que Miss Algrave cria ao não comer carne como 

quem não quer arriscar transgredir um dogma e poder encontrar o prazer. 

 “Quando passava pelo Picadilly Circle e via as mulheres esperando homens 

nas esquinas, só faltava vomitar. Ainda mais por dinheiro! Era demais para se 

suportar. E aquela estátua de Eros, ali, indecente” (LISPECTOR, 1998, p. 13). 

 É preciso manter asco diante das vicissitudes do corpo. Dor e alegria, prazer 

e tédio, razão e paixão, o corpo traz as inesgotáveis possibilidades de ser. 

Precisamos nos distanciar da consciência de ter um corpo para além da condição 

objetal imposta hegemonicamente. 

 Morin (2003) é enfático ao expor que a teoria que tudo sabe detesta a 

realidade que a contradiz e o conhecimento que a contesta. Por dinheiro, por Eros, o 

importante é nos manter fechados na segurança que a moralidade coloca o corpo. 

 

Foi depois do almoço ao trabalho: era datilógrafa perfeita. Seu chefe 
nunca olhava para ela e tratava-a felizmente com respeito, 
chamando-a de Miss Algrave. Seu primeiro nome era Ruth. E 
descendia de irlandeses. Era ruiva, usava os cabelos enrolados na 
nuca em coque severo. Tinha muitas sardas e pele tão clara e fina 
que parecia uma seda branca. Os cílios também eram ruivos. Era 
uma mulher bonita (LISPECTOR, 1998, p. 13-14). 

 

 Os ditames societais estão expressos em todos os espaços de nossas vidas. 

No modo como trabalhamos, como convivemos, como nos apresentamos, como nos 

incorporamos na vida. Temos a mesma severidade da personagem com seu coque 

em nossos modos de existir em sociedade. 

 A arte não tem por fim dissecar a vida assim como ela é, mas permite que 

esses elementos apareçam e sejam reconhecidos, uma vez que fazem parte da 

cultura de muitos, são sentimentos que são vividos (MEDEIROS, 2008). 
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 Vivemos uma vida já vivida. Os enredos escritos há tempos nos levam a 

autoimagens e autoprojeções frios e objetais como a personagem do conto. Temos 

nossas belezas dissecadas através de parâmetros por vezes cruéis. 

 A autora do conto usa a escrita como uma ferramenta de escavação 

arqueológica para fazer seus personagens entrarem em si e sentir a condição 

primordial deles mesmos (FONSECA, 2007). 

 Costumava jantar num restaurante barato nas vizinhanças. Comia macarrão 

com molho de tomate. E nunca entrar num pub: nauseava-a o cheiro de álcool, 

quando passava por um. Sentia-se ofendida pela humanidade (LISPECTOR, 1998). 

 A humana humanidade encontra-se entre aspas em nossos cotidianos. 

Vemos o destaque como quem passa em uma vitrine e aprecia a beleza, mas que 

possuí-la dependerá de algo maior do que o gosto em ver. A condição objetal 

mantêm distante algo que é intrínseco à condição humana, mas termina por nos 

colocar entre aspas. 

 Ofendidos pela humanidade, vivemos dias estranhos.  

 

Minhas posturas corporais anteriores pareciam separadas da safra 
de conhecimentos acumulados no curso de meu tempo subjetivo, 
pessoal, psíquico. Passavam, agora, a sinalizar que a reforma do 
corpo e a reforma da vida caminham juntas, constituem unidade 
indissolúvel da vida, apesar dos antagonismos e contradições 
existentes entre elas [...] (CARVALHO, 2005, p. 82). 

 

 O corpo sintetiza a necessidade de reforma do pensamento como uma 

necessidade vital de reformarmos nossas vidas. 

 E tal reforma passa primordialmente pela democratização do saber como um 

pré-requisito crucial para a liberação humana, porque o sistema de saber 

contemporâneo exclui o humano por sua própria estrutura (SHIVA, 2003). 

 Expropriados de nossa humanidade ofendemos e somos ofendidos. É como 

se vivêssemos, como diria Tolstoi2, uma vida sem tédio e nem prazer. Portanto, 

como Miss Algrave, a humanidade nos ofende. 

 De vez em quando Miss Algrave escrevia uma carta de protesto para o Time. 

E eram publicadas. Via com muito gosto o seu nome: sincerely Ruth Algrave 

(LISPECTOR, 1998). 

 A quem endereçar nossos protestos? 

                                                 
2 Tolstói (2005). 
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Seriam publicados protestos pela humana humanidade? Talvez, dependa de 

que paisagem mental povoasse a mente do endereçado. É bom lembrar no que fala 

Merleau-Ponty (2006, p. 39), que “neste terreno do conhecimento, é preciso ser 

politeísta”. 

Miss Algrave protestava o que a ofendia, porque queria detestar o que nela 

era motivo de repúdio: o corpo e suas lições de vida. “Tomava banho só uma vez 

por semana, no sábado. Para não ver o seu corpo nu, não tirava nem as calcinhas 

nem o sutiã” (LISPECTOR, 1998, p. 14). 

Clarice que tinha uma imaginação plástica, como diria Lévi-Strauss (1997) 

traduzia nesse comportamento de Miss Algrave o imaginário e cotidiano do que nos 

é ensinado frente ao nosso corpo e ao corpo do outro. E ofendidos, ora silenciados, 

ora em protesto, repudiamos o que mais nos aproxima da nossa humanidade: o 

corpo. 

 

Clarice não considerava a literatura como um passatempo, nem uma 
evasão, mas como uma maneira – talvez a mais completa e 
profunda – de examinar o drama da condição humana em sua 
complexidade. O objetivo maior da literatura é o de interrogar de 
forma profunda e universalista o destino do homem no universo 
(FONSECA, 2007, p. 14). 

 
 Que destino nos espera em meio a esse distanciamento do nosso âmago 

humano? Como fomos destinados a sentir nojo do que somos, essa carne vibrante. 

O mesmo nojo que tenho ao tocar o outro, ao sentir sua pele, ao perceber os 

produtos do corpo (suor, secreções, cheiros, excrementos) aprendemos a detestar o 

que há de mais natural em ser humano. A enfermagem reproduz por vezes isso 

quando cria todo um arcabouço teórico e prático para fazer enojar seus 

trabalhadores quanto a si e ao outro.  

 Ver Miss Algrave tomar banho nos faz lembrar de nossos modos de ser 

enfermeiros diante dos corpos que convivemos: objetais, frios e repugnantes. 

 Para Merleau-Ponty (2006), a consciência do corpo é uma consciência 

escorregadia, um sentimento de um poder. Temos consciência de nossos corpos 

como de uma potência indivisa e sistemática de organizar certos desenvolvimentos 

de aparência perceptiva. O meu corpo é aquele que é capaz de passar de tal 

aparência para tal aparência, como o organizador de uma “síntese de transição”. 

Com o meu corpo eu organizo uma compreensão do mundo, habito o meu corpo e 
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por ele habito as coisas. A coisa me aparece assim como um momento da unidade 

carnal de meu corpo, como encravada em seu funcionamento. O corpo aparece não 

só como o acompanhante exterior das coisas, mas como o campo onde se localizam 

minhas sensações. 

 Pensar assim é transpor o status quo do corpo pelo paradigma hegemônico 

que o aprisiona às funções biológicas. Tal visão nos distancia do nosso corpo que 

por sua vez está isolado dos outros corpos, que é distante do seu entorno. Estamos, 

nesse ideário, sempre fragmentando, compartimentalizando, distanciando, 

legislando formas de ser humano.  

 O corpo síntese é um convite para a enfermagem ser mais humana, solidária, 

resolutiva, transformadora. Mas, para aceitar essa entrada precisamos nos 

aproximar de outros saberes e fazeres que não a mímica vigente. Serres (2004, p. 

82) falava que “se a aprendizagem requer a imitação corporal dos outros, 

rapidamente ela se transforma em hábito e, pior, em obediência”. 

 Nessa matéria temos o conceito A. E obedientes observamos Miss Algrave 

em sua luta interior para se manter coisa, certos de que esse será o desfecho desta 

história. 

  

As culturas determinam as posições que devemos adotar para 
dormir, ficar de pé, sentar e descansar. Da mesma forma, ditam as 
maneiras de utilizar ferramentas e de movimentar o corpo durante o 
trabalho. Direta ou indiretamente, as dimensões do cabo de uma 
enxada podem determinar toda a disposição do aparelho ósseo e 
muscular. Quando pensamos em deitar-se para dormir é algo 
universal, estamos bastante afastados da verdade (RODRIGUES, 
2006, p. 89). 

 

A verdade para pensar no trabalho da enfermagem passa necessariamente 

pelas verdades em torno dos ditames do corpo. Nossos modos de ser enfermeiros já 

foram prescritos pela cultura e a história. 

A gênese da enfermagem encontra resposta na cultura e na história, como 

bem apresenta Kruse (2004) que para regular corpos e populações, foi necessário 

que fossem criados serviços, como a medicina e a enfermagem. Desse modo, foi 

produzida uma categoria de trabalho em saúde que, inicialmente, era coordenada 

pelo médico: a enfermagem. 

Outra autora nos faz pensar na enfermagem, frente ao corpo como está 

proposto neste trabalho, com um olhar mais crítico. Germano (1985) afirma que a 
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ideologia da enfermagem desde sua origem, significa: abnegação, obediência, 

dedicação. Isso vem marcando profundamente a profissão da enfermagem, já que o 

enfermeiro deve ser alguém disciplinado e obediente. Alguém que não exerça a 

crítica social, porém console e socorra as vítimas da sociedade. 

A sabedoria do corpo pode ser a senha para pensar em novos marcos 

teóricos, ideológicos e práticos para a enfermagem transpor essa cicatriz histórica. 

 

O corpo expressa a unidade do ser humano, a sua realidade 
existencial, caracterizando-se pela corporeidade e motricidade. As 
noções de corporeidade e motricidade vão dotar o corpo de sentido 
e de significação, diferenciando-o do corpo-máquina definido pelo 
cartesianismo. Sou corpo, um corpo que habita o espaço e o tempo 
e que realiza a existência através do movimento (NÓBREGA, 
2009b, p. 78).  

 

 No dia que aconteceu era sábado e não tinha portanto trabalho. Acordou 

muito cedo e tomou chá de jasmim. Depois rezou e saiu para tomar ar. Perto do 

Savoy Hotel quase foi atropelada. Se isso acontecesse e ela tivesse morrido seria 

horrível porque nada lhe aconteceria de noite (LISPECTOR, 1998). 

Mas o movimento de nossas vidas não respeita cultura e história. Talvez a 

cultura e a história determinem nossas respostas a esse movimento: mímico e/ou 

inventivo. 

Clarice sabe e respeita tais movimentos e por isso desafia nossa 

humanidade. Fonseca (2007) chama nossa atenção para a grande maioria dos 

personagens clariceanos: são pessoas que têm suas personalidades formadas, mas 

que eventualmente, de uma hora para outra, passam pela experiência contrária de 

formação e enfrentam a experiência da despersonalização, perdem a máscara de si, 

para atingirem o essencial de si mesmos. 

Este texto tem a pretensão de ser uma experiência de despersonalização. É 

nossa intenção perder as máscaras e encontrar o que somos: síntese. Miss Algrave 

é a metáfora que nos permite inventar uma nova maneira de existir e ressignificar o 

ser enfermeira em meio ao contexto globalizante. 

Acompanhando o pensamento de Lévi-Strauss (1997, p. 60), “...a arte de um 

grande poeta e do grande pintor é a de mostrar-nos uma circunstância fugidia que 

se nos tinha escapado”. Clarice sabe disso e por isso faz Miss Algrave agradecer 
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por ter vivido aquela noite de sábado para que seja possível ao leitor buscar noites 

de sábado para viver e conviver sua plenitude. 

Então dirigiu-se ao Hyde Park e sentou-se na grama. Levara uma Bíblia para 

ler. Mas – que Deus a perdoasse – o sol estava tão guerrilheiro, tão bom, tão 

quente, que não leu nada. Ficou só sentada no chão sem coragem de se deitar. 

Procurava não olhar os casais que se beijavam e se acariciavam sem a menor 

vergonha (LISPECTOR, 1998). 

O toque entre os corpos nos remete ao que é/não permitido pela sociedade. A 

moral que cerceia o corpo humano limita o toque ao longo da história. Em tempos 

distantes, só podiam beijar-se homem e mulher casados oficialmente. Carícias eram 

proibidas. O coito tinha a função exclusivamente reprodutiva para as “mulheres de 

bem”. Fomos criadas com essa ideia, de uma educação feita para encobrir e coibir a 

relação com os corpos. 

Merleau-Ponty (2006) nos convida a pensar no toque a partir de outra 

premissa. O autor expressa a ideia de que eu me toco tocando, realizo uma espécie 

de reflexão, de cogito, de apreensão de si por si. Em outras palavras, meu corpo 

torna-se sujeito – ele se sente. O corpo é simultaneamente objeto e sujeito. Como 

reconciliar esse ponto de vista? Ele é uma coisa que tem uma relação particular com 

as coisas, e que nos fornece o grau zero de orientação, o seu modelo. O corpo é 

aqui o absoluto. Porém, o absoluto no relativo, eis o que o corpo proporciona. 

Muito caro pagamos pela fragmentação e talvez por isso tenhamos 

dificuldade em aceitar a inteireza humana. O corpo pode nos ensinar a pensar 

religando. “O corpo não é objeto, nem ideia, é expressão singular de existência do 

ser humano que se move. O corpo é sexualidade, é linguagem, é movimento, é 

obra-de-arte” (NÓBREGA, 2009b, p. 32). 

Por que vergonha, repúdio? O corpo é possibilidade. É senha. 

 

Quem experimenta? Quem inventa? O corpo. Quem flutua, corre e 
voa, em êxtase arcangélico quando levita banhado pela intuição 
bem-aventurada? O corpo, sempre ele. Inteiramente nu. Preservada 
pelos aparatos maquinais da lógica e da memória, deixem-nos então 
para as máquinas; a inteligência permanece inútil e embotada sem o 
corpo alado (SERRES, 2004, p. 141). 

 

 Ruth Algrave suspirava muito porque era difícil viver só. A solidão a 

esmagava. Terrível não ter uma só pessoa para conversar. Era a criatura mais 
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solitária que conhecida. Até Mrs. Cabot tinha um gato. Ela não tinha bicho nenhum: 

eram bestiais demais para o seu gosto. Nem tinha televisão. Por dois motivos: 

faltava-lhe dinheiro e não queria ficar vendo as imoralidades que apareciam na tela. 

Na televisão de Mrs. Cabot vira um homem beijando uma mulher na boca. Ah, se 

pudesse escreveria todos os dias uma carta de protesto para o Time. Mas não 

adiantava protestar, ao que parecia. A falta de vergonha estava no ar. Mas ninguém 

a tocaria jamais, pensou. Ficava curtindo a solidão (LISPECTOR, 1998). 

Como sabe descrever a visão hegemônica frente ao corpo, esta autora! Eis o 

cerne do que nos ensinam a pensar e Ruth nos relembra mas ninguém a tocaria 

jamais...ficava curtindo a solidão. 

A nossa caminhada continua e como Merleau-Ponty, vamos buscando uma 

visão amplificada, inacabada e aberta do corpo humano, reconhecendo-o como 

espaço biológico, cultural, educativo, simbólico e artístico (MEDEIROS, 2009). 

Para tanto, é preciso assumir uma postura transgressora para ressignificar 

nossas visões de mundo. Devemos, portanto, aceitar o transgredir como 

possibilidade de ser mais e nesse momento mergulhar nas lições do corpo através 

da metáfora. 

 

Os personagens de Clarice Lispector vivem buscando a verdade de 
si próprios. Mesmo de forma indireta ou indireta ou inconsciente, 
eles vão se abrindo para si, redescobrindo-se como ser-no-mundo e 
se tornando aquilo que tem de acontecer, mesmo que isso implique 
atravessar ou viver o oposto do que eles viviam, como acontece no 
conto “Miss Algrave” (FONSECA, 2007, p. 73). 
 

Buscamos nossa verdade nesse caminho metafórico com Clarice. Optamos 

pelo conto como uma aposta neste diálogo criativo onde podemos expor nossas 

vivências. 

Até já vira um cachorro com uma cadela e ficou impressionada. Até as 

crianças eram imorais. Evitava-as. E lamentava muito ter nascido da incontinência 

de seu pai e de sua mãe. Sentia pudor deles não terem tido pudor (LISPECTOR, 

1998). 

A convivência com outros corpos aguça nossa humanidade. O corpo animal, 

o corpo envelhecido, o corpo infantil, o corpo feminino, o corpo social, o corpo do 

outro, os corpos. Existimos para além das diferenças anatomo biológicas. Corpos 
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com diferenças cronológicas, de gênero, de sentido. Diferenças essas fundamentais 

para alimentar a sabedoria do corpo sensível, síntese. 

Nas palavras de Serres (2004, p. 68), “a origem do conhecimento, e não 

somente a do conhecimento intersubjetivo, mas também do objetivo, reside no 

corpo”. 

A enfermagem precisa analisar essa gênese do conhecimento para 

questionar os desdobramentos deste produzido pelos sujeitos que a compõe no 

modo de andar a vida daqueles que precisam do nosso trabalho. 

 

Na cosmovisão clariceana é fundamental o sujeito se questionar, 
porque isso o leva a obter o autoconhecimento, por meio do qual ele 
pode atuar melhor no mundo. Para Clarice, ninguém pode conhecer 
a natureza humana, alheia, sem conhecer sua própria natureza. O 
autoconhecimento abre caminhos para se alcançar a consciência de 
si, do outro e da universalidade que engloba todos os seres; 
consciência que ultrapassa o mero conhecimento disciplinar, 
redutor, fragmentado, dicotômico (FONSECA, 2007, p. 14). 
 

Aprendemos com Ruth Algrave a achar imoral a natureza humana. Tal 

comportamento vem definindo não somente a moral que cerceia o corpo, mas vem 

colaborando para a consolidação do paradigma do saber lógico. 

Em nossa cultura, essa negação do corpo é constantemente, acompanhada 

por um contínuo impulso para a separação e a oposição de observador e observado, 

de ser humano e natureza (MATURANA; VERDEN-ZÖLLER, 2004). 

Eis o nosso aprendizado mímico do saber capitalístico: separação.  

Aprendemos e ensinamos de modo sutil mediante a nossa participação em 

atividades sociais que aparentam ser neutras, sem amarras ideológicas. Nossa 

inserção na sociedade já pressupõe um aprendizado nato. 

Não à toa as produções míticas, artísticas e rituais, as crenças, os valores e 

os costumes não têm caráter instrumental e pragmático o maior número de vezes, 

mas são expressões metafóricas e metonímicas, em sua maioria inconscientes, 

cujas finalidades são teóricas, estéticas, muito antes que de ordem prática 

(RODRIGUES, 2006). 

Nesse vai e vem paradigmático, a enfermagem vem exercendo seu papel ora 

consciente e muitas vezes inconscientemente, nesse cenário.  

Nossa teoria e prática acabam por despossuir o indivíduo inerte de qualquer 

iniciativa, burocratizando seus movimentos, anulando sua autonomia em favor de 
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uma tecnociência ávida, quantitativa, imune a qualquer tipo de incerteza, equidade e 

solidariedade. Nada de humanização, nada de religação entre partes e todo. Na 

nossa formação graduada, o corpo também é estudado como algo fragmentado, 

desconjuntado, a ser disciplinado (CARVALHO, 2005). 

Essa tem sido a ordem dos nossos dias de trabalho em qualquer que seja o 

espaço laboral onde atue o enfermeiro. 

 

As técnicas produzem jeitos de ser enfermeira. Gestos da maior 
simplicidade, como segurar um vidro, retirar sua rolha ou limpar a 
face externa do mesmo são produzidos, têm forma definida. Deste 
modo, se constrói uma relação do corpo com o espaço e o tempo. 
Tudo é determinado, numa ideia de montagem, de combinação de 
fragmentos, sem variação de elementos ou módulos, com forma 
definida. Cada uma deixa de ser do seu jeito, não tem mais o seu 
jeito. Não existe o solo, todos são iguais. É nessa matriz que entram 
os corpos das enfermeiras (KRUSE, 2004, p. 109). 
 

Certamente, Miss Algrave apreciaria esse jeito de ser enfermeira, até ela 

aprender outras lições com o corpo. 

Merleau-Ponty (2006) é elucidativo ao dizer que nossa propensão a 

considerar o corpo um “saco fisiológico”, como diria Focillon: é postular que o 

organismo não tem outra função senão a de se conservar, e que toda a sua 

funcionalidade são úteis, técnicas. Deve-se criticar a assimilação da noção de vida à 

noção de busca de uma utilidade, ou de um propósito intencional. 

Qual o sentido de nossas vidas? Manter nossas funções vitais preservadas? 

Acreditamos que não. Viver transpõe qualquer relação de intencionalidade e 

utilidade. Até porque como disse Merleau-Ponty (2006, p. 99), “a vida é um princípio 

distraído”. E, portanto, desligado no pensamento maquínico que cerceia o corpo.  

O mesmo autor ressalta ainda que: 

 

Mas a humanidade não é produzida como um efeito por nossas 
articulações, pela implantação de nossos olhos (e muito menos pela 
existência dos espelhos que, não obstante, são os únicos a tornar 
visível para nós nosso corpo inteiro). Essas contingências e outras 
semelhantes, sem as quais não haveria homem, não fazem, por 
simples soma, que haja um só homem... (MERLELAU-PONTY, 
2004, p.17). 

 

Precisamos ser mais, alimentar nossa natureza humana e viver nossa história 

partindo de outros princípios societários. Leloup (1998, p. 29) avisa que “...é preciso 
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transformar nossa vida que coxeia em uma vida que dança, através da 

compreensão e da aceitação”. 

O corpo pode ser um eixo norteador nesse contexto e a enfermagem pode 

cogitá-lo como uma matriz pedagógica em seu processo de formação profissional. 

Clarice demonstra saber muito bem disso e transparece nesse conto que 

essa deva ser uma preocupação desterritorializada, indo além das fronteiras das 

áreas de conhecimento. 

Em toda a obra dessa escritora há uma grande preocupação com a 

racionalização que pode criar uma humanização desumanizante. O homem 

contemporâneo sofre de uma profunda crise existencial, trilha caminhos impróprios, 

está apartado de seu próprio caminho. Não sabe como orientar sua mente, como 

ouvir seu silêncio, que rumo dar a seus passos e o que fazer com sua própria vida; 

busca, mas não sabe traçar seu destino. Caminha sem uma finalidade, duvida do 

que ele mesmo é, faz e sente (FONSECA, 2007). 

As metáforas são generosas na nossa aproximação do saber sensível. 

Conduz-nos no caminho de vivências mais inclusivas e dialógicas.  

Os artistas são os nossos professores de sonho, os que colocam em cena 

nossos debates interiores, os que fazem imagens com nossos conflitos sociais, e 

narrativas com nossas provações. Transformam em poesia nossos sofrimentos 

indizíveis (CYRULNICK, 2005). 

Como deixava arroz cru na janela, os pombos vinham visitá-la. Às vezes 

entravam-lhe no quarto. Pareciam ser enviados por Deus. Tão inocentes. 

Arrulhando. Mas era meio imoral o arrulho deles, embora menos do que assistir 

mulher quase nua na televisão. Ia amanhã sem falta escrever uma carta protestando 

contra os maus costumes daquela cidade maldita que era Londres (LISPECTOR, 

1998). 

E foi aí que aconteceu. Naquela noite de sábado, 

 

sentiu que pela janela entrava uma coisa que não era um pombo. 
Teve medo. Falou bem alto: 
- Quem é? 
E a resposta veio em forma de vento: 
- Eu sou um eu. 
- Quem é você? Perguntou trêmula. 
- Vim de Saturno para amar você. 
- Mas eu não estou vendo ninguém! Gritou. 
- O que importa é que você está me sentindo 
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E sentia-o mesmo. Teve um frisson eletrônico 
- Como é que você se chama? Perguntou com medo. 
- Pouco importa. 
- Mas quero chamar seu nome! 
- chame-me de Ixtlan (LISPECTOR, 1998, p. 16-17). 

 
Ixtlan veio para ensiná-la sua verdade. Seu repúdio a impedia de aprender 

sobre a condição humana e ser uma pessoa melhor.  

 

Ao aceitar a verdade de seu desejo silenciado pela moral, pelos 
padrões societários, ela se aceita, reconhece a verdade de seu 
corpo e de sua condição. Ao superar o medo, o desejo a fez viver 
sua condição (FONSECA, 2007, p. 74). 

 
O mesmo medo que temos de ser o que somos e de viver nossas vidas. A 

personagem clariceana vive a descoberta do corpo, não o corpo objeto, mas o corpo 

ponte para um caminho onírico, incerto, dialógico, solidário, inventivo de viver a 

nossa humanidade. 

Dos limites impostos pelas certezas da racionalidade do corpo-máquina, Miss 

Algrave pula para a aprendizagem do prazer do corpo síntese. Nesse encontro, o 

aprender vai além da verticalização de transmissão do conhecimento e ele é o 

aprender a aprender.  

Miss Algrave grita pela certeza, precisa de referências, precisa ver, precisa de 

um nome. Assim, nós vivemos em busca de certezas e, como bem dizem Morin e 

Cyrulnick (2004, p. 44), “a partir do momento em que tenho uma certeza, a certeza é 

o melhor dos meus tranquilizantes, ora, conhece-se os efeitos dos tranquilizantes, 

fazem dormir e entorpecem o pensamento”. 

Não precisamos viver entorpecidos, o frisson eletrônico que sentimos ao 

realizar algo que nos dê prazer é fundamental para manter nossos espaços 

cotidianos favoráveis ao humano do humano. 

Miss Algrave, na realidade comunica suas amarras racionais e é bom lembrar: 

 

Na realidade, quando nos comunicamos, situamo-nos 
simultaneamente em diferentes planos, nem todos igualmente 
conscientes. Recebemos signos verbais e não verbais, tácteis, 
visíveis e audíveis: contatos corporais de diferentes tipos, posturas, 
aromas, aparência física, expressões faciais, movimentos das 
diferentes partes do corpo, posição das mãos, direção do olhar, tom 
emocional, altura da voz, timbre – enfim, um complexo de 
informações que tendemos a considerar naturais, mas que estão 
altamente codificadas e que variam de sociedade para sociedade: 
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uma linguagem, tão coletiva como qualquer outra (RODRIGUES, 
2006, p. 92). 

 

Pelo corpo, pela expressão corporal, nos diferenciamos das outras pessoas, 

marcamos nossa identidade. O racional iguala-nos, o sensível diferencia-nos. 

Talvez, por isso, o movimento e o corpo sejam tão castrados, já que vivemos numa 

sociedade massificada. As expressões não verbais não são consideradas na 

aprendizagem, mas deveriam. A linguagem corporal diz muito a respeito de nós 

mesmos, no olhar, no timbre de voz, no tônus muscular (NÓBREGA, 2009b). 

O que o corpo diz ao ser descoberto? Que lições devemos aprender com o 

corpo inteiro, corpos que têm uma história? Os enfermeiros devem ler esse texto se 

questionando o porquê da linguagem do corpo na sua história ou para verem algo 

transcendental? 

O corpo e os corpos ao se descobrirem deliciam-se com o sabor úmido e 

salgado da aprendizagem dos prazeres: prazer em viver, prazer em com-viver, 

prazer em ser, entre múltiplos e inesgotáveis prazeres.  

O corpo, com sua inteireza, nos ensina que devemos aprender a aprender a 

transgredir os valores racionalistas impostos, a exemplo da experiência estética de 

dançar como forma de desvelamento da complexidade humana existente na 

polissemia de um corpo que faz dialogar as diversas dimensões da existência 

(ALMEIDA et al., 2003). 

A enfermagem, por atuar singularmente com humanos, não foge dessa 

discussão 

 

Na verdade, quando a enfermeira se relaciona com o cliente, esta 
relação se dá via voz, gesto, palavra, pausa, respiração, olhar, 
toque, silêncio, olfato, lágrima. Todos estes elementos nada mais 
são do que o seu corpo, ou seja, a forma que ela tem de entrar e 
sair do mundo. Nesta relação o corpo entra como meio pelo qual 
pode restabelecer uma relação vivencial entre a enfermeira e seu 
cliente transcendendo a mera observação objetiva e impessoal do 
gesto do sujeito que o torna mais um objeto de investigação e 
cuidado (SILVA, 1995, p. 39). 

 

O corpo deve ser uma matriz pedagógica no processo ensino e aprendizagem 

da enfermagem não somente como um joguinho de palavras bonitas em moda, mas 

como uma necessidade vital para a vivência de práticas mais humanas 

comprometidas com a política pública de saúde vigente no SUS. 
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O SUS, em seus vinte anos de regulamentação, vem a cada dia gerando 

mais demandas de inclusão, solidariedade, respeito, humanização. 

Somos trabalhadores da saúde e estamos cada vez mais distantes dos 

princípios e diretrizes do SUS. Leloup (1997) tem razão quando afirma que a imensa 

maioria dos servidores trabalha para ganhar a vida e a de seus filhos. E não há nada 

de criador no trabalho que fazemos. Como resultado deste trabalho não criativo nos 

tornamos doentes, senão doentes, infelizes. Ele nos pede para que haja cada vez 

menos descompasso entre o que somos e o que pensamos, entre o que pensamos 

e o que dizemos, entre o que dizemos e o que fazemos. 

Serres trava um diálogo com essa ideia e põe o corpo como eixo nesse 

processo. 

 

Especificamente humana, a produção inventiva neutraliza, 
contrapõe, equilibra e compensa a aprendizagem: a primeira 
objetiva todo o corpo, ou parte dele, a segunda subjetiva qualquer 
objeto do mundo. O corpo faz o corpo e o corpo faz o mundo. Ele 
sabe fazer o sujeito, ele pode fazer o objeto. Por assimilação, nós 
nos autocriamos; em compensação, criamos a novidade. Qualquer 
tipo de ensino que transmita conhecimentos apenas para seus 
seguidores não forma seres humanos, estes animais criativos, mas, 
sim macacos de imitação (SERRES, 2004, p. 116). 

 

Podemos ser mais, não discriminando nosso parente símio, mas pensando 

que podemos ser mais do que mímicos. 

Por meio dos nossos próprios movimentos é que chegamos a tomar 

consciência operacional de nossa forma corporal humana como padrão de ordem. E 

é só quando estamos operacionalmente conscientes de nossos corpos, como um 

âmbito de movimentos, que podemos criar um mundo coerente com o espaço 

operacional em que vivemos, constituindo-o como um entorno no qual podemos nos 

mover com liberdade, ou seja, nosso entorno, nosso mundo é, de modo operacional, 

a expansão do nosso corpo (MATURANA; VERDEN-ZÖLLER, 2004). 

Fonseca concorda e diz mais: 

 

Trata-se de uma maneira de reconhecer sem raciocinar. O 
reconhecimento do mundo circundante se passa pelo corpo, pois um 
“corpo informa muito” [...]. Seja grande ou pequeno, cheio ou vazio, 
em movimento ou em repouso, um corpo se comunica com o 
universo inteiro e com todos os seres [...]. É matéria viva, 
encarnação da vida (FONSECA, 2007, p. 116). 
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O dilema ético-político da enfermagem está circunscrito ao dilema do corpo. 

Eles se entendiam em sânscrito. E ele mandou-a tirar a roupa. Ela tirou a 

camisola. A lua estava enorme dentro do quarto. Ixtlan era branco e pequeno. 

Deitou-se ao seu lado na cama de ferro. Era bom demais, e tinha medo que 

acabasse. Era como se um aleijado jogasse no ar seu cajado (LISPECTOR, 1998). 

Essa imagem do aleijado sintetiza todo o nosso desejo em existir: 

metamorfosear nossa vida que coxeia e jogar no ar todas as limitações físicas e 

subjetivas. 

Merleau-Ponty convida a transformar-se. 

 

A aquisição de um hábito verdadeiro para ser vivo é incorporação de 
uma forma suscetível de transformar-se. Quanto à máquina, ela 
executa uma montagem prevista para um número finito de casos. A 
margem de um imprevisto da máquina é muito reduzida. A máquina 
funciona, o animal vive, ou seja, ele reestrutura seu mundo e seu 
corpo. A função da máquina tem um sentido, mas esse sentido é 
transcendente, está no espírito do construtor, ao passo que no 
aparelho existe apenas o vestígio do sentido: a máquina só 
comporta o gradual (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 265). 

 

Miss Algrave sabe que não somos máquinas, pois máquinas não podem 

sentir o prazer que ela estava sentindo. Definitivamente, a condição maquínica não é 

humana. 

Aconteceu. Ela queria que não acabasse nunca. Como era bom, meu Deus. 

Tinha vontade de mais, mais e mais. Perguntou-lhe: quando é que você volta? Ixtlan 

respondeu: na próxima lua cheia. Mas eu não posso esperar tanto! Implorou Miss 

Algrave. Começou a chorar baixinho. Parecia um triste violino sem arco. A prova de 

que tudo isso acontecera mesmo era o lençol manchado de sangue. Guardou-o sem 

lavá-lo e poderia mostrá-lo a quem não acreditasse nela (LISPECTOR, 1998). 

Não é á toa que Merleau-Ponty faz a analogia do corpo com a obra de arte. 

Tal comparação nos remete à percepção do elemento sensível como fundamental 

para compreendermos essa porosidade do corpo, bem como na nossa relação com 

o mundo, fazendo com que nossas experiências sejam únicas e inesgotáveis 

(MEDEIROS, 2009). 

Quão distantes, nós da enfermagem, ainda estamos de viver e de ofertar aos 

nossos convíveres experiências únicas e inesgotáveis. Imersos num mundo 
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tecnicista, biológico, fragmentado, institucional, perdemos as lições primárias do 

corpo em nosso processo de trabalho. 

“A arte procura criar o mundo”, disse Merleau-Ponty (2006). Os textos de 

Clarice têm esse poder: criam um mundo tão real, tão humano que ora nos sentimos 

ofendidos, ora nos enfeitiçamos com o que lemos. 

Ruth Algrave não tinha mais nojo de bichos. Eles que se amassem, agora os 

compreendia. E esperava por Ixtlan. Como era bom viver. Como era bom comer 

carne sangrenta. Foi ao Hyde Park e deitou-se na grama quente, abriu um pouco as 

pernas para o sol entrar. Ser mulher era coisa soberba. Só quem era mulher sabia. 

Mas pensava: será que vou ter que pagar um preço muito caro pela minha 

felicidade? Pagaria tudo o que tivesse que pagar. Sempre pagara e sempre fora 

infeliz (LISPECTOR, 1998). 

A personagem ao descobrir a multidimensional idade do ser através do corpo, 

descobriu não somente o sentido da vida, o sentido de ser mulher, o prazer dos 

prazeres, mas a capacidade infindável de aprender com o corpo. 

A leitura do conto cravado no livro permite 

 

[...] percorrer a Via Crucis do Corpo, percebe-se que o corpo é registro de 
conhecimento, sabe mais de nós do que nós sabemos dele. “O corpo todo 
escuta” [...], fala sentindo, se expressa sem palavras, grita em silêncio de 
dor e alegria, somatiza experiências diversas, evidencia nossa dureza e 
sensibilidade, limites e capacidades, confirma que nossa origem vem de 
longe. O corpo é fonte inesgotável de conhecimentos e de enigmas, 
mistérios feitos de carne e de verbo, de matéria física e de substância não 
física, do que é fugaz e se renova para além dele mesmo; está conectado 
com o universo (FONSECA, 2007, p. 116). 

 

Nós que somos, como dizia Valéry em Merleau-Ponty (2006), um “animal de 

palavras” indagamos como a enfermagem pode alicerçar sua teoria e 

consequentemente sua prática nas ideias discutidas até aqui? 

As tentativas de compreender o patológico como fenômeno exclusivamente 

biológico e individual estão fadadas a um sucesso bastante relativo: a capacidade de 

pensar, exprimir e identificar as mensagens corporais está subordinada a uma 

linguagem. Isto faz dela um fato eminentemente social, que varia com as diferentes 

taxonomias das sociedades e das classes sociais (RODRIGUES, 2006). 

O processo de trabalho do enfermeiro voltado a responder às demandas 

mercadológicas que exigem de sua força de trabalho um saber/fazer mecânico, 
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linear, pautado no conceito de saúde como ausência de doença, vê, defende e 

reproduz o corpo na relação saúde e doença como uma peça de engrenagem 

passível de toda e qualquer intervenção tecnológica: corpo objeto. 

Em contrapartida, no corpo síntese, é preciso olhar  

 

[...] tanto o corpo da enfermeira como o do seu cliente falam, pois o 
sintoma que um corpo emite é um símbolo e é preciso procurar o 
que ele significa dentro do contexto de mundo do próprio sujeito, 
pois ele é portador de um sentido (SILVA, 1995, p. 40). 

 

Sendo assim, como necessidade de formação da enfermagem crítica e 

reflexiva, um sujeito capaz de contribuir para a produção dos serviços de saúde 

dentro dos princípios e diretrizes do SUS, é preciso ouvir as lições do corpo para, 

quem sabe, termos uma enfermagem justa, solidária e humana. 

No que diz respeito ao processo ensino e aprendizagem, Almeida e Carvalho 

(2007, p. 10) são muito convincentes ao dizerem que “qualquer reforma de 

educação, antes de mais nada, começa pela reforma dos educadores”. 

Na segunda-feira de manhã, Miss Algrave resolveu que não iria mais ser 

datilógrafa, tinha outros dons. Aprendera que valia muito. Se seu chefe, o sonso, 

quisesse que ela trabalhasse para ele, teria que ser de outro modo. Antes compraria 

um vestido vermelho decotado e depois iria ao escritório chegando de propósito, 

pela primeira vez na vida (LISPECTOR, 1998). 

Então é isso, precisamos como Ruth buscar nossas verdades e aprender com 

elas. Acreditar que não somos pedaços de carne objetais ambulantes. Nossa 

condição humana quer e precisa viver sobre a perspectiva do paradigma estético 

pautado no saber sensível. 

São nossas emoções (desejos, preferências, medos, ambições...) e não a 

razão que determinam, a cada momento, o que fazemos ou deixamos de fazer. 

Desse modo, a vida que vivemos, o que somos e o que chegaremos a ser e também 

o mundo ou os mundos que construímos com o viver e o modo como os vivemos 

são sempre o nosso fazer. Portanto, saber é fazer e fazer é saber. Porém, a ação e 

o comportamento surgem da operação da corporeidade do organismo, de acordo 

com sua estrutura no momento de sua ação ou conduta (MATURANA; VERDEN-

ZÖLLER, 2004). 
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Não precisamos ser um personagem clariceano em busca de nossas 

verdades, basta manter uma abertura em nossa formação como enfermeiros para 

aprender a aprender com a descoberta do corpo em toda a sua 

multidimensionalidade. 

Serres (2004, p. 75) atiça essa discussão, porque “[...] a compreensão 

depende mais da capacidade de evoluir, de perder-se, de retornar, morrer ou 

expandir-se do que da explicação dada no momento da aprendizagem”.  

E quando chegasse a lua cheia tomaria um banho purificador para estar 

pronta para o festim com Ixtlan (LISPECTOR, 1998). 

E nós, enfermeiros, devemos esperar o que para viver o corpo como matriz 

pedagógica em nossa formação? 

 

De qualquer ângulo que vejamos a educação como processo 
civilizatório, como produção de conhecimentos, hábitos, condutas, 
valores ou identidades, o corpo aparece como o grande pedagogo 
nesses múltiplos processos (ARROYO, 2003, p. 75). 

 

Esse caminho converge com o que está posto nas Diretrizes Curriculares dos 

Cursos de Graduação em Enfermagem (2001). Este documento que orienta a 

formação de profissionais em saúde possa levar o aluno a aprender a aprender  que 

engloba aprender a ser, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a 

conhecer, garantindo a capacitação de profissionais com autonomia e 

discernimento para certificar a integralidade da atenção e a qualidade e 

humanização do atendimento prestado aos indivíduos, famílias e comunidades 

(BRASIL, 2001. Grifo do autor). 

O corpo, como pedagogo no ensino e aprendizagem na enfermagem, seria 

uma estratégia cognitiva de materialização dos preceitos norteadores da formação, 

não como uma resposta legal a um norma, mas como responder, coerentemente, 

com o sentido da formação dos trabalhadores de enfermagem. 
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...os homens não diferem, e nem existem, senão por suas obras 
(CLAUDE LÉVI-STRAUSS) 
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O Século XX, o mais terrível da história da humanidade, especialmente 

porque abrigou duas guerras mundiais, é presenteado com uma das mais 

renomadas artistas mexicanas. Uma mulher extraordinária que foi dilacerada por 

terríveis sofrimentos físicos e uma imensa força de criação: Frida Kahlo (SILVA, 

2002). 

As telas dessa pintora nos inquietam. Os olhares obedientes aos padrões de 

beleza, ditados na atualidade, podem apontá-las como feias e agressivas, mas 

inquietam. E talvez seja essa peculiaridade que balance as nossas mais 

elementares estruturas cognitivas. 

Vítima de um acidente, a artista passou por longos períodos de imobilidade 

na cama. Como consequência desse fato, Frida começou a pintar, como um modo 

de evitar o aborrecimento e a dor. Sendo assim, foi colocado um dossel com um 

espelho que cobria toda a parte de baixo da cama, de modo a que Frida se pudesse 

ver e ser o seu próprio modelo. Assim começaram os autorretratos que dominaram a 

obra dessa artista. Ela diria mais tarde, a propósito deste gênero de pintura: “Eu 

pinto-me porque estou muitas vezes sozinha e porque sou o tema que conheço 

melhor” (KAHLO apud KETTENMAN, 2004, p.18). 

Incomodados com as formas e cores das telas, é impossível vê-las sem que 

algo seja levado conosco, nem que sejam os rótulos por breves instantes. São 

ressignificativas em sua exuberante explosão de cores e nos faz explodir em 

sentidos e sentimentos. 

 

Observa-se em algumas de suas obras, senão em sua maioria, movimento 
de afirmação da dor, do sofrimento, do fato, mas além disso, vemos 
também a sua afirmação e luta pela vida. A obra de arte de Frida evoca 
criação, mas ultrapassa isso, pois é também uma exaltação psíquica 
particular, uma recriação e apreensão da realidade. Recriação porque é um 
novo que tem relação com o velho (o fato acontecido), mas que não é a 
reprodução simples do fato, já que traz algo novo (SILVA, 2002, p. 83). 

 

A tela escolhida para ser nossa metáfora nessa discussão sobre o corpo 

como matriz pedagógica na enfermagem, foi O Hospital Henry Ford ou A Cama 

Voadora.  

Entre tantas expressões pictóricas da dimensão humana, presentes em 

diversas obras de Frida Kahlo, esta nos chamou a atenção por representar a 

experiência traumática de abortamento da pintora. O autorretrato que expõe a dor e 
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o sofrimento vivenciado por ela é para nós uma senha para alcançar o objetivo deste 

trabalho. 

O quadro a óleo foi pintado em 1932 e expressa o aborto de Frida que 

aconteceu em 4 de julho. A pequena e frágil figura da artista deixada na enorme 

cama perante um vasto deserto dá a impressão de solidão e incapacidade – um 

reflexo dos seus sentimentos após ter perdido o bebê e durante sua passagem pelo 

hospital. A ideia de abandono é reforçada pela paisagem industrial desolada no 

horizonte, diante da qual a cama parece flutuar (KETTENMANN, 2004). 

A tela nos chama a atenção pelo entorno frio e cinzento, pelo olhar fixo e 

profundo de Frida que segura com sua mão esquerda seis fitas vermelhas que a 

ligam a objetos postos ao seu redor. 

Lévi-strauss (1997, p. 20) parece traduzir os pensamentos dessa pintora 

mexicana ao falar sobre um outro pintor que “não deixava entrar nada em suas 

obras sem aprofundar-lhe as razões”. Frida é assim, todos os detalhes que 

compõem seus quadros, estão por algum motivo. 

Saber disso aguça nossos sentidos, uma vez que ela se apresenta nua, em 

cima de um lençol branco ensopado de sangue e de seus olhos escorre uma 

lágrima. Dor e sofrimento são os sentimentos que surgem de imediato ao ver a obra. 

 

A linguagem pictórica de Frida Kahlo guarda uma especificidade 
própria. A sua sintaxe nasce de uma história de dor e esperança. 
Sua pintura é expressão de uma vida. Através da arte ela dribla a 
dor e enuncia uma palavra que traduz as raízes de sua intimidade, 
fazendo transbordar questões que tocam a fundo a dinâmica do 
humano. Sua pintura, na verdade, é uma biografia, pois aproxima-se 
mais da obra de um escritor (EGGERT, 2008, p. 50). 

 

Essa tela talvez tenha mais a nos ensinar sobre a condição humana do que 

todo o conhecimento enciclopédico transmitido na academia. E ela ensina 

instigando, comparando, provocando o visitante. Une o sensível e o inteligível, o 

visível e o invisível, o dito e o interdito. A enfermagem precisa conhecer essa tela. 

Ela também nos convida a pensar em seus elementos constitutivos como 

quem lê o que fora escrito por Morin (2004, p. 116) ao se referir a Pascal: “Ele 

convidava a um conhecimento em movimento, a um conhecimento em vaivém, que 

progride indo das partes ao todo e do todo às partes; o que é nossa ambição 

comum”. 
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Ela sabe disso e talvez seja por acreditar na integralidade de si e dos 

acontecimentos de sua vida que ela apresenta esse momento singular em sua vida 

inteira. 

Isso é muito provocante já que somos a todo instante sufocados com o 

ideário de fragmentação do ser e do conhecimento. Cyrulnick (2005, p. 26) explica o 

porque desse fato, que “é nossa cultura científica que fragmenta o saber para 

melhor controlá-lo”. 

Frida pinta nos convocando a romper com esse ideário. Morin (2003) parece 

dialogar com a pintora e discute sobre a situação paradoxal que vivemos na 

contemporaneidade, em que o desenvolvimento do conhecimento instaura a 

resignação à ignorância e o da ciência significa o crescimento da inconsciência. O 

autor vai mais longe e diz que a enorme massa do saber quantificável e 

tecnicamente utilizável não passa de veneno se for privado da força libertadora da 

reflexão. É preciso esforçar-se para obter uma visão poliocular do mundo que aposte 

na religação dos saberes. 

Mas em sua tela, Frida nos faz questionar como o nosso trabalho em saúde 

corrobora o que fora dito pelo autor anteriormente. O ambiente frio, objetal, 

monocromático que circunda a artista é estranho no primeiro momento, mas para 

nós, trabalhadores da saúde, sabemos o quão é real. 

Merleau-Ponty compreende o que ela quis externalizar, já que para ele  

 

é oferecendo seu corpo ao mundo que o pintor transforma o mundo 
em pintura. Para compreender essas transubstanciações, é preciso 
reencontrar o corpo operante e atual, aquele que não é uma porção 
do espaço, um feixe de funções, que é um trançado de visão e de 
movimento (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 16). 

 

Essa talvez seja uma das grandes lições que a enfermagem deva aprender 

com o corpo: oferecer nossos corpos ao mundo para transformar o nosso mundo em 

espaços de convivência solidária, sensível e humana. 

As obras de Frida não oferecem nada pronto e acabado, como uma tela feita 

para combinar com a decoração da sala. Elas são pontes que podem ligar nossas 

vidas inconscientes a saberes e fazeres mais humanos. 

Não é à toa que Merleau-Ponty (2004, p. 23) fala sobre 
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essência e existência, imaginário e real, visível e invisível, a pintura 
confunde todas as nossas categorias ao desdobrar seu universo 
onírico de essências carnais, de semelhanças eficazes, de 
significações mudas (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 23). 

 

A imagem pequena da pintora em cima da cama, com um olhar fixo em quem 

a vê, atordoa.  

Os autorretratos de Frida Kahlo ajudaram-na a construir uma ideia do seu 

próprio eu; ao recrear-se, tanto no universo artístico como na vida, encontrava agora 

uma identidade. Este fato pode explicar porque é que seus autorretratos diferem uns 

dos outros em apenas alguns aspectos. A artista olha para quem observa o quadro 

quase sempre com uma cara do tipo máscara, em que sentimentos e temperamento 

se tornam difíceis de ler (KETTENMANN, 2004). 

Quantas pessoas passam por nós e têm esse mesmo olhar, essa mesma 

máscara. E nós, enfermeiros, talvez não tenhamos percebido o que dizem esses 

olhares, esses corpos. 

Cremos que se fôssemos um pintor seríamos copiadores de imagens, porque 

é isso que o saber lógico determina: a reprodução. 

Frida não é assim. E quem justifica é Lévi-Strauss (1997) ao falar sobre um 

outro pintor que não copiava o modelo no momento presente, mas as imagens que 

seu espírito armazenara. Poussin, citado pelo autor, costumava dizer que é 

observando as coisas que o pintor adquire habilidade, e não as copiando à 

exaustão. É preciso, continua, que o artista seja capaz de fixar o modelo em sua 

mente, incrustá-lo nela como propriedade sua, e que tenha a natureza tão bem 

gravada na memória, que ela venha por si só colocar-se na obra. 

Outra lição que a enfermagem precisa aprender é que nossa pintura do 

cotidiano deve ser feita da mesma matéria de nossos sonhos. Observando nossos 

interlocutores (usuários, colegas, gestores) tenhamos não somente cópias em 

nossas mentes (rótulos), mas as imagens de seus espíritos. Seríamos uma 

enfermagem melhor, mais próxima da dimensão do cuidado. 

Os mesmos sentimentos que levamos para o nosso espaço institucional, não 

raro os reproduzimos nas práticas e sofremos também. Hoje a violência institucional 

vem sendo cada vez mais reconhecida e consequentemente discutida nas pautas 

que envolvem a enfermagem. 
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A busca de práticas assistenciais menos reducionistas não encontra 
espaço para consolidar-se, esbarrando em séculos de positivismo 
objetivista e individualista. A menção de práticas alternativas arrepia 
os que se apegam à ideologia flexneriana, com a qual se estruturam 
os cursos profissionalizantes na saúde. Somos todos filhos de uma 
mentalidade em que a única visão verdadeira do mundo é aquela 
concebida da racionalidade das ciências naturais. Não caberá nesta 
perspectiva qualquer outra visão, seja ela já admitida ou não pelas 
ciências do mundo contemporâneo (LEOPARDI et al., 1999, p. 95). 
 

O mundo da percepção, não a percepção compreendida como consciência 

que sobrevoa o corpo, mas como experiência significativa do corpo, é descoberto 

também por meio da arte. Assim, a obra de arte é percebida, contemplada, quando 

mergulhamos no mundo da percepção. Por meio da arte sentimos mais, nos 

percebemos como sujeitos engajados no mundo, que não vivemos sozinhos, 

ilhados; vivemos a partir de nossa relação com tudo aquilo que está presente no 

mundo, inclusive o outro (MEDEIROS, 2008). Eis um caminho para transpor o 

reducionismo. 

E pensando sobre o outro, a arte e o corpo, nos vemos contemplando a tela e 

sendo levados pela metáfora a refletir sobre o trabalho do enfermeiro frente a essa 

tríade. Por isso, a tela de Frida está aqui não como um adorno, mas na qualidade de 

elemento do corpo, como matriz pedagógica no processo ensino aprendizagem da 

enfermagem. 

Essa pintora, querendo exprimir suas ideias e sentimentos, desenvolveu uma 

linguagem pictórica pessoal com vocabulário e sintaxe próprios. Fez uso de 

símbolos que, uma vez decodificados, nos permitem ter um conhecimento profundo 

sobre a sua obra e as circunstâncias que presidiram à sua criação. A mensagem dos 

quadros não é hermética: os trabalhos devem ser vistos como resumos metafóricos 

de experiências concretas (KETTENMANN, 2004). 

Nossas aulas deveriam ser conduzidas através de metáforas, como a que 

propõe este texto. Alimentaríamos a criatividade, a reflexão, a dúvida, a 

sensibilidade, a humanidade nossa e de nossos alunos. Ao contrário, transmitindo 

saber lógico reducionista, atuamos, por vezes, como autênticos plagiadores, uma 

vez que despejamos nas salas de aula ideias, conceitos de outros autores, dando 

tudo em mãos, não restando nada ao aluno que não seja memorizar para 

transcrever em um momento oportuno, como a prova. 
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Partindo da ideia de Merleau-Ponty (2006, p. 360) de que “o corpo como uma 

das coisas, ou o corpo como o meu ponto de vista sobre as coisas: ele é os dois: 

coisa-padrão enquanto carne: sentir o meu corpo é também ter sua postura no 

mundo”. Vemos a necessidade de a enfermagem se alimentar dessas ideias e 

metamorfosear nossas teorias e práticas e Frida Kahlo pode ser uma de nossas 

mestras. 

 

Frida Kahlo é singular em representar e inscrever na arte pictórica 
os acontecimentos do corpo. Enfermidades, cirurgias, dores, 
deficiência, raivas, inquietudes, embates, convicções, 
contrariedades, alegrias, prazeres, amores – tudo transforma-se em 
ousados matizes de sua pintura que é inscrição simbólica e 
metafórica dos processos corporais. Na aparente individualização, 
há uma ativa subjetivização, e acontece uma politização do íntimo 
no corpo explícito na pintura (EGGERT, 2008, p. 130). 

 

O corpo como expressão política. Corpos que são lidos para além da 

condição biológica. Corpos vivos, inteiros, porosos, ligados com a 

multidimensionalidade humana. 

A tela mostra-nos Frida toda nua, deitada numa cama de hospital que é 

desproporcionalmente grande para seu corpo pequeno. O lençol branco por debaixo 

do seu baixo-ventre está ensopado de sangue. Por cima da barriga, ainda 

ligeiramente inchada, devido à gravidez, estão três fitas vermelhas, como se fossem 

artérias, que ela segura com a mão esquerda, e que têm seis objetos atados às 

pontas – símbolos da sua sexualidade e da gravidez falhada (KETTENMANN, 2004). 

Os sujeitos envolvidos se sentiriam melhor se lhes fosse dada a oportunidade 

de expressarem suas ideias e sentimentos frente à singularidade de seus modos de 

adoecer, viver e morrer. 

Como desdobramento da ideologia hegemônica no cotidiano de nossas 

prática laborais vem a desumanização dos serviços de saúde. O trabalho do 

enfermeiro vem reproduzindo essa realidade silenciando dor e sofrimento. 

Nesse contexto é preciso ouvir o que o corpo fala: 

 

Um estado de anorexia, uma afasia pode ser muitas vezes uma 
resistência da pessoa a comunicar-se com o mundo, e é por isso 
que acredito que o corpo fala. O corpo fala através da recusa de 
alimentos, através da retenção de fezes, através do vômito e muitas 
vezes o corpo morre porque decidiu morrer mesmo tendo condições 
biológicas de sobreviver, mas neste caso o biológico não sustentou 
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aquilo que o ser total do sujeito decidiu sobre sua própria existência. 
Quando há perda de sentido, a existência do homem torna-se 
“pesada”, porque ele é um ser que põe sentido em tudo, mesmo 
sem se dar conta de que faz isto (SILVA, 1995, p. 41. Grifo do 
autor). 

 

Fechamo-nos para esse diálogo com o corpo do outro e o nosso corpo e essa 

atitude tem sérias consequências. Aprisionamos a multidimensionalidade humana a 

normas e rotinas, a protocolos, a horários fixos, a certeza, a saberes e fazeres 

mecânicos. 

Como enfermeiros, aprendemos com os corpos frios a preservar o espaço 

interdito entre nós (donos do saber/poder) e eles (pacientes desprovidos de 

saber/poder). O que está dito pertence à organização institucional que responde por 

sua vez ao ideário hegemônico na saúde: o paradigma flexneriano. 

Um outro desdobramento dessa ideologia no trabalho do enfermeiro é a 

vivência cotidiana de separações, que é marcada pela fragmentação do tempo, uma 

vez que as atividades que envolvem o paciente, tais como exames, medicações e 

exercícios funcionam como se dividissem o dia em várias etapas. Desse modo, o 

paciente aguarda a refeição, a visita médica, a medicação, o banho. Da mesma 

forma, há uma fragmentação do corpo, em cujas partes são executadas técnicas e 

procedimentos (KRUSE, 2004). 

É provável que seja essa fragmentação que Frida exprime em suas fitas 

vermelhas que a ligam a símbolos que flutuam ao seu redor.  

 

A fita que está por cima da poça de sangue à volta da pélvis 
transforma-se num cordão umbilical e leva-nos até a um feto 
masculino de tamanho invulgar em posição embrionária 
(KETTENMANN, 2004, p. 33). 

 

Essa imagem nos remete às singularidades do corpo, em especial do corpo 

feminino. Este, capaz de gerar vidas, de alimentar, de compartilhar prazeres. No 

dizer de Lévi-Strauss (1997, p. 57), que ao se reportar a um outro artista parece falar 

de Frida, “[...] a organização de um quadro de Poussin é paradigmática, não 

sintagmática”. Assim podemos também referenciar a obra dessa pintora mexicana. 

A pintura do feto nos remete à capacidade que nós enfermeiros temos de 

tornar público algo íntimo, ou senão de tornar invisível símbolo dos corpos com os 

quais convivemos. A fita está para nos fazer lembrar que é uma parte que pertence 
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a um todo. Esse pensamento nos faz lembrar Lévi-Strauss (1997, p. 74) quando 

afirma que “os termos não valem em si; apenas as relações importam”. 

Certamente a enfermagem vem perdendo essa habilidade de ver o todo e as 

partes e as relações que são estabelecidas entre elas. 

 

A organização dos serviços seguem a lógica das especialidades que 
é a lógica da fragmentação, do parcelamento do homem e 
corresponde ao modelo biológico positivista de entendimento das 
doenças. Esse modelo tem dado sinais de esgotamento, tanto para 
o entendimento da manifestação das doenças no homem e do seu 
comportamento epidemiológico, quanto tem sido insuficiente para 
determinar medidas terapêuticas eficazes (LEOPARDI et al., 1999, 
p. 36). 

 

Nesse caminho nos tornamos admirados da cultura da fragmentação, que 

está no mundo acadêmico, como a hipervalorização das especializações.  

A condição de especialistas é uma situação muito confortável 

intelectualmente, visto que nos basta acumular cada vez mais de informações sobre 

um ponto cada vez mais preciso e acaba-se então por tudo saber sobre nada 

(MORIN; CYRULNIK, 2004). 

Cerceado pelo discurso do cientificismo, ser especialista tem uma conotação 

de superioridade intelectual de apropriação do saber e consequentemente de poder.  

É preciso pensar nas matrizes pedagógicas da formação do enfermeiro na 

busca de desconstruir essa premissa ideológica. Morin nos convoca para uma 

reforma do pensamento como sendo uma necessidade social-chave: formar 

cidadãos capazes de enfrentar os problemas de seu tempo. 

Com isso, tornar-se-ia possível frear o debilitamento da democracia que 

suscita, em todos os campos da política, a expansão da autoridade dos experts, de 

especialistas de toda ordem, que limitam progressivamente a competência dos 

cidadãos, condenados à aceitação ignorante daqueles que são considerados 

conhecedores, mas que realmente praticam uma compreensão que rompe com a 

contextualidade e globalidade dos problemas (ALMEIDA; CARVALHO, 2007). 

A tela nos faz pensar nessa e em outras questões e nesse instante outra fita 

chama a atenção para nossos saberes e fazeres. 

 

Por cima da cabeceira da cama, à direita, vê-se um caracol a flutuar. 
Segundo a própria Frida Kahlo, é um símbolo da interrupção da 
gravidez que ainda era de curta duração. O caracol também surge 
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noutros trabalhos como um símbolo de vitalidade e sexualidade. A 
sua casca protectora já levara as culturas índias a ver o caracol 
como um símbolo da concepção, da gravidez e do nascimento 
(KETTENMANN, 2004, p. 34). 

 

Nosso olhar obediente ao paradigma capitalístico não veria significado algum 

em um objeto tão esdrúxulo quanto um caracol. Quantos símbolos são referenciados 

pelos nossos usuários e são desprezados ou mesmo ridicularizados por nossas 

práticas mecânicas? 

Para Leloup (1998), temos sido modelados para a especialização; por 

conseguinte, o especialista fechado é a pessoa que perdeu o olhar aberto, simples e 

natural. É alguém com a nuca rígida que perdeu a flexibilidade de olhar para os 

lados, para cima, para baixo e para trás. É alguém com viseira, e cujos cacoetes 

adquiriram status. Para este olhar estreito e minimizado, o inusitado nos escapa. 

Perdemos o deslumbramento, o espanto essencial. 

Acabamos por normatizar, padronizar, fragmentar o que há de mais natural, 

simples e aberto: o corpo. “O problema é que este trabalhador coletivo está 

fragmentado, fragmentando o trabalho” (LEOPARDI et al, 1999, p. 81). Somos esse 

trabalhador e como possibilidade transformadora de nossos saberes e fazeres está 

o corpo, como matriz pedagógica, mediado pela arte com suas metáforas, instigando 

nossa criatividade, sensibilidade e humanidade.  

Para Nóbrega (2009b, p. 94), “o corpo e o conhecimento sensível 

compreendidos como obra-de-arte, aberta e inacabada, horizontes abertos pela 

percepção do ser humano em movimento”. 

Frida acredita nisso e escolhe os elementos que irão compor suas obras para 

dizer ao observador que a dimensão humana vai além do visível. Para ela,  

 

Uma vez que meus temas foram minhas sensações, meus estados 
de espírito e as reações profundas que a vida tem causado dentro 
de mim, muitas vezes materializei tudo isso em mim mesma, que 
era a coisa mais sincera e real que eu podia fazer para expressar o 
que sentia a meu respeito e a respeito do que eu tinha diante de 
mim (KAHLO apud SILVA, 2002, p. 87). 

 

Essa é uma outra lição a aprender com a arte e o corpo nesse diálogo: o 

corpo como interseção do mundo. Ao dizer que “a interrogação da pintura visa, em 

todo caso, essa gênese secreta e febril das coisas em nosso corpo” Merleau-Ponty, 

(2004, p. 21) exprime talvez o sentido da pintura para Frida. 
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E continua essa ideia 

 

É o corpo como totalidade aberta. Consequências para as coisas 
percebidas: correlações de um sujeito carnal, réplicas de seu 
movimento e de seu sentir, intercalados em seu circuito interno, elas 
são feitas do mesmo material que ele: o sensível é a carne do 
mundo, isto é, o sentido no exterior (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 
351). 

 

Como enfermeiros, essa deveria ser uma necessidade paradigmática, uma 

vez que nos incorporamos no universo do trabalho e lidamos com outros corpos. 

Nossa postura crítica frente ao paradigma do saber lógico que apoia a 

explosão tecnológica e informacional como indutora ao afastamento dos significados 

e á adoção de artifícios, inclusive nas relações, pelos quais sofremos cada vez mais 

o encantamento da tecnologia e nos tornamos cada vez menos sujeitos de nosso 

próprio destino. Certamente, não será, porém, a sua eliminação que nos tornará 

sujeitos, mas a consciência das escolhas que podemos fazer, tanto sobre nosso 

pensar como sobre o nosso fazer (LEOPARDI et al., 1999). 

Ainda admirando a obra de Frida: 

 

O modelo anatômico da parte de baixo de um corpo, de cor salmão, 
que está por cima dos pés da cama, assim como o modelo de osso 
em baixo, à direita, indica-nos a causa do aborto: o dano da coluna 
e da pélvis, o que impossibilitou Frida de ter um filho 
(KETTENMANN, 2004, p. 34). 

 

A parte representa o todo. Frida sofre com a perda do filho e, na sua 

organização cognitiva, sua pélvis manifesta toda a sua conjuntura traumática que a 

levaria inclusive à morte anos depois. 

Eggert (2008) argumenta que a socialização dos corpos efetiva uma 

interiorização dos limites impostos como naturais ou sagrados. Essa dogmatização 

raramente considera o corpo em sua dinâmica e potencialidade de vida, dor e 

sofrimento, alegria e prazer, como se o corpo fosse uma matéria inerte, apenas 

portador de determinadas funções biológicas e socioculturais, especialmente, se se 

tratar de um corpo feminino. 

Na simbologia do corpo, Frida consegue trazer as mais íntimas nuanças da 

multidimensionalidade humana.  
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A enfermagem nem sempre consegue perceber essa sutileza, já que está 

voltada comumente para a doença. Kruse (2004, p. 21) explica muito bem isso, 

direcionando para o corpo: “[...] o corpo é isolado na doença, tornando-se objeto de 

enclausuramento, o que possibilita a vigilância constante e o registro permanente”. 

A tela expõe um ambiente de internação comum para a enfermagem e remete 

à discussão de que 

 

em algum momento da história, o “saber por quê” ocorre um dano à 
saúde foi substituído pelo “saber como” e, desta forma, 
institucionaliza-se a perversidade do sistema de saúde, que 
responde o mais pragmaticamente às questões de saúde  somente 
quando ela já se deteriorou. Será que falamos mesmo de profissões 
de saúde , ou de doença? Que situação poderia equacionar este 
dilema que vivemos, quando a compulsão tecnicista é atavicamente 
dirigida por uma compulsão de domar a natureza humana, naquilo 
que ela tem de mais complexo, ou seja, sua multiplicidade 
constitucional, reduzindo-a à pura matéria biológica? (LEOPARDI et 
al., 1999, p. 97. Grifo do autor). 

 

Qual o sentido de nosso trabalho como enfermeiros? Dar resposta ao ideário 

vigente ou assumir compromissos com a vida em sua inteireza? 

O que diz o corpo? Leloup (2008, p. 19) alerta que o corpo, mesmo silenciado 

pelo entorno, objetal, embotado pelo raciocínio lógico, falar “de um corpo que perdeu 

a sensibilidade e, no entanto, sente dor nos rins, no plexo solar, na cabeça, por toda 

a parte”. 

O maquinismo que vemos em baixo na tela de Frida, à esquerda, também 

deve ser compreendido no contexto do quadro. Representa, provavelmente, uma 

parte de um esterilizador a vapor, como os que se utilizavam nos hospitais naquele 

tempo. É uma componente mecânica que serve para selar tanques de gás ou de ar 

comprimido e assim regular a pressão existente lá dentro. Na ocasião de seu 

internamento, Frida Kahlo poderá ter feito um paralelo entre este mecanismo de 

selar seus próprios músculos defeituosos, que não deixaram carregar o bebê dentro 

de seu útero (KETTENMANN, 2004). 

Essa imagem nos faz lembrar de Merleau-Ponty (2006) ao dizer que abordar 

o homem primeiramente em seu corpo, em sua maneira de ser corpo. Frida, em sua 

maneira de ser, traz essa analogia com uma máquina não na visão objetal de corpo, 

mas como um corpo percipiente. Para o autor, o corpo humano só pode ser 
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compreendido como um corpo percipiente: que é percepção e é percebido. Essa 

condição carnal nos faz compreender a carne do mundo. 

Eis uma demanda necessária para o trabalho do enfermeiro compreender o 

corpo em sua inteireza através dele e do outro. Carvalho (2005, p. 82) relata que 

“uma coisa era acumular informações presentes nos livros, formas discursivas não-

vivenciadas. Outra era ter o próprio corpo como protagonista clínico, um teatro de 

operações empenhado na restauração do senso de movimentos”. 

Esse pensamento nos confronta com a tela de Frida e nos faz pensar que 

para ela seu corpo “e a sensação, que desde então nunca mais me deixou, de que 

meu corpo concentra em si todas as chagas do mundo” (SILVA, 2002, p. 29). 

É no convívio com os corpos que deveríamos manter a porosidade dos 

nossos corpos. Sem essa compreensão estaremos tão-somente reproduzindo o 

ideário presente no paradigma hegemônico sanitário flexneriano. 

Frida consegue nos ensinar através de suas pinturas que o autoconhecimento 

é imprescindível ao saber sensível, contrapondo-se ao saber lógico e, na saúde, ao 

biomédico. Medeiros (2008, p. 26-7) justifica “...como Merleau-Ponty, buscando uma 

visão amplificada, inacabada e aberta do corpo humano, reconhecendo-o como um 

espaço biológico, cultural, educativo, simbólico e artístico”. 

A pintura e outras expressões artísticas, pode ser um caminho para aproximar 

a enfermagem, como metáfora, da sabedoria do corpo. A arte, a poesia, a pintura, a 

dança apresentam-se como conhecimentos cuja racionalidade é traçada pela 

estesia do corpo, nuançando sentidos amplos para a comunicação, a expressão e 

os atos de significações (NÓBREGA, 2009a). 

Uma orquídea presa a outra fita está ao centro. Por baixo da cama, foi-lhe 

trazida para o hospital, segundo Frida Kahlo, por Diego Rivera, seu marido. Para ela, 

a orquídea era um símbolo de sexualidade e de emoções (KETTENMANN, 2004). 

As emoções encontram espaço nas práticas do enfermeiro, na atenção 

psicossocial. Este, por vezes, normativo, imperativo, prescritivo, neutro, eis o 

significado desse suporte geralmente. 

No roteiro de nossos saberes e fazeres é importante discutir que, do ponto de 

vista da análise epistemológica, a questão primordial que toca fundo nesta mudança 

de paradigma é a inclusão da análise antropobiológica. Amor, compaixão, 

sensibilidade, compromisso, cumplicidade humana não têm preço e, portanto, não 

se pagam. Desse modo, as profissões fundadas nestes valores constituem-se de 
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atividades que, embora inegavelmente necessárias, não necessitam de 

compensação social, já que, para a organização social fundada em premissas 

econômicas e tecnocráticas, são autocompensáveis subjetivamente (LEOPARDI et 

al., 1999). 

A enfermagem já tem essa marca em sua historicidade e vem lutando por 

reconhecimento de seu saber/fazer e, talvez nessa luta, vem assumindo posturas 

mais duras e distantes da nossa humanidade com a ideia de que esse seja o 

comportamento mais cientifico. 

Maturana e Varela (2001) subsidiam essa discussão afirmando que o amor, 

as emoções, ou a aceitação do outro junto a nós na convivência, é o fundamento 

biológico do fenômeno social. Sem amor, emoção, aceitação do outro junto a nós, 

não há socialização, e sem esta não há humanidade. Qualquer coisa que destrua ou 

limite a aceitação do outro, desde a competição até a posse da verdade, passando 

pela certeza ideológica, destrói ou limita o acontecimento do fenômeno social. 

E continua esse raciocínio. 

 

Portanto, destrói também o ser humano, porque elimina o processo 
biológico que o gera. Não nos enganemos. Não estamos 
moralizando nem fazendo aqui uma prédica do amor. Só estamos 
destacando o fato de que biologicamente, sem amor, sem aceitação 
do outro, não há fenômeno social (MATURANA; VARELA, 2001 p. 
269). 

 

Talvez esse seja um discurso visto como piegas, utópico, transcendental. Mas 

neste trabalho é uma premissa que deve estar incluída na ideia do corpo como 

matriz pedagógica na enfermagem. 

Poussin, citado por Lévi-Strauss (1997), retoma a temática e esclarece que 

falando da pintura do mesmo modo que as 24 letras do alfabeto servem para formar 

nossas palavras e exprimir nossos pensamentos, os lineamentos do corpo humano 

servem para exprimir as diversas paixões da alma, para fazer aparecer no exterior o 

que se tem no espírito. 

A enfermagem convive com múltiplos e inesgotáveis destinos humanos. Muito 

embora não seja atribuído esse significado às relações que acontecem em nossos 

espaços laborais.  
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Morin (2004) justifica ser a hiperespecialização3 uma das causadoras dessa 

miopia quanto ao compromisso de nossas teorias e práticas com a vida.  

Afirma, também, ser o enfraquecimento de uma percepção global levar ao 

enfraquecimento do senso de responsabilidade – cada um tende a ser responsável 

apenas por sua tarefa especializada -- bem como, ao enfraquecimento da 

solidariedade, pois ninguém mais preserva seu elo orgânico com a cidade e seus 

concidadãos.  

Técnicos especialistas que lidam com os problemas de modo isolado e 

esquecem que, nessa época de mundialização, os grandes problemas são 

transversais, multidimensionais e planetários (ALMEIDA; CARVALHO, 2007). 

Cirulnick tem outra justificativa que converge com o supraposto 

 

Acontece que nossas vitórias técnicas acabam de inventar o 
“homem-instante”. O homem fulgurante, que ama a urgência porque 
ela o impele ao ato evitando que pense, torna-se prisioneiro do 
presente, cuja relação com o tempo organiza um estilo de vida... 
(CYRULNICK, 2006, p. 23). 

 

Frida organiza sua obra contrapondo-se a esse ideário utilitarista, mercantil, 

egocêntrico, reducionista, excludente, desumanizador. A enfermagem deve 

participar desse movimento contra-hegemônico. 

A beleza do conjunto da obra dessa pintora mexicana, como matéria artístico-

estética, acresce-se a dimensão estética de ser, de sentido da vida ou produção de 

sentido. É o belo, o bom, o agradável aos olhos, ao coração, não restrito à beleza ou 

à perfeição da forma – embora esta também esteja presente na obra de Frida – 

como muitas vezes a questão estética está circunscrita (EGGERT, 2008). 

 

Apesar de cada motivo estar delineado no quadro com pormenores 
precisos, o realismo da vida real é evitado, de uma forma geral, na 
composição. Os objectos são extraídos do seu habitat normal e 
integrados numa nova composição. Para a artista, é mais importante 
reproduzir o seu estado emocional numa destilação da realidade 
que ela experimentara, do que registrar uma situação real com 
precisão fotográfica (KETTENMANN, 2004, p. 35). 

 

Nossas posturas têm sido, na maioria das vezes, de reprodução, onde 

acabamos: míopes, inconscientes, fragmentadores, racionalistas, nos deixando 
                                                 
3 “...a especialização que se fecha em si mesma sem permitir sua integração em uma problemática 
global” (MORIN, 2004, p. 18). 
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aprisionar pelo saber lógico que alimenta o paradigma hegemônico no cenário 

brasileiro da saúde. E nesse estado, a tela de Frida Kahlo será tão-somente algo 

incômodo e feio a incomodar nossa muito confortável situação de parcela de 

trabalhadores da saúde fechados à sabedoria do corpo, numa posição de meros 

consumidores de saberes e fazeres alheios. 

Para melhorar a vida, é necessário melhorar a qualidade de nossas 

experiências, o que nos leva a extrapolar que para reencantar a educação é preciso 

transformar a qualidade das experiências de aprendizagem, fazer com que elas 

deixem de conspirar contra a inteireza humana (MORAES, 2005). 

Nesse cenário emerge o corpo, como matriz pedagógica no processo ensino 

aprendizagem da enfermagem como eixo norteador de nossos saberes e fazeres na 

busca de um novo paradigma educacional pautado no saber sensível. 

Vamos ouvir o que Frida tem a nos ensinar nesse caminho: 

 

Toda obra é uma aproximação, uma tentativa para alcançar algo. 
Mas, se a poesia está ao alcance de todos, são supérfluos os 
poemas e os quadros. Todos podemos fazê-los. Ainda mais: todos 
podemos ser poema. Viver em poesia é ser poemas, ser imagens. 
(KAHLO apud SILVA, 2002, p. 52). 

 

Eis a sabedoria fundamental no trabalho do enfermeiro que lida diretamente 

com a dimensão humana através do cuidado. Ser imagem, ser poema, ser humano, 

ser.  

Frida nos ensina também que se a fronteira da imobilidade física impõe limites 

e delimita seu território de mobilidade e a possibilidade de realizar seus desejos 

mais convencionais, é a partir desta fronteira que faz suas leituras da vida, recria 

sua experiência e cria, através da arte, a sua própria arte de ser. Faz rupturas e 

constitui caminhos de resistência. Transforma a arte em devir de vida e resposta à 

tragédia. O próprio corpo torna-se pincel, tinta, tela, motivação e paisagem de seu 

processo estético-experiencial (EGGERT, 2008). 

Sua arte é uma expressão pictórica da condição humana, e como aponta 

Lévi-Strauss (1997, p. 13), é “um método de composição assimilado tão 

perfeitamente que se torna praticamente um modo de pensar”. 

Tal modo de pensar deve dialogar com nossos modos de ser enfermeira e 

apostar em modos de ser, viver, adoecer e morrer plurais, polifônicos, 
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policromáticos, polissêmicos e poéticos, comprometidos com o destino da vida, 

reencantados com a condição humana. 

Aqui cabe a discussão levantada por Kruse (2004, p. 117), quando se refere à 

“instrução” da enfermeira: 

 

[...] o primeiro contato da estudante com o objeto de sua futura 
prática é um cadáver impregnado de formol, o segundo é um 
boneco, feito de material inerte, que simula o corpo que será objeto 
de seu cuidado. Com este comentário não pretendo recomendar que 
as estudantes treinem nos corpos dos pacientes hospitalizados, nem 
que não existia uma produtividade nos laboratórios de enfermagem 
e nos treinamentos que aí são realizados. O que desejo é apontar 
que o uso desses bonecos não é isento de efeitos que podem estar 
implicados na produção dos corpos frios. 

 

Tal realidade deveria fazer parte da memória do ensino da enfermagem. Isso 

não acontece na discussão da formação do enfermeiro para os corpos frios: objetais, 

robóticos, desconjuntados, descontextualizados pois estão no cerne da formação de 

enfermeiros em nível nacional.  

Dissonante, portanto, das Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 

Graduação em Enfermagem (2001). Esta norma evidencia a ideia norteadora de 

aprendizagem, que deve ser interpretada como um caminho que viabiliza ao sujeito 

social transformar-se e transformar seu contexto, e deve ser orientada pelo princípio 

metodológico geral da ação - reflexão - ação e que aponta à resolução de situações 

problema (BRASIL, 2001). 

Essa é uma necessidade vital para consolidar o SUS como uma política 

pública de saúde capaz de dar respostas às reais necessidades de saúde e sociais 

da população brasileira. 

Não podemos perder de vista que a saúde entrou no campo dos direitos da 

cidadania não colada a um civismo idílico, mas na centralidade da saúde para a 

vida, para a produção e reprodução da existência e para o trabalho. Nessa 

perspectiva, saúde é, antes de tudo, um direito atrelado à reprodução material da 

existência (ARROYO, 2003). 

A formação de enfermeiros deve ser orientada e vivida partindo dessas 

premissas e necessariamente passa pelo exercício da licenciatura. 

 

A função do ser enfermeiro docente, nesse contexto, não pode 
limitar-se ao desenvolvimento de competências técnico-científicas 
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e/ou limitar-se ao desenvolvimento de uma aula criativa e atraente 
para potencializar a atratividade. Muito além de desenvolver 
habilidades técnico-científicas, a função docente necessita 
desenvolver habilidades interativas e integradoras do todo às partes 
como das partes ao todo, bem como compreender as singularidades 
dos estudantes pela capacidade didático-pedagógica de ligar e 
religar os saberes teórico-práticos (BACKES, 2010, p. 424). 

 

A leitura imagética da tela de Frida nos faz ter a compreensão do que fora 

discutido até aqui. A profundidade da tela e seus detalhes que se movimentam na 

direção da totalidade do quadro nos fazem pensar no valor do corpo como matriz 

pedagógica na enfermagem, em consonância com as premissas do SUS e a 

formação de profissionais de enfermagem. 
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Como quem se despe mentalmente 
E sem nenhuma pressa, lentamente, 

Se deixa guiar pela imaginação, 
Vou escrevendo, dando vida à imaginação. 

 
Como quem diante do confessor 

Ajoelha-se e pede perdão 
Pelo que não viveu ou não criou 

Deixo que os versos cheguem à mão. 
 

Como quem procura resposta 
Mas não reconhece a pergunta 

Nem a dúvida que está exposta... 
 

Escrevo sonhando encontrar 
Um estilo, uma escritora inovadora, 

Que me transforme em escritora. 
(ÂNGELA RODRIGUES GURGEL) 
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Esta certamente foi para mim uma pesquisa prazerosa e contribuiu para a 

materialização de um dos meus sonhos. 

Alguns me alertam para a necessidade de que eu saia do meu universo 

“Peter Pan”, outros me chamam de romântica ou voadora. Não importam os rótulos, 

não importam os apelos do ideário vigente que ecoa em vozes próximas. 

Não poderia, após viver as metáforas postas como senhas do corpo como 

matriz pedagógica na enfermagem, tecer considerações finais. Ouso escrever aqui o 

resultado deste trabalho na minha vida. 

A história de minha vida está tatuada na memória da minha pele. Lembranças 

felizes, tristes, álgicas, saudosas de mim. De tempos onde meu corpo tinha uma 

condição virginal, outros momentos objetal e respondia a padrões societais 

inconscientemente. Velhos tempos aqueles.  

Hoje redescubro nas cicatrizes, físicas e mentais do meu corpo um tempo de 

exploração e descobertas. 

No meu joelho, lembro o dia em que quis transpor os limites da velocidade 

quando pulei da carroceria do carro de meu pai em movimento. Em meus cotovelos, 

histórias de uma aventureira que fui, menina que queria conhecer o mundo com uma 

mochila nas costas, procurando um lugar seu, já que achava que a casa de meus 

pais não o era. 

Agora, vejo-me olhando para as minhas pernas o dia em que sorrateiramente 

saí para encontrar alguém e machuquei-me no para-choque de um carro. Tempos 

bons, pena que a condição objetal do meu corpo estereotipado talvez tenha castrado 

tempos ainda melhores, tempos que não existiram, só em meus sonhos, só em 

meus “sés” (se tivesse feito isso ou aquilo...se). 

Passeando em meu corpo, vejo tudo o que fui e o que sou. Passo agora a rir 

da minha própria inconsciência. Por muito tempo carreguei este corpo/fardo como 

quem arrasta um cadáver, um peso que introjetava todas as expectativas dos outros 

que silenciou a minha polifonia.  

O desafio de expressar minhas impressões após a finalização dos textos me 

fez pensar na minha inteireza. E de corpo inteiro penso, com um sorriso no rosto, 

que a dor e o sofrimento dos inúmeros acontecimentos de minha vida me 

conduziram até aqui. A fala de minha entrevistada na monografia da graduação, 

minha identificação com o pensamento complexo, a música, a literatura, a pintura 

foram pilares da minha resiliência. 
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Ter consciência de que sofremos na pele e que levamos por toda a nossa 

vida as ideias do arcabouço ideológico do saber capitalístico nos faz compreender o 

dilema humano. 

As premissas dessa ideologia nos fazem robóticos, egoístas, alheios, 

insensíveis, instantâneos, descartáveis. Tais sentimentos têm consequências em 

nossos modos de viver, adoecer e morrer.  

As metáforas, como reino das possibilidades, são um caminho para encontrar 

o saber sensível, fundamental para alimentar nossa humanidade, solidariedade, 

ética. Encontrei muito mais do que obras-primas, melodias rítmicas, belas letras, 

uma vez que esta pesquisa fez encontrar minha inteireza, a inteireza do outro num 

diálogo com a sociedade em que vivo. 

Esse encontro, fiado na tessitura deste texto, é assustador e ao mesmo 

tempo encantador, já que alicerça muito mais do que um trabalho de conclusão de 

mestrado, mas minha vida como mulher, mãe, estudante, professora, enfermeira. 

Minha formação fora voltada para os corpos frios, mas pontuava as linhas 

gerais do SUS, política pública de saúde, voltada para ecoar os preceitos das 

diretrizes curriculares nacionais de enfermagem que, por sua vez, assumia o 

compromisso da saúde como um direito de todos e dever do estado. 

Com essas premissas em mente, fui para a produção dos serviços de saúde 

fundamentada para atuar, partindo da enfermagem como prática social, amparada 

no paradigma da determinação do processo saúde-doença, mediante uma prática 

sanitária da vigilância sobre a saúde. Mas, minha convivência com meu corpo e os 

corpos dos outros ainda era conduzida pelos corpos frios, como bem disse 

Henriqueta Kruse. 

Nosso olhar era voltado para as necessidades de saúde e sociais, mas onde 

estava a subjetividade, a singularidade humana? Esse preparo eu não tive. 

Hoje componho uma instituição de ensino superior de enfermagem e vejo que 

continuamos não preparando nossos futuros enfermeiros para tentar responder a 

estas perguntas. 

Estamos tão-somente reproduzindo os discursos sanitários legislados em 

normas, resoluções, portarias e mesmo políticas. As falas estão impregnadas do 

discurso dialógico e democrático, mas, em sua grande maioria, continuam 

aprisionados à fala. 
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A humanização está em todas as pautas de discussão nos espaços, seja de 

formação ou dos serviços de saúde, muito embora seja posto sempre como algo 

exterior ao trabalhador, algo que se faça necessário um curso, capacitação, 

certificação acerca dessa “nova” competência. 

Para mim, a importância deste trabalho foi ter podido viajar embalada por 

leituras de mundo que fizeram ver a minha participação como pessoa, enfermeira e 

cidadã do atual contexto de saúde brasileiro. 

O corpo era estranho a mim até o momento em que me dispus a encontrá-lo. 

Hoje, de corpo inteiro, acredito que a enfermagem como integrante dos serviços de 

saúde da sociedade brasileira deve assumir o compromisso ético e político com a 

vida. 

A depender da visão de mundo, cada autor atribui objetivos, finalidades, 

meios, instrumentos para o trabalho do enfermeiro. Acredito não ser uma única 

visão, mas as muitas visões que devam fundamentar os saberes e fazeres da 

enfermagem; o que importa é que sejam eles tecidos no diálogo, na democracia, na 

condição de protagonismo dos sujeitos envolvidos nesse processo, na errância e 

incerteza, na religação, na solidariedade, na pluralidade.  

Para tanto, o corpo deve ser o grande pedagogo capaz de ser olhado não 

como uma tapeçaria vista pelo direito, como vê o saber lógico, mas vista pelo 

avesso em suas tramas singulares, irregulares, descontínuas. 

De corpo inteiro vivi essas metáforas em meu corpo, que transitaram em meu 

cotidiano, sendo a minha grande aprendizagem. 
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