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RESUMO 

Esta pesquisa, desenvolvida no Grupo de  Pesquisa  Saberes de Si do Programa de 
Pós-Graduação em Educação/PPGE da Universidade Regional de Blumenau/FURB, 
partiu da experiência vivida no trabalho diário da enfermeira de uma equipe de 
saúde da família e seu posterior emprego no ensino da saúde coletiva. A pesquisa 
ocorre no âmbito do SUS – Sistema Único de Saúde – e reflete aspectos da vivência 
de trabalho, seus aspectos facilitadores, dificuldades e contradições. O objeto do 
presente estudo é a exigência ontológica na educação em saúde. Para tanto, 
explorou-se a História de Vida como possibilidade pedagógica na educação 
ontológica que perpassa os conteúdos da prática na enfermagem e em saúde 
coletiva. A pesquisa evidencia a dimensão ontológica dentro do SUS desde a 
história de sua implantação e no enunciado de seus princípios. E se detém 
particularmente no deslocamento de foco promovido pela educação em saúde, que 
preconiza a inversão do modelo de atenção, de priorização da atenção à doença, 
para a atenção e promoção da saúde. A seguir, indica os fundamentos 
hermenêuticos e ontológicos da educação para o ser. Identifica a importância da 
pedagogia dialógica de Paulo Freire na educação na saúde coletiva. E explora a 
utilização das histórias de vida como forma de arte literária que provoque à reflexão 
ontológica no ensino-aprendizado em enfermagem e em saúde coletiva. Elegeu a 
ontologia existencial heideggeriana como um dos referenciais filosóficos e a 
pedagogia de Paulo Freire, com sua valorização do universo vocabular dos 
educandos (e usuários), como principais referenciais teóricos. E a obra de Clarice 
Lispector “A Hora da Estrela” como inspiração poética. Ante a exigência ontológica 
do exercício profissional na saúde, a utilização da arte aparece como elemento 
provocador. A literatura, em forma de história de vida, no processo educativo, 
proposto nesta pesquisa, acena para um exercício de percepção da alteridade e dos 
aspectos subjetivos do ser cuidado, fundamentais no processo terapêutico e 
pedagógico.  
 
Palavras-chave : Histórias de vida. Ontologia do cuidado. Educação popular em 
saúde. Poética. Enfermagem. 



 

 

ABSTRACT 

This survey, carried out at the Self-Knowledge Research Group (Grupo de Pesquisa 
Saberes de Si) part of the post-graduate program in Education (PPGE) at the 
Regional Blumenau University(FURB). It is based on the practical experience and the 
daily work of a nurse within the family heath unity and her subsequent position as an 
educator for collective health. The research carried out under the SUS – Brazilian 
Unique Health System – reflects the aspects observed in the daily work experience, 
facilitating aspects, difficulties and contradictions. The object of this study is the 
requirement of ontological expression within the  health education field. In order to do 
so, it explored the life histories as an educational tool for ontological expression that 
permeates the contents of the nursing practice in collective health. The research 
highlights the ontological dimension within the SUS system and its expression since 
the SUS system implementation. The survey intends to focus on the changes 
occurred within the health education field, particularly on the fact that the focus in 
health care providing has shifted the attention from a “health promotion model” to a 
“disease prevention focused model”. It also indicates the basics of hermeneutics and 
ontological education. It identifies the importance of Paulo Freire`s dialogical 
pedagogy in collective health education. It also explores the life  stories as a form of  
literary art that triggers the ontological reflection expression in nursing education and 
collective health learning. The Heideggerian Existential Ontology was elected as one 
of the philosophical references as well as Paulo Freire  pedagogy, and its 
appreciation of the vocabulary’s universe of the learners (and users), as the main 
theoretical benchmark. Clarice Lispector’s work; "A Hora da Estrela” was the object 
of poetical inspiration. As a response to the requirement of ontological expression in 
the health profession, the use of art appears as a catalytic-provocative element. The 
“life story-based literature” as a tool in the educational process proposed by this 
survey, triggers the perception of otherness and the subjective aspects of health 
care, fundamental elements in the therapeutic and educational practices.   
 
Key-Words : Life stories. Ontology of careful. Popular education in health. Poetic. 
Nursing 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1 PEQUENAS HISTÓRIAS DE UMA ENFERMEIRA DE PROVÍNCIA 

Já são longos os anos que me1 separam daquele dia em que pela primeira 

vez usei um ridículo uniforme branco de laçarotes2. Era um dia de abril ensolarado e 

azul e nossas mestras organizaram uma missa, para que o padre abençoasse tão 

desconfortável indumentária. A água benta me respingou, arrepiando meus piores e 

mais preconceituosos pudores evangélicos. Mas apesar de tudo, a bênção parece 

ter funcionado, pois em tantos anos desta tão romântica e antiga profissão, tenho 

sido até mais que feliz. Aprendi também a aceitar bênçãos de todos os tipos. Dos 

pais de santo aos mais comportados e engravatados pastores. Entendi que todos os 

tipos de gente são iguais a mim. Nem melhores, nem piores (Se há um ofício fatal 

contra o preconceito talvez seja este que exerço). Tenho convivido com uma riqueza 

humana de tal intensidade que a memória e a fala não mais foram suficientes para 

contê-la. Desta intensidade da vida (e da morte) brotou a necessidade das tantas 

histórias de vida que já escrevi. 

Muitas delas foram escritas para que a dor, a incongruência e a beleza da 

condição humana não calassem apenas em minha memória, mas fossem 

transformadas em texto para serem compartilhadas. Escrevi pela necessidade 

absoluta de exorcizar fantasmas que, se não empapelados, preto no branco, letra na 

linha, me atormentariam as noites e os pensamentos. Escrevi-as também para dar 

voz às pessoas que não conseguem falar com outra linguagem além da doença que 

as traz até nós e nos desvela a sua e a nossa humanidade. 

                                                      
1  Observação: optei por escrever a dissertação na primeira pessoa do singular, por dois motivos: esta  
refere-se à minha experiência enquanto estudante, enfermeira e professora; é no horizonte destas 
experiências que se constituíram as bases teóricas e práticas da presente dissertação. Tais 
experiências foram reestudadas e contextualizadas com os estudos pedagógicos e filosóficos do 
Mestrado em Educação para constituir o presente texto.  
2  O uniforme era bastante impopular entre as estudantes e foi abolido anos mais tarde, depois de não 
pouco movimento do centro acadêmico de enfermagem e inúmeras discussões sobre poder, gênero e 
luta de classes e substituído por um democrático guarda pó, comum a todos os cursos do Setor de 
Ciências da Saúde da Universidade Federal do Paraná (UFPR). 
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Chamo-as de histórias pequenas, porque a vida de verdade, salvo raras 

exceções, é minimalista. As pessoas são comuns e anônimas e vivem alienadas 

como formigas laboriosas, e delas pouco se fala.  À bem da verdade, salvo apenas 

uma ínfima parcela de indivíduos, poucos de nós estão destinados à glória ou aos 

feitos extraordinários. A vida de gente de verdade é pequena, comum e sofrida. 

Porém nas pequenezas do cotidiano esconde-se um grande lago que pode, em suas 

mais variadas profundidades, ocultar toda a riqueza da subjetividade humana, que 

se revela quando nele, pacientemente, nos espelhamos. 

No momento em que este ser humano nos procura e necessita de nossos 

cuidados, também ocorre um encontro único de duas subjetividades. Neste tempo 

fugaz acontece o tangenciamento de duas trajetórias de vida. No cuidado - como as 

acadêmicas de nossa profissão o designam - numa visita, num curativo, numa 

prosaica injeção, numa conversa, é ali que duas existências se encontram. A dor 

abre frestas nas constituições mais reforçadas. Por estas frestas desvela-se uma 

riqueza tão extraordinária das vicissitudes humanas que qualquer mínima história é 

uma história de grandeza e da capacidade de adaptação, de compreensão do Outro, 

de superação da dor e das contrariedades. A dor nos faz compreender a força das 

mulheres (e de alguns homens também) em dar a vida e mantê-la nas 

circunstâncias mais adversas. Também nos faz entender a árdua condição de 

alienado e excluído da vida daquele que vive só para a produção da economia de 

mercado. A dor nos ensina sobre aqueles que vendem o corpo para aplacar a dor da 

solidão, sua e do outro. Dos que se precisam doentes porque não têm outro modo 

de sentir-se sujeitos existentes no mundo. Sejam aqueles que mergulham na loucura 

para fugir da dor, os que se escondem da vida atrás de delírios químicos, ou nos 

que exorcizam suas angústias e tristezas com frascos de pílulas, todos eles são 

gente como nós. Nos incomodam por sua parecença frente a alguns aspectos de 

nossos medos e nossas inquietações. 

Talvez seja a face da Morte - que às vezes ronda a enfermeira tão de perto - 

que a faz encarar a vida de maneira tão despudorada. Às vezes a única coisa capaz 

de abrir a blindagem humana é a Morte. Ao olhar em seus olhos vazios, muitos 

baixam suas reservas e permitem-se coisas e dizeres que jamais eles próprios 

suspeitariam. Frente à finitude absoluta muita coisa adquire rapidamente seu valor 

real e exato. Nada dura mais que uma vida. E nada lhe supera em valor. No entanto, 

os seres humanos - alienados, trabalhadores e diligentes como as formigas - 
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ocupam-se e vivem como se fossem durar para sempre. Acumulam suas pequenas 

e grandes economias, economizam seus prazeres e afetos como se tivessem toda 

eternidade para usufruí-los mais tarde. Até que a dor os lembre de que são apenas 

humanos - extraordinária e demasiadamente humanos, caso Nietzsche nos permita 

o acréscimo de sua reflexão.  

Por falar em Nietzsche, não foi de sua pequenez que ele verteu a grandeza? 

De seu modesto quarto de pensão, onde a dor e a penúria o atormentavam, se 

revelaram ao mundo, além de belas partituras musicais3, algumas das idéias mais 

notáveis já colocadas em letras e papel! 

Nos anos de trabalho, como enfermeira assistencial e professora, fui 

colecionando relatos de vidas extraordinárias. A experiência da docência aos poucos 

foi revelando a utilidade das mesmas para a discussão em estudos de caso  e na 

educação para o cuidado em saúde . O relato das pessoas atendidas, e suas 

percepções, constituía-se em histórias pungentes, que tinham a possibilidade de 

despertar o interesse e a compreensão das diversas faces da complexidade de 

adoecer e de buscar cuidados. Tal complexidade existencial um simples relato 

clínico não consegue desvelar. Houve um movimento espontâneo da narração oral 

para a escrita e depois a transmissão aos colegas de equipe ou alunos para 

discussão e aprendizado, possibilitando leitura, estudo e análise. Não poderia estar 

tranqüila se não as escrevesse. As categorias desveladas pelas falas das pessoas 

visitadas, atendidas e cuidadas, poderiam perder-se em um simples prontuário. Ou 

para ser mais exata, nem seriam perdidas, pois sequer chegariam a ser registradas. 

As pessoas que revelam suas vidas e suas histórias não falam apenas por si. Falam 

por muitos anônimos, por gente simples, sem história, detentores apenas de sua 

experiência de vida que, no anonimato, jamais seria ouvida ou compreendida.  

Desta maneira, escolhi o tema da História de Vida para auxiliar o 

desenvolvimento de uma visão ontológica na educação. E também o escolhi para a 

condução de minha pesquisa de mestrado, por duplo motivo: por um lado o 

mestrado representa a oportunidade de aprofundar conceitos e categorias acerca de 

educação e de ontologia, possibilitando melhor exploração das histórias de vida 

utilizadas na educação sobre atenção básica em saúde. Por outro lado, as histórias 

de vida desvelam interessantes categorias de estudo e análise para o trabalho 

                                                      
3 Nietzsche também era músico amador e amigo pessoal de Richard Wagner. 
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educativo, provocando reflexão sobre a exigência ontológica que se apresenta no 

ensino da enfermagem e da saúde coletiva.  A leitura e a discussão das histórias de 

vida evidenciam os aspectos ontológicos imbricados no cuidado em saúde.  

A Província, termo que aparece neste subtítulo, é um termo alegórico para 

designar a pequena e aprazível cidade onde hoje vivo e trabalho, bem como seus 

arredores.  Cidade que, apesar de sua beleza e elevados indicadores de qualidade 

de vida, padece como qualquer outra das mazelas da desigualdade de nosso 

modelo econômico e social. Os relatos também são de bairros, favelas e hospitais 

da metrópole onde nasci, estudei enfermagem e iniciei meu ofício de enfermeira. 

Mas todos são reais. Os personagens são gente de carne, osso e alma, como cada 

um de nós. Alguns inclusive desejaram figurar neste trabalho com seus nomes reais 

e sou-lhes grata por esta generosidade em permitir que minha escrita os 

transformasse em personagens. Porém, nas histórias que figuram no quarto capítulo 

do presente trabalho, alterei lugares, nomes, situações e datas, em respeito àqueles 

que me mostraram parte de sua alma e desapareceram por aí, nestas esquinas da 

vida. Mas. Em todos os casos, jamais modifiquei a essência das narrativas. Para 

aqueles que se acharem em alguma delas, tenho a dizer que nossas histórias de 

vida se parecem  muito umas com as outras. Assim, acrescento o que diz o poeta e 

músico do povo nordestino, Chico César: 

                                                                                       Cada um de nós é um a sós, 
                                                                                        E uma só pessoa somos nós 

                                                                                     Unos no canto e na voz... 

1.2 INSPIRAÇÃO PARA A ESCRITA DE HISTÓRIAS DE VIDA 

A proximidade implica aqui na maior distância diante do outro. 
Essa distância não deixa nada desaparecer, mas nos lança  

ao  seio da simples presença de uma revelação transparente, 
          apesar de incompreensível: o coração nunca está em condições  
                   de dominar o despontar repentino do outro em nossa vida. 

                                                                   MARTIN HEIDEGGER4 
 

                                                      
4   Carta escrita à Hannah Arendt por Martin Heidegger em 1925. 
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No ano de 1999, participei de um encontro que fazia parte da programação 

das sessões do “Cine Clube Saúde e Sociedade”, projeto de extensão da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR), instituição onde fiz minha graduação em 

enfermagem. Na ocasião analisava-se o filme “A Hora da Estrela5”. O projeto visava 

a discussão de filmes com vistas à compreensão de questões da saúde coletiva. 

Voltei então à leitura da magistral obra homônima de Clarice Lispector, que fazia 

parte de meu universo pessoal de interesses, por gostar da autora e de literatura.  

Os termos universo vocabular e alfabetização recorrem em toda obra de 

Paulo Freire e explicitam que, para alfabetizar, necessitamos de palavras do 

universo dos educandos - as palavras que estes utilizam e conhecem melhor. Tanto 

a literatura quanto a autora, Clarice Lispector, faziam parte de meu próprio universo 

vocabular, e partir dele era importante para minha “alfabetização ontológica”: abrir-

me ao sentimento existencial do outro.  Até aquele dia nunca havia sentido “junto- 

com6” com tanta intensidade. Munida desta compreensão, reli com outro olhar o 

romance. Nasceu então, inspirada em Clarice Lispector e subsidiada por meus 

relatos de prontuário de visitas e da escuta terapêutica, a idéia de escrever histórias 

e incentivar a sua escrita por outros profissionais e alunos. A simples transcrição de 

entrevistas não teria a pungência escutada na narração oral em primeira pessoa da 

própria história.  

É o narrador em primeira pessoa (homodiegético)7, que detém a 
perspectiva da narração. [...] Percebo a escolha do narrador em primeira 
pessoa como relevante para o estabelecimento de uma cumplicidade 
triangular entre o protagonista, o autor implícito, e o leitor possível. [...] O 
narrador ganha credibilidade na medida em que conta sua própria história, 
como os autores da autobiografia. (RODRIGUES, 2006, p. 47). 

Ao adentrar na História de Vida o profissional e o aluno vêem através dos 

olhos do personagem.  Este olhar poderá agir sobre o profissional ou o usuário dos 

serviços de saúde de modo que ele perceba uma globalidade existencial na qual a 

saúde ou a doença se apresentam por si mesmas, independentes de exames ou 

quantitativos. 

                                                      
5 A Hora da Estrela (BRASIL, 1986, 96min). Filme. Direção: Suzana Amaral. Elenco: Marcélia 
Cartaxo, José Dumont, Tamara Taxman.  
6 A hifenização agrupando palavras é recorrente na obra de Martin Heidegger e considerada por 
alguns  estudiosos como neologismo. Algumas traduções, inclusive, mantém as mesmas na língua 
original alemã, por considerá-las intraduzíveis. 
7 Ver glossário. 
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As Histórias de Vida transcritas no presente trabalho foram pinçadas das 

muitas já colecionadas em um longo trajeto de escuta, escrita e leitura compartilhada 

das mesmas por mim ou por meus colegas e alunos, dentre aquelas que me 

pareceram mais representativas do corolário de complexas questões enfrentadas 

pelas equipes de saúde da família (ESF).   

Ao encontro ao desafio de, focando o ser, exercer a docência e o cuidado, 

experienciei muitas vezes a contribuição da arte que, aos poucos, foi se incluindo 

enquanto momento poético, em epígrafes de textos, uso de músicas, trechos de 

filmes e finalmente nas histórias de vida.  Estas inclusões logo se mostraram mais 

pertinentes e instigadoras à discussão dos temas do que os textos técnicos. Desde 

então tenho a História de Vida como forma preferencial da arte literária para me 

auxiliar, tanto na docência, quanto no cuidado, o que facilita a compreensão do ser 

de quem cuidamos (e educamos para cuidar). Devo ressaltar que em nenhum 

momento deste trabalho desvalorizo a técnica e sua função, mas procuro deslocar o 

foco para sua essência, ou seja, o ser a quem ela visa curar, cuidar, confortar e 

preservar a vida. 

A arte, em todas as suas formas - a palavra escrita como conto, poema, 

narrativa e história - tem o poder de nos encantar e mover a imaginação. 

Convocando à emoção, desloca o foco do olhar, possibilitando uma hermenêutica da 

convivência que uma aula convencional ou os estudos de caso não possibilitariam. 

A escritora enfermeira Maria José de Lima, em O que é a enfermagem?8, 

sustenta a tese de que a profissão da enfermeira foi muito influenciada pelo 

extermínio histórico das mulheres detentoras do saber de curar: as parteiras, 

ervateiras, curandeiras e bruxas, ocorrido entre os séculos 13 e 17. Os saberes da 

cura e medicina popular estavam ligados ao mundo feminino e ameaçavam a 

profissão médica nascente como “ciência”, e que se amparava – como quase tudo 

na sociedade de então - em princípios masculinos e positivistas. Desta forma tentou-

se separar a cura do cuidado, elementos intrinsecamente dependentes. 

Este fato, aliado ao nascimento da enfermagem como profissão, 

majoritariamente administrado por instituições de caráter religioso, relevaram à 

enfermeira um papel estereotipado, virtuoso e de amor ao próximo; dócil e 

obediente, afastado dos debates políticos e, por isto mesmo, reproduzindo a 

                                                      
8 Para aprofundar mais estes aspectos recomenda-se a leitura do livro O que é a Enfermagem da 
Coleção Primeiros Passos, Editora Brasiliense (ver referências). 



 19 

opressão sobre os seres cuidados, sem consultá-los sobre seus reais desejos e 

necessidades (LIMA, 2006).  

Ainda em seu estudo ela afirma que o resgate da profissão como arte e como 

ciência necessita do resgate histórico e de uma visão crítica, imaginativa e criativa, 

sem a qual é impossível impor-se como profissão e respeitar o ser cuidado. Para 

tanto os conhecimentos ligados à cultura, ao mundo das artes e ao cuidado de si 

são fundamentais ao exercício da arte do cuidar. “As ARTES9 são as nossas 

linguagens humanas de expressão, reflexão, autoconhecimento, experimentação 

criativa e descobrimento prazeroso” (LIMA, 2006, p. 73). 

Foi pensando nesta visão de arte e enfermagem, que passei a utilizar a leitura 

das histórias de vida como provocadora da compreensão numa hermenêutica da 

convivência. Não somente na docência em enfermagem, mas também com as 

equipes de trabalho na saúde coletiva.  

A alfabetização artística propõe a descolonização do imaginário de cada 
pessoa, através do diálogo permanente com outras, por meio de processos 
dessensibilização, autoconscientização e de construção coletiva de uma 
nova cultura. A alfabetização cultural utiliza-se das linguagens artísticas de 
expressão, reflexão e performance em busca de uma autoleitura 
questionadora da nossa subjetividade para revelar as histórias individuais 
de subjugação e exclusão gravadas em nossos gestos cotidianos 
transformando-as em conhecimentos pessoais e coletivos. (LIMA, 2006, p. 
64). 

Um texto literário é como um portal que, mesmo parecendo intransponível, 

termina por oferecer, a quem lhe pede passagem, surpreendentes modos de 

adentrá-lo (RODRIGUES, 2006). A narrativa da história trabalha com diferentes 

elementos recolhidos na escuta e os ordena na temporalidade, não necessariamente 

cronológica, encadeando falas e fatos, visando oferecer ao leitor pistas, elementos 

de análise e entendimento do pensamento de quem conta a sua história. Neste 

sentido, aquele que escreve uma história de vida a partir dos diálogos da 

observação participante, dialoga consigo mesmo e reflete sobre sua prática. Elabora 

em sua escrita “um outro”: o leitor possível, e reflete sobre sua atuação  e 

intervenção. Reflete acerca dos cuidados e da terapêutica oferecidos e do desejo de 

quem é atendido.  

                                                      
9 Grifo da autora da citação. 
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Segundo Bruno Betelheim10, o caráter de uma história, fábula ou conto, nos 

convoca ao universo mágico, que relembra nossa infância, quando escutávamos 

sem preconceitos ou juízos de valor. Uma história, contada para um adulto, tem o 

poder de adentrar ao sentimento, por outro ângulo de observação, antes de ser 

decodificada pela razão, o que facilita a visão do personagem, em nosso caso, 

aquele que fala sobre sua vida e seu padecer. 

Um texto constitui um locus11 literário que questiona e faz refletir. Uma história 

transcende as paredes da Unidade de Saúde e os limites territoriais aos quais nossa 

equipe atende. A história pode se dar em qualquer lugar e não tem fronteiras, mas 

questiona e problematiza - ressaltando alguns aspectos, desocultando a outros, 

desvelando pela “clareira”12 que se abre no leitor, pela convocação da história, 

aspectos da existência do outro que estavam ocultos atrás dos sintomas 

(RODRIGUES, 2006; HEIDEGGER, 1997).  

Desta forma o exercício da escrita e da leitura e de histórias pode ser um 

exercício para integrar a arte e a ciência no cotidiano do profissional de saúde. 

Pensar as pessoas a partir de sua história de vida pode ser um desafio criativo a 

novos hábitos de trabalho, ou um introjetar-se da visão ontológica que perceba este 

outro como alguém que nos  

[...] habitue a não nos habituarmos, para ter oportunidade de ver na 
mudança e na revisão dos esquemas uma dinâmica de resposta contínua 
nos modos de estar no mundo e de ver o mundo [...]. Uma compreensão da 
arte e sua integração no cotidiano (LIMA, 2006, p. 67). 

1.3 PROBLEMA, QUESTÃO NORTEADORA E OBJETIVOS. 

                                                                     As artes são também armas de resistência,  
                                                                            seu poder transformador emerge como uma 

     pedagogia de diálogo, questionamento  
     poético e aprendizagem íntima. 

                                  MARIA JOSÉ DE LIMA 

                                                      
10 Psicanalista que ficou mais conhecido por suas obras: Uma Vida para Seu Filho e A Psicanálise 
dos Contos de Fada. 
11 Locus – ver glossário 
12 O conceito de clareira, bastante usado na obra de Heidegger, indica a abertura ao questionamento 
e será detalhado no capítulo 3. Esta abertura pode ser intermediada pela arte e sua fruição. 
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O problema que se colocava em questão para a pesquisa era: como atender 

a exigência ontológica, tão necessária à formação da enfermeira e do profissional da 

saúde? E outra questão derivada desta era: Como passar de um modelo técnico de 

atendimento à doença para um modelo ontológico de atenção à saúde?  

O objetivo geral foi explorar a História de Vida como possibilidade pedagógica 

na educação ontológica que perpassa os conteúdos da prática na enfermagem e em 

saúde coletiva.  

Para desenvolvê-lo escolhi como objetivos específicos: 

1. Evidenciar a dimensão ontológica dentro do SUS, no enunciado de seus 

princípios, na história de sua implantação e nos dias atuais. 

2.  Ater-me particularmente no deslocamento de foco promovido pela 

educação em saúde - que preconiza a inversão do modelo de atenção - da 

priorização da atenção à doença, para a atenção e promoção da saúde.  

3. Indicar os fundamentos hermenêuticos e ontológicos da educação para o 

ser na pedagogia dialógica de Paulo Freire e na educação em enfermagem e em 

saúde coletiva.  

4. Explorar a utilização das histórias de vida como forma de arte literária que 

provoque a reflexão ontológica no ensino-aprendizado em enfermagem e em saúde 

coletiva. 

Na presente pesquisa propus discutir possibilidades em promover o 

deslocamento de foco nas atuações - em saúde, enfermagem e em saúde coletiva -, 

de uma prática voltada para o combate às doenças para uma visão ontológica da 

práxis reflexiva, que seja voltada para o fazer e ensinar saúde e comportamentos 

saudáveis. 

“Será que é possível estabelecer se são mais numerosos os homens que 

aprenderam a história de sua pátria através da arte do que através das ciências?” 

(LUKÁCS, 1970, p. 276). 

 Esta questão de Lukács se colocava na mesma direção da exploração de 

meu objetivo geral e da resposta que pensava para a questão da pesquisa: a arte 

narrativa em forma de História de Vida poderia ser uma forma de educação para a 

saúde? Lukács escreveu esta pergunta após observar o aprendizado de jovens 

operários encantados com uma peça teatral. E de quanto esta lhes ensinou sobre 

coisas que eles não haviam fixado na escola, principalmente a história de seu povo. 
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Com freqüência este filósofo aludiu à arte como forma de educação mais 

convincente do que a prática educativa convencional. 

A partir das vivências como profissional de enfermagem e como docente na 

área de saúde coletiva e tomando-as como referência prática, o presente trabalho 

buscou, por meio da leitura, escrita, e discussão das histórias de vida estabelecer 

conceitos para significar teórica e pedagogicamente a vivência ontológica do 

cuidado na relação terapêutica e na educação em saúde.  

Os referidos conceitos foram buscados principalmente na analítica existencial 

de Martin Heidegger e no método de educação dialógica de Paulo Freire, ambos 

consubstanciando, neste trabalho, uma visão ontológica do educar para o cuidado. 

Também foi importante a leitura de Emmanuel Levinas para caracterizar o Outro13, 

aquele para quem se dirige nosso cuidado. Entre outros autores, na parte do 

histórico e funcionamento do SUS, embasei-me nos trabalhos de Jaime Breilh, 

epidemiologista crítico latino-americano; Jairnilson Paim, ator histórico do Movimento 

da Reforma Sanitária e os trabalhos de pesquisa de Paulo de Oliveira Perna e 

Elisabeth Garzuze Araújo, professores de saúde coletiva e interlocutores pessoais 

em minha universidade de origem. Também foi citado o relevante trabalho de Edson 

José Adriano14, pesquisa histórica sobre a implantação do SUS no município de 

Blumenau, macrorregião à qual pertence o locus de pesquisa deste trabalho.  

Para a utilização da arte, mais particularmente a literatura, e a poética15 em 

forma de história de vida e sua subseqüente aplicação na educação em saúde, fiz a 

revisão de inúmeros autores, passando por Sueli Passerini, Maria Madalena 

Rodrigues, Maria José de Lima, Walter Benjamim, Georg Lukács, Prado e Soligo, 

Clarice Lispector, Hannah Arendt, Maria Inês Hamann Peixoto, Guilherme Amaral 

Luz, Eymard Mourão Vasconcelos e Gastão Wagner de Souza Campos.  

Também foram especialmente úteis para desvelar a analítica existencial 

heideggeriana e seus desdobramentos os escritos de Hans Georg Gadamer, Marli 

Silveira, Ernildo Stein e a densa biografia de Martin Heidegger escrita por Rudinger 

Safranski.  

                                                      
13 O Outro – ver glossário. 
14 ADRIANO, Edson José - professor da Pós Graduação em Saúde da Família que foi gerida pela 
Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB) em convênio com Ministério da Saúde nos 
anos de 2003 a 2005. 
15 Poética – ver glossário 
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A partir da revisão desta literatura, organizei o trabalho em cinco capítulos. O 

primeiro capítulo é o meu memorial de vida e trabalho como autora enfermeira - e 

mais tardiamente professora - e meu desejo de compartilhar o que escutei nas 

visitas domiciliares, consultas de enfermagem e prestação de cuidados. Desta 

trajetória nasceu a vontade de escrever histórias de vida como forma de preservar 

ditos e falas que são preciosos para o diagnóstico e para a construção do plano de 

cuidados em saúde. 

 No segundo capítulo, Locus da Praxis16, descrevi o cenário de trabalho 

enquanto profissional do Sistema Único de Saúde – SUS e onde também exerço a 

docência como professora supervisora de estágio na disciplina de Internato em 

Saúde Coletiva na Atenção Básica, Níveis Primário e Secundário no Curso de 

Graduação em Enfermagem da Universidade Regional de Blumenau (FURB).  É 

neste ambiente de trabalho que nasceram a maior parte das Histórias de Vida. Para 

chegar ao SUS, o capítulo passou pelo movimento histórico da Reforma Sanitária 

Brasileira (RSB) que possibilitou a sua implantação. Detalhei seus princípios e 

pressupostos básicos e a sua contradição intrínseca, uma vez que o mesmo não é 

único, mas perpassa outros sistemas de saúde que com ele colidem ou se 

superpõem. Discuti também o modo como, historicamente, o foco da atenção à 

saúde foi deslocado para o adoecimento, possibilitando a necessidade de um 

número cada vez maior de procedimentos e conhecimentos técnicos. Este processo 

foi gradualmente ocultando os estados do ser e as mais profundas causas do 

adoecimento humano. Este deslocamento de foco foi tão grande que as palavras 

“inversão do modelo de atenção” constituem um jargão que ainda freqüenta 

diariamente o vocabulário dos profissionais, gestores e docentes em saúde coletiva.  

No terceiro capítulo discuto uma noção do fazer saúde que responda às 

exigências ontológicas  que o cuidado do outro convoca – na prática em saúde que 

se constrói a partir da inversão de modelo de atenção. Constituindo um  

deslocamento do foco de atenção do técnico para o ô ntico 17, como doravante 

será chamada a forma de intervenção para a qual este trabalho aponta. 

Há unanimidade entre os estudiosos que trabalham ou exercem sua docência 

na atenção à saúde coletiva – seja no Brasil ou em outros países com modelos 

semelhantes - que a educação em saúde e para o cuidado é parte fundamental e 

                                                      
16 Praxis – ver glossário 
17 Ôntico – ver glossário 
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indispensável para o funcionamento e a efetividade dos sistemas de saúde 

estabelecidos. O modo de realizar este deslocamento é pela educação em saúde e 

para a saúde.  

Um dos educadores mais caros à educação popular em saúde é Paulo Freire, 

seja em nosso país ou fora dele. O modelo de educação proposto por ele se baseia 

nos círculos de cultura, que são os conjuntos de pessoas que juntas constroem o 

conhecimento. A chamada metodologia do diálogo18, nestes círculos de cultura, 

mostrou-se importante para construir novos conhecimentos em saúde a partir dos 

saberes e dos focos de interesse da população. Na construção do saber popular em 

saúde e nos modos de viver para obter saúde e vida com qualidade está um 

desvelamento tão claro às questões do ser quanto o é o desvelamento das palavras 

e seus significados para aqueles que antes não as podiam ler.  

Com freqüência, a metodologia de Paulo Freire tem sido praticada na 

educação em saúde que se promove no âmbito das unidades de saúde, tanto no 

trabalho diário, quanto nas atualizações dos profissionais e na docência em vários 

níveis da área da saúde.  

No quarto capítulo detalho a jornada profissional, a jornada epistemológica e 

a jornada metodológica - visando compreender a contribuição das Histórias de Vida - 

enquanto estratégia geradora do diálogo nas rodas de conversa, seja em ambientes 

de graduação acadêmica, ou nos espaços de educação permanente em saúde, 

possibilitando a valorização do ontológico na educação. 

Por intermédio de análise dos relatos clínicos e biográficos contidos nas 

Histórias de Vida, categorias foram diagnosticadas e seu estudo possibilitado com 

um novo olhar. Olhar que foi sensibilizado para a alteridade e para a presença de 

outro ser-aí19, diferente de nós, mas que nos constitui como seres de cuidado que 

somos. Somos cuidado quando atuamos junto-com aquele de quem cuidamos e a 

quem se destinam nossos recursos técnicos e condições de abertura para a 

percepção ontológica. Esta é a ontologia do ser e do cuidado, desvelada na analítica 

existencial da obra de Heidegger, que será detalhada no capítulo três deste trabalho. 

Saber de nossa vida, de sua finitude, e da transitoriedade de nossa passagem 

pela vida nos torna seres que avaliam cada momento da existência em perspectiva. 

                                                      
18 A metodologia do diálogo já era conhecida de outras tendências pedagógicas, mas Paulo Freire 
tornou este método acessível às classes populares e documentou este fato amplamente em sua obra. 
19 Ser-aí – ver glossário. 
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A perspectiva da finitude nos dispõe a viver com plenitude o tempo presente, 

constitui nosso hoje, (que, por sua vez, existe acrescido da construção histórica 

propiciada pelos momentos já vividos no passado). O cuidado e a antecipação do 

tempo de nossa vida nos dispõe a trabalhar e providenciar o necessário para que 

esta vida se disponha de forma harmônica em cuidado, “sorge” 20. O cuidado nos 

expõe à nossa vida, presente e futura, bem como a vida das outras pessoas que 

estão conosco no mundo, no mesmo desamparo existencial que se divide entre viver 

o presente ou postergar sua fruição para um futuro que, embora incerto, hoje se dis-

põe por nosso trabalho.  

Utilizar a ontologia do ser de Heidegger e o método dialógico de Paulo Freire, 

em um mesmo trabalho pode parecer, para alguns leitores, contraditório. Porém, a 

ontologia de Heidegger possibilita a reflexão do ser.  Do ser-presença, do ser junto 

com. Nela se atinge a reflexão para dentro de si que desoculta os aspectos 

essenciais, por vezes encobertos pela técnica terapêutica. A confluência histórica e 

política que aproximou o pensador alemão do Nacional Socialismo, fez com que a 

obra de Paulo Freire permanecesse oficialmente distanciada da fenomenologia da 

existência. Mas ao detalhar a leitura de Freire vemos desvelados conceitos da 

analítica existencial que se tornam evidentes nos seus principais escritos. Veja-se, a 

título de exemplo, a passagem de Educação como Prática da Liberdade, em que 

Freire, 1980, p. 40-41) assim se expressa:  

Ademais, é o homem, e somente ele, capaz de transcender. A sua 
transcendência [...] não é o resultado exclusivo da transitividade de sua 
consciência que o permite auto objetivar-se e, a partir daí, reconhecer 
órbitas existenciais diferentes, distinguir um “eu” de um “ não eu”. A sua 
transcendência está também, para nós, na raiz de sua finitude. Na 
consciência que tem desta finitude [...]. O existir é individual e contudo só 
se realiza em relação com outros existires.  

Ora, em se tratando de reflexão acerca do ser, qual seria a melhor postura 

para apreender o mirante do outro, o ponto de vista daquilo que ele sente e pensa? 

A relação cuidador-cuidado é, também, uma relação pedagógica – que, idealmente, 

deveria também ser uma relação de excelência.  No que se fala e se escuta no 

momento do cuidado, na abertura existenciária do da sein,21 consubstancia-se, além 

                                                      
20 Sorge, do original alemão: Cuidar, dispor, preocupar-se. 
21 Da sein, do original alemão, não é traduzido, e ao longo das obras Heidegger é sempre empregado 
com o significado de consciência de sua (própria) existência. 
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da conversa, uma relação terapêutica e uma relação dialógica de aprendizagem. É 

na linguagem que se escuta, que se aprende e se apreendem as formas do cuidar. 

Cada relação cuidador-cuidado é única e ensina à enfermeira uma forma única de 

cuidar.    

A análise de relatos de histórias de vida, descrita no quarto capítulo, mostra o 

quanto estas foram valiosas no processo de compreensão do Outro, este ser com 

quem interagimos em nosso cuidado As histórias de vida e sua aplicação pedagógica 

desvelaram-se importantes subsídios na educação com foco ontológico. 

Através da narração oral, escuta atenciosa e qualificada, captação dos 

conteúdos representativos do interlocutor-usuário dos serviços de saúde, a 

construção poética das histórias auxiliou o enfrentamento da dor, diante da fragilidade 

e finitude da condição humana que permeia grande parte de nossas intervenções. 

Possibilitou o diagnóstico e estudo de categorias que se repetem no dia-a-dia do 

atendimento de uma Equipe de Saúde da Família – e que são descritos após cada 

história.  

O quarto capítulo aborda ainda a opção pelo recurso poético e narrativo na 

construção dos depoimentos e no seu posterior emprego educativo. Recurso utilizado 

também para o portfólio solicitado às acadêmicas e professoras da Graduação em 

Enfermagem pelo Departamento de Enfermagem de seus cursos. O portfólio é parte 

integrante do ensino da disciplina no Internato em Atenção Básica22, auxiliando no 

registro das narrações recolhidas no trabalho em campo. A opção pela História de 

Vida também está descrita como facilitadora nas Rodas de Conversa que ocorrem 

nos momentos de educação permanente nas ESF. Uma hermenêutica da convivência 

perpassa estas conversas que ocorrem no momento de interação enfermeira usuário 

e também nas equipes de saúde. Enquanto uso terapêutico, a História de Vida 

possibilita uma das formas da arte literária, a narrativa poética, na superação da dor 

de enfrentar diariamente a morte, o sofrimento, a pobreza e a exclusão. A arte, a 

narrativa, utilizada na educação permanente, é importante mediação para evitar o 

adoecimento dos profissionais ou sua dessensibilização quanto às questões 

ontológicas do cuidar, e cujo olhar é tão solicitado para as questões técnicas. 

                                                      
22 Atenção básica é o termo técnico que nomeia a atenção à saúde que deve estar disponível à todo 
cidadão brasileiro, seja em nível primário (unidades e postos de saúde) seja para o encaminhamento 
aos maiores níveis de complexidade, desde um tratamento psiquiátrico na forma de hospital-dia  até o 
encaminhamento  de um procedimento sofisticado, como transplante, por exemplo . 
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Na pungência de uma história tratamos de nossa dor ante o sofrimento do 

outro, na intervenção nem sempre permitida, bem-vinda ou possível – e que não 

deixa de espelhar nosso próprio sofrimento. 

 Na compreensão da História de Vida como facilitadora da relação terapêutica, 

utilizo neste trabalho como referência poética, a romancista brasileira Clarice 

Lispector. Em seu livro A Hora da Estrela a autora desespera-se ante o sofrimento da 

personagem Macabéia e tem vontade de entrar no livro: “Ah, Macabéia! Se eu 

pudesse entrar nesta história e te dar um banho, um prato de sopa quente, te cobrir 

com um bom cobertor e te dar um beijo na testa!” (LISPECTOR, 1998, p.23). A 

exclamação demonstra o sofrimento dos que pressentem sua impotência ante os 

milhares de indivíduos que, como a personagem Macabéa, perambulam pelas 

cidades e instituições, perderam a esperança em ter saúde e a motivação para 

buscar melhores condições de vida. 

Em uma oficina e roda de conversa sobre o livro e a personagem de Lispector 

me foi possível perceber a força de um personagem ficcional na compreensão do 

universo de um doente, padecente ou usuário dos serviços de saúde. Ao invés de 

despertar irritação e impaciência - que muitas vezes nos levam a desvalorizar as 

freqüentes queixas - a personagem de A Hora da Estrela comove e faz recordar de 

inúmeras mulheres. Quão pungentes seriam estas inúmeras mulheres se suas 

anônimas histórias fossem adequadamente preservadas por intermédio da palavra 

escrita? Suas histórias poderiam auxiliar os momentos de estudo e discussão, em 

conjunto com os prontuários e tradicionais casos clínicos. 
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2 O  LOCUS DA PRAXIS   

A acumulação baseada na exploração do ser humano criou uma distância 
cada vez maior entre o que se produz e o que se distribui, entre a natureza e 

o ser humano, entre a necessidade coletiva e a tecnologia.  

JAIME BREILH 

2.1 O SUS E SUA HISTÓRIA   

No presente capítulo abordei o SUS – Sistema Único de Saúde - e suas 

grandes contradições. Nele constituí o cenário onde se escutam, escrevem e 

utilizam as histórias de vida de que tratou este trabalho. Neste locus são exercidas 

minha docência e praxis profissional. A seguir apresento brevemente a história e a 

implantação do SUS - que passa pelo movimento de Reforma Sanitária Brasileira23- 

bem como a situação do SUS em nossos dias. 

No início dos anos de 1970, uma articulação movida por intelectuais de 

diversas universidades e movimentos sociais em defesa da saúde coletiva, culminou 

em uma bem sucedida mobilização popular - o movimento da Reforma Sanitária 

Brasileira (RSB). O País passava pelos anos da ditadura militar e a luta por 

mudanças no sistema de saúde adquiriu relevância rapidamente, associada às lutas 

pela abertura política e democrática. O sistema vigente contemplava apenas os 

trabalhadores de carteira assinada e priorizava o atendimento por especialidades, 

fato que proporcionava grandes lucros às companhias privadas. O sistema favorecia 

a internação em hospitais privados e o repasse de serviços às empresas 

prestadoras, sendo construído a favor do lucro destas. Porém, como o atendimento 

era prestado apenas aos trabalhadores com carteira de trabalho assinada, uma 

parcela significativa de cidadãos estava completamente excluída dos serviços 

públicos de saúde. Restavam a estes, apenas, os serviços de filantropia e caridade. 

O movimento sanitário era associado à luta pela democracia, e à luta pela 

saúde como um direito de todos os brasileiros e um dever do Estado. Aderiram ao 

movimento profissionais da saúde, entidades estudantis, centrais sindicais, 

movimentos populares de saúde e alguns parlamentares.   
                                                      
23 RSB Reforma Sanitária Brasileira. 
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O movimento pela reforma sanitária propôs uma nova política para a saúde. 

Seu pressuposto seria a democracia, considerando a descentralização, 

universalização e unificação como elementos essenciais para a reforma do setor. 

Buscou-se uma política de saúde que fosse coerente com a igualdade proposta na 

constituição. Tal política viria ao encontro dos enunciados da declaração de Alma 

Ata.24 É neste contexto que se difundiram alguns dos princípios que hoje fazem 

parte do SUS. Estes princípios baseiam-se na universalização, na atenção primária, 

na integralidade da atenção e no controle social para a reorganização dos serviços. 

São vários os países que adotam a estratégia de atenção primária, a partir da qual 

se organizam os sistemas de saúde (ADRIANO, 2002).  

A RSB significava mais amplamente um conjunto de políticas articuladas ou 

bandeira específica, e era parte de uma totalidade de mudanças (AROUCA, 1988). 

Jairnilsom Paim, professor de saúde coletiva, fundador da CEBES  (Centro 

Brasileiro de Estudos em Saúde), da ABRASCO (Associação Brasileira de Saúde 

Coletiva.)25 e participante do movimento relembra em sua pesquisa de doutorado 

que a “RSB enquanto proposta foi um longo movimento da sociedade civil brasileira 

em defesa da democracia, dos direitos sociais e de um novo sistema de saúde” 

(PAIM, 2007, p. 149). E relembra também que pensadores mais críticos do 

movimento denominaram a RSB como um projeto civilizatório  articulado à 

radicalização da democracia  na perspectiva do socialismo (PAIM, 2007, p. 151 – 

grifos do autor). 

O CEBES e  a ABRASCO,  surgiram ainda nos anos 70 e foram associações 

profissionais em saúde que “engrossaram as fileiras” em torno da democracia e da 

saúde e seu debate político. Tanto o CEBES, quanto a ABRASCO mantém-se há 

mais de três décadas atuantes nos  debates das políticas de saúde e foram 

presenças  decisivas na construção  e implantação do SUS. O CEBES, desde os 

anos 70, edita quadrimestralmente a revista Saúde em Debate, de produção coletiva 

e crítica, atualmente de livre acesso eletrônico. 

A CEBES e a ABRASCO, em conjunto com a Rede UNIDA (Integração 

Nacional de Graduações em Saúde), da Associação Brasileira de Economia da 
                                                      
24 A Conferencia mundial de saúde organizada pela OMS – Organização Mundial de Saúde ocorreu 
no ano de 1978, na cidade de Alma Ata, província do Cazaquistão, antiga URSS. A conferência 
reuniu formuladores de políticas de saúde de todo o mundo e cientistas da área, culminando no 
referido documento que norteou as reformas sanitárias de diversos países. O lema da conferência era 
“Saúde para todos até o ano 2000”. 
25 Ver parágrafo seguinte. 
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Saúde (ABRES), e à Associação Nacional do Ministério Público Federal de Defesa 

da Saúde (ANPASA) produziram em novembro de 2005, um manifesto político: RSB 

– REAFIRMANDO COMPROMISSOS PELA SAÚDE DOS BRASILEIROS e  

ratificando a CARTA DE BRASÍLIA, redigida durante o 8º Simpósio de Política 

Nacional de Saúde, em junho de 2005. Ambos documentos manifestam-se em 

defesa do SUS e corroboram a legitimidade dos princípios da RSB. As reuniões 

ocorreram sob os auspícios do Ministério da Saúde brasileiro, embora não 

poupassem críticas à sua atuação.  

Com a abertura política do Estado Brasileiro, nos anos de 1980, os ativistas 

da reforma sanitária buscaram postos no governo utilizando como tática a  

“ocupação dos  espaços institucionais”, atitude que lhes impôs limites e pôs à prova 

muitas teorias da Reforma Sanitária: 

[...] enquanto se procurava consolidar a expansão da cobertura 
assistencial iniciada na segunda metade da década anterior, em 
atendimento às proposições formuladas pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) na Conferência de Alma-Ata (1978), que preconizava 
“Saúde para Todos no Ano 2000”, principalmente por meio da Atenção 
Primária à Saúde, essa dinâmica incorpora um outro discurso, neoliberal, 
com uma tendência a criação de mercados na assistência e uma ação 
supletiva e focalizada do Estado. (ADRIANO, 2002, p. 3). 

Mas a 8ª Conferência Nacional de Saúde (1986), realizada em Brasília, DF, 

revigorou o movimento  pela democratização e descentralização da saúde. Nesta 

área, no Brasil moderno, nenhum processo teve tanta representatividade e 

legitimidade quanto esta 8.ª conferência (SOUZA, 1988), cujas propostas serviram 

de base às diretrizes de saúde na nova Constituição Federal. Assim, 

constitucionalmente, a saúde tornou-se “direito de todos”,  e um “dever do Estado.”  

As Conferências Nacionais de Saúde são instâncias populares, onde 

profissionais de saúde, representantes governamentais e usuários do sistema de 

saúde podem debater e deliberar questões pertinentes ao planejamento e à gestão 

do Sistema Único de Saúde. A  primeira delas ocorreu no ano de 1941, ainda no 

Governo de Getúlio Vargas. Curiosamente quem convocou esta conferência não foi 

o Conselho Nacional de Saúde, como ocorre atualmente, mas o então Ministro da 

Educação Gustavo Capanema26. Nesta Conferência deliberou-se que as futuras 

                                                      
26 Gustavo Capanema (1900-1985)- Foi empossado como ministro da educação no Estado Novo por 
Getúlio Vargas, tendo na época como chefe de gabinete Carlos Drummond de Andrade. De toda a 
história brasileira foi o homem que permaneceu mais tempo como ministro.  
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edições desta conferência se dariam a cada dois anos - porém, a segunda delas só 

foi ocorrer nove anos depois. O tema de ambas, foi a  criação do Ministério da 

Saúde - que só ocorreu em 1953. Entre a segunda e a terceira conferência  houve 

um intervalo maior ainda, de treze anos. Atualmente, desde a promulgação da 

chamada “Constituição Cidadã” (1988), e da criação do SUS, a Conferência,  

Nacional de Saúde ocorre regularmente a cada dois anos. 

O relatório dessa conferência marcou o grande avanço do conhecimento e 
da teorização acerca da saúde enquanto um campo revelador da história 
social da sociedade, ou seja, do modo de produção e reprodução, 
demonstrado na definição: “Saúde como resultante das condições de 
alimentação, habitação, renda, meio ambiente, trabalho e transporte, 
emprego e lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de 
saúde.” É assim, antes de tudo, o resultado das formas de organização 
social da produção, as quais podem gerar grandes desigualdades de nível 
de vida”. (Relatório da VIII Conferência Nacional de Saúde). (ARAÚJO, 
1999, p. 31). 

Em 1987 nasceu o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), 

tendo como diretrizes a universalização e a eqüidade no acesso aos serviços, a 

integralidade dos cuidados, a regionalização dos serviços de saúde, a 

implementação de distritos sanitários, a descentralização das ações em saúde e o 

desenvolvimento de uma política de recursos humanos. Após a promulgação da 

constituição, os avanços foram sendo paulatinamente consolidados, inclusive com a 

implantação da estratégia de Saúde da Família, a partir de 1994. 

A promulgação da nova Constituição Federal, em outubro de 1988, reflete 

todo o processo de discussão da RSB idealizado durante duas décadas, criando o 

Sistema Único de Saúde (SUS) e determinando, em seu artigo 196, que “a saúde é 

direito de todos e dever do Estado”. Fundamental ressaltar as conquistas para a 

saúde contidas na Constituição de 1988: o acesso universal e igualitário às ações e 

aos serviços de saúde, com regionalização e hierarquização, a descentralização 

com direção única em cada esfera de governo. Fundamental também é ter 

consciência do momento contraditório em que o SUS é implantado, em um país 

assolado pelas contradições impostas pela política econômica. 
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A Lei Orgânica da Saúde n.º 8080/90,  e seu complemento, a lei 8142/9027, 

regulamentou o SUS e é, hoje, considerada uma das melhores leis de saúde  do 

mundo. Foi adotada após quase dez anos de  

[...] mobilizações e reflexões feitas por diversos segmentos organizados da 
sociedade brasileira, durante o período conhecido como Reforma 
Sanitária, e cujos trabalhos foram intensificados durante o período 
Constituinte   (1986-88). A nova lei, que em seus cinqüenta  e cinco artigos 
[...] veio conferir organicidade à proposta do SUS [...] veio se contrapor 
frontalmente ao sistema até então hegemônico no campo da saúde, 
impedindo, ou pelo menos adiando, que o recorte forçado pelo modelo 
neoliberal fosse inscrito, naquele momento, no campo das políticas de 
saúde. (PERNA, 2000, p. 3).     

É a participação popular no SUS, em seus conselhos locais28, municipais, 

estaduais ou nacionais e suas respectivas conferências de saúde, que apresenta 

uma instância democrática para a construção da consciência de cidadania, 

utilizando as lutas no campo da saúde como móbil social de uma prática libertadora. 

O movimento de reforma sanitária, calcado em movimentos populares, resultou em 

um sistema de saúde de orientação socialista, labutando em contexto econômico de 

orientação contrária. Apesar de suas contradições, o SUS apresenta índices 

impressionantes de redução de morbi-mortalidade populacionais.  

Congregando os mais variados segmentos de atores sociais (sindicatos, 
associações profissionais, partidos políticos, igrejas, grupos de moradores, 
órgãos governamentais, portadores de patologias, organizações não 
governamentais de todo tipo etc.) o movimento pela Reforma Sanitária 
reivindicava a universalização dos direitos sociais em saúde, construindo e 
ampliando concretamente o conceito de cidadania. Esta meta foi finalmente 
alcançada e registrada na carta constitucional de 1988 - a Constituição 
“Cidadã” como ficou conhecida - visto ter avançado como nenhuma outra, 
até então, no plano de direitos assegurados aos brasileiros. (PERNA, 2000, 
p. 29).  

O processo de consolidação do SUS tem registrado, a partir de sua 

implantação pela Constituição de 1988, significativos avanços. O quadro atual 

requer o estabelecimento de mecanismos capazes de assegurar a continuidade das 

conquistas sociais, inspiradas pela Reforma Sanitária e pelas práticas do SUS, bem 

como a sua almejada efetividade. 
                                                      
27 A segunda parte da lei que tratava da participação popular nos Conselhos de Saúde sofreu veto 
presidencial e após amplas discussões foi aprovada no mesmo ano, no mês de dezembro. 
28 Conselho local de saúde. Unidade mínima aonde se exerce o princípio determinado pelo SUS de 
participação popular nos conselhos de saúde. O CLS tem caráter consultivo, reunindo-se 
mensalmente. 
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2.2 O SUS ONTEM E HOJE: CONTRADIÇÃO E CONTRA-HEGEMONIA. 

O SUS – sistema público de saúde brasileiro - mesmo convivendo com outros 

sistemas de saúde privados ou cooperados, pode ser chamado de único, pois é nele 

e em sua legislação que estão as instâncias reguladoras dos demais serviços 

voltados à saúde da população, tais como os  convênios médicos e hospitais 

particulares. Seja na pactuação de fornecimento de serviços, seja na prevenção e 

controle de epidemias e pandemias, seja nas normas necessárias para que se 

esterilize um instrumental qualquer, comercialize um medicamento, ou alimento: o 

SUS deve “dar conta” de regular, instrumentar e fiscalizar, a fim de que a saúde da 

população não corra riscos. O SUS, porém, ainda é visto – equivocada e 

erradamente – por segmentos da população, como apenas voltado à promoção e 

recuperação da saúde dos cidadãos de menor renda. 

 Inserido em um país coberto de contradições, o SUS, fruto de reivindicação 

popular, debate-se em um cenário incompatível com os princípios fundamentais do 

ser. Ainda sentem-se claramente os efeitos do modelo anterior que privilegiou os 

serviços de alta complexidade e de assistência compartimentada. A exploração da 

doença é meio de lucro fácil e enriquece profissionais e empresas à custa das 

doenças e das mazelas sociais. A implantação do SUS ocorreu em uma sociedade 

em que os serviços já existentes foram montados num sistema em que o lucro 

(privado) era obtido com suas internações, tecnologia diagnóstica e terapêutica 

medicamentosa. 

Agrava este fato o significativo percentual de cidadãos que ainda não atingiu 

níveis aceitáveis de subsistência, cuja luta pela sobrevivência causa adoecimento 

através do trabalho, da pobreza e da exclusão social.  

Jaime Breilh, epidemiologista crítico latinoamericano, aborda os temas do ver-

fazer saúde e do cuidado terapêutico no cenário macroeconômico atual. Em face ao 

aumento das grandes fortunas e monopólios, e em face da globalização da 

economia, aumentam a miserabilidade e a exclusão. Este pensador afirma que a 

vida com saúde e qualidade se torna cada vez mais inacessível. Traz a reflexão 

sobre o que é trabalhar com saúde coletiva no mundo das desigualdades, 

explicando como a ciência pode prestar-se a calcular os “mínimos aceitáveis” de 

investimentos para manter a “governabilidade suportável”. Denuncia a epidemiologia 
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e as ciências de saúde que ajudam a definir estes níveis mínimos de intervenção 

governamental, que ajudem a suportar a miséria. Sua reflexão é importante para os 

que trabalham no âmbito público da saúde, para que a subordinação ao sistema 

capitalista não ocorra com o SUS – cuja orientação é notoriamente de cunho 

socialista.  Trabalhar com políticas públicas de saúde em nossos dias é um “fazer-

saúde” num mundo de insustentáveis desigualdades sociais e em notável piora das 

condições de vida e trabalho. A este cenário econômico avassalador no qual, a cada 

dia aumentam o número de miseráveis, Breilh chama de “holocausto neoliberal” ou, 

com não menos veemência, de “cenário montado em favor da morte” (BREILH, 

2006, p. 26-27). Não é possível ignorar o aumento da desigualdade decorrente de 

nossas práticas econômicas e sociais. 

Entrementes, a consolidação do SUS segue como processo em construção. 

Ainda está longe de cumprir integralmente as diretrizes da RSB, mas mesmo assim 

atende cerca de setenta e cinco por cento da população do país, ou seja, a ampla 

maioria de seus cidadãos.  

O Brasil tem uma população de 186,77 milhões de pessoas. Destas, por 
aproximadamente um quarto tem contrato de seguro-saúde ou plano de 
saúde. [...] O restante é coberto pelo sistema público de saúde, ou seja, por 
volta de 140 milhões de pessoas dependem da rede de serviços públicos 
de saúde. (SANTOS e ANDRADE, 2009,  p. 212). 

A completude do SUS depende em muito do cumprimento dos preceitos 

constitucionais, princípios e diretrizes de universalidade, equidade, integralidade, 

regionalização, hierarquização, inter-setorialidade e participação popular.  

Já são passados vinte anos desde a Constituição Cidadã e a promulgação 
da Lei Orgânica da Saúde (como ficou conhecida a legislação do SUS). As 
conferências de saúde e simpósios nacionais, dirimidas pelo princípio de 
participação popular, reúnem os atores sociais que deram origem ao 
movimento, acrescidas de jovens atores que se incluíram ao mesmo, e 
reiteram a “excelência e legitimidade dos rumos constitucionais da 
construção do SUS”. Todavia as mesmas instâncias apontam para a 
“necessidade de avanços nas mobilizações e decisões políticas para a sua 
correção.29 

Outro fator determinante para as dificuldades encontradas pelo SUS é o 

estrangulamento de repasses financeiros governamentais aos programas de ordem 

                                                      
29 Carta de Brasília - Manifesto do 8º Simpósio sobre Política Nacional de Saúde –2005, já citado 
anteriormente. 
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social, que entram no receituário do Fundo Monetário Internacional. Desta forma, 

fica comprometido o financiamento do SUS. Ficam comprometidas também as 

políticas sociais de todas as nações do chamado terceiro mundo, incluindo-se aí o 

Brasil. 

[...] que passaram ao domínio de um novo imperialismo, um sistema de dominação 
internacional com base no capital especulativo das grandes instituições financeiras e 
das corporações transnacionais, sem ter tido anteriormente tradição na produção 
industrial.  
As classes dominantes nestes países elegeram como eixo central de suas políticas o 
pagamento da dívida externa e o ajuste estrutural. Assim, sob a égide do Banco Mundial, 
do FMI, da Organização Mundial do Comércio e da Organização das Nações Unidas, os 
países do Terceiro Mundo adotam políticas de redução orçamentária nas suas políticas 
sociais, principalmente da educação e da saúde, privatização de empresas públicas e 
produção para exportação em prejuízo de seus mercados internos. Uma política de 
ideologia neoliberal composta com a seguinte base: a abertura comercial, as 
privatizações, a desregulamentação financeira, o que contribui para a dissolução do 
Estado e do capital nacional. (ARAÚJO, 1999, p. 66). 

Embora este trabalho objetive detalhar os aspectos ontológicos do ensino em 

saúde, um breve histórico do movimento da RSB e da implantação do SUS não 

poderiam deixar de ser contemplados, pois se fazem presentes  e necessários à 

agenda de debates. A práxis comunitária não se implanta sem consciência, sem 

reflexão e sem a participação política e histórica de diversos segmentos sociais – 

muitas vezes antagônicos. O SUS ainda necessita de longo amadurecimento que vá 

em direção contrária à propaganda de estado e à política neoliberal adotada em 

diversos graus, pelas gestões econômicas dos governos que se seguiram à 

promulgação da constituição cidadã e da implantação do SUS. 

2.3 ASPECTOS ONTOLÓGICOS NO SUS: DIAS ATUAIS  

     O olhar que suplica e exige. Este olhar é  
exatamente a epifania do rosto como outro. 

                                                                               EMMANUEL LEVINAS. 

No trabalho diário da enfermeira, professora de enfermagem e supervisora de 

estágio em saúde coletiva, a valorização focada na técnica e excluindo a 
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subjetividade do cuidado tem causado inquietação crescente. Inquietação referida 

por muitos profissionais da área do cuidado e da educação. (MERHY, 1998) 

A inquietação com o predomínio da técnica, em detrimento do ser, não é 

privilégio da enfermagem e nem da comunidade acadêmica. Tampouco o é da 

saúde coletiva. A maior parte das profissões classificadas como sendo da área da 

saúde enfrenta um mar de conhecimentos técnicos a serem apreendidos e 

domesticados. A urgência em absorver tantos conteúdos de tecnologia dura, acaba 

por ocupar o “espaço mental” dos profissionais de saúde e por “empurrar” as 

questões ônticas para fora do centro de interesses da docência e da discência.  

Tal ênfase nos conteúdos técnicos decorre de um modelo de tratamento 

baseado na fragmentação do cuidado em múltiplas especialidades, num modelo 

positivista de atenção, cuja influência perdura, em maior ou menor grau, no ensino 

praticado em saúde e em suas várias profissões. As ementas das disciplinas da 

formação universitária ainda são fortemente influenciadas pela medicina comercial e 

privatista, baseada em consumo de medicamentos e exames de alto custo. 

Não há dúvida que, nas últimas décadas, os setores hegemônicos da 
ciência e da tecnologia médicas foram impelidos para a acumulação em 
maior escala. O que era o perfil clássico dos laboratórios farmacêuticos 
reformula-se agora, no monopólio de empresas de engenharia genética e 
apropriação do genoma. O papel dessa ciência, na era da globalização, 
denuncia sua submissão ao cálculo da utilidade e à maximização de lucros 
no mercado. (BREILH, 2006, p. 25).  

Priorizar os aspectos técnicos, tão desenvolvidos pela ciência atual que 

concentra grande parte das pesquisas na procura de novas tecnologias 

medicamentosas e diagnósticas, não assegurou maiores níveis de confiabilidade e 

nem de aceitação dos tratamentos. Este fato é observado mesmo em populações 

com maior renda e níveis de desenvolvimento, como a estadunidense. As melhoras 

nas condições de vida ou diminuição de índices de mortalidade devem-se mais à 

melhora de condições econômicas e ambientais, do que ao progresso da ciência. 

(CAPRA, 1982, p. 31).  

No Brasil, o cuidado à saúde cabe ao Estado, por determinação 

constitucional. Deve ser fornecido a todo cidadão ou cidadã, brasileiros ou 

residentes em nosso território. Os recursos direcionados para a atenção à saúde e à 

doença da população que utiliza o sistema público (a maioria dos cidadãos) são de 

vital importância, pois este contingente populacional não poderia financiar um 
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modelo fragmentado em especialidades e calcado sobre o consumo de tecnologia. 

Os motivos mais claros: alto custo, ineficiência e morosidade. (CAPRA, 1982, p.126-

127).  

Baseada em modelos bem sucedidos de atenção primária à saúde30 

implantados em Cuba e em outros países de orientação socialista – ao menos no 

que tange as questões alusivas à saúde - como a França e o Canadá, construiu-se a 

estratégia de dirigir os atendimentos aos diferentes territórios em que se localiza a 

população a ser atendida.31 Desta forma a população de um bairro está vinculada a 

uma equipe que pode atendê-la de maneira integral e multiprofissional, 

encaminhando para atenção de maior complexidade apenas os casos necessários. 

Conhecendo o usuário mais de perto, sua família e modos de viver – e, portanto,  

formando vínculos com eles, seria possível promover uma escuta que desocultasse, 

ao menos, parte das dores que causam os sintomas do ser doente.      

A Estratégia de Saúde da Família ( ESF), implantada no Brasil a partir do ano 

de 1994 elege, como meta, o aprofundamento dos laços de compromissos e co-

responsabilidades entre as autoridades sanitárias, as instituições, os profissionais de 

saúde e a população. Nessa linha, a ESF não é uma estratégia paralela na 

organização de serviços. Ao contrário, é o cerne de seu modelo. Trata-se, na 

realidade, de uma proposta substitutiva ao modelo vigente antes da década de 1990. 

Os governos têm pela saúde de seus povos uma responsabilidade que só 
pode ser realizada mediante adequadas medidas sanitárias e sociais. Uma 
das principais metas sociais dos governos, das organizações internacionais 
e de toda a comunidade mundial na próxima década deve ser a de que 
todos os povos do mundo, até o ano 2000, atinjam um nível de saúde que 
lhes permita levar uma vida social e economicamente produtiva. Os 
cuidados primários de saúde constituem a chave para que essa meta seja 
atingida, como parte do desenvolvimento, no espírito da justiça social. 
(OMS, 1978) 32. 

                                                      
30  Dois anos após a Conferência de Alma-Ata – Cazaquistão, outro evento mundial ocorreu em 
Ottawa – Canadá. A Conferência de Ottawa organizada pela OMS – Organização Mundial de Saúde 
foi construída nos mesmos moldes da anterior em Alma Ata e deu origem à outro documento 
norteador de políticas de saúde coletiva: a Carta de Ottawa. 
31 Território. A territorialização é um dos princípios da ESF. Cada unidade de saúde como porta de 
entrada do sistema, atende à uma população adscrita à seus limites territoriais. Cerca de quatro mil 
pessoas, no máximo, por equipe de saúde. 
32  Dizeres constantes na Declaração de Alma-Ata, tornada pública em 1978 pela Conferência 
Internacional sobre Atenção Primária a Saúde, foi subscrita pela Assembléia Mundial de Saúde e pela 
Assembléia Geral das Nações Unidas em sua 34ª Sessão. 
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As ESF e o SUS, apesar das controvérsias, seguem em expansão, sendo de 

longe, nos dias de hoje, o maior mercado empregador dos egressos das graduações 

na área da saúde, em especial os da enfermagem. Não obstante todos os entraves 

e contradições decorrentes do desenvolvimento do modelo de medicina privatista e 

de alto custo em nosso  país, respaldada por lobbys poderosos, existe um 

significativo  contingente populacional dependente exclusivamente da assistência à 

saúde que o Estado pode e deve prestar. Outros, ao entrar nos critérios de exclusão 

de seus planos privados, ou perder a cobertura por desemprego ou inadimplência, 

passam a  depender exclusivamente da assistência prestada pelo Estado. 

Exemplificando o fato: somente o SUS cobre integralmente tratamentos para AIDS, 

câncer, doenças transmissíveis - pelo risco e /ou alto custo que representam. 

 

As próximas duas gravuras alertam para a contradição: 

1. A tecnologia diagnóstica estimulando, por intermédio da publicidade, o 

consumo maciço de tecnologia. 

2. A Educação para o cuidado e o viver saudável.  
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Figura 1  - Ilustração publicitária em capa de jornal de maior circulação em Curitiba. 
Fonte: Jornal Gazeta do Povo, 2006. 

A Figura 1 mostra uma das formas de pensar e agir da indústria diagnóstica, 

à caça de compradores para os planos de saúde privados. O exame da foto acima, 

uma tomografia computadorizada, é um dos mais onerosos e frequenta o imaginário 

dos usuários dos sistemas de saúde, como sendo altamente resolutivo e promover 

cura, situação que a foto ilustra com propriedade (O custo acerca-se de R$ 

1000,0033). Além de ser coberto pelo SUS, este exame é oferecido apenas pelos 

planos de saúde mais caros e, portanto, inacessíveis à maioria dos brasileiros. 

Porém, a propaganda por “maratonas” de exames, faz com que a população os 

procure nos serviços público e privado, pressionando médicos e demais 

                                                      
33 No final de 2009, quando a cotação do dólar era R$ 1,75 
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profissionais, que por sua vez são pressionados pelo modelo vigente de medicina 

comercial praticado, e pelo medo de não esgotar todas as possibilidades 

diagnósticas. Tal pensamento influencia a formação de profissionais das diversas 

graduações em saúde, que são levados a estudar exaustivamente toda gama de 

procedimentos diagnósticos – dos quais não se discute a necessidade ou a relação 

custo-benefício – e que lhes fazem acreditar serem necessários, empurrando, desta 

forma, as questões ônticas - tão fundamentais ao processo do adoecimento - para a 

periferia do centro de interesse.  

 
Figura 2  – Foto de Margot Friedmann Zetzsche, 2007. Rodas de Conversa: educar para o cuidado 
com a saúde. Fonte: acervo da pesquisadora. 
 
 

São figurantes da foto da figura 2: agentes comunitárias de saúde, estagiária 

e acadêmica de enfermagem da Fundação Universitária Regional de Blumenau - 

FURB, a psicóloga da equipe e mulheres da comunidade. Todas as figurantes da 

foto estão ensinando e aprendendo alguma coisa.  

Não se objetiva, neste texto,  apologizar uma atenção à saúde de  baixo custo 

ou  de banir os avanços da ciência. A  tecnologia diagnóstica é imprescindível  para 

salvar vidas e reduzir o dano. Objetiva-se, no entanto, familiarizar aqueles que 
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trabalham com saúde e vida para que valorem a questão do ser e seus 

ocultamentos. As questões ônticas, se ignoradas ou passadas por alto, podem 

transformar a investigação diagnóstica e o tratamento numa jornada sem fim e sem 

proveito para a saúde. Podem  exaurir  em vão recursos psíquicos e emocionais do 

usuário e a capacidade financeira do sistema. É importante lembrar que este 

sistema continua, pela compra de serviços, submetido  à muitos setores 

terceirizados e privados. Serviços estes que, por sua vez, foram montados para 

auferir o maior número possível de procedimentos de alto custo, conformados às leis 

do mercado e do lucro no qual atuam e, fora do qual, não cogitam sequer existir. No 

SUS são estes procedimentos que, em geral, tanto engrossam ( e encarecem) as 

filas de espera por tratamento e diagnóstico.       

2.4 ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

Já com  quinze anos do funcionamento do Programa de Saúde da Família – 

PSF -  e vinte e um anos do SUS, esta estratégia de atenção mostra claramente a 

que veio: os custos com a saúde diminuíram e a população é atendida com um grau 

de satisfação nunca antes alcançado pelos modelos públicos precedentes. As 

equipes devem ser resolutivas e “dar conta”  de 85% da demanda que aparece nas 

unidades. Interna-se cada vez menos e os especialistas são consultados apenas 

nos casos em que a equipe básica não soluciona o problema. Mas  o Programa de 

Saúde da Família, assim como o Sistema Único de Saúde, estão inseridos num 

cenário onde o governo, chamado de social, e professando uma tendência 

socialista, também manifesta sintomas da tendência neoliberal de 

desresponsabilização progressiva do Estado. Este fato se generaliza nos países 

chamados “em desenvolvimento” e onde se praticam as instruções do Banco 

Mundial, de estrangulamento aos programas sociais. O atual modelo econômico 

produz um lugar onde o SUS corre o risco de se tornar um “ serviço em favor da 

vida, num cenário montado para favorecer a morte” (BREILH, 2006).  Igual risco 

correm as políticas públicas de saúde, se avaliadas basicamente com a finalidade  

de calcular quais seriam os “ mínimos investimentos possíveis”.  
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Os maus usos recentes da epidemiologia [...]exploram os níveis mínimos 
de miséria sustentável,  que é a nova quintessência da governabilidade 
capitalista. A epidemiologia dos mínimos de sobrevivência [...] é um 
instrumento necessário da concepção das medidas estratégicas do 
neoliberalismo. Ela compartilha a lógica dos mínimos toleráveis, a medição 
de fenômenos que expressem a máxima resistência governável de uma 
população ante a pobreza e as privações [...] lógica dos mínimos toleráveis 
no âmbito da governabilidade. (BREILH, 2006, p. 44).  

Este mínimo poderia ser o salário de um operário, professor ou profissional de 

saúde, ou então o número de profissionais responsabilizados por certo montante de 

trabalho num território de saúde. Estas são as situações que ocorrem no mundo 

onde o “holocausto neoliberal’ empurra a cada dia mais pessoas para as margens 

do sistema produtivo e para a miserabilidade. 

 Dados estatísticos oficiais, da Fundação Getúlio Vargas,  demonstram que 

mesmo em estados altamente industrializados, como Santa Catarina - e considerado 

um dos mais ricos do Brasil - o número de pessoas abaixo da linha de miseria, 

aumenta percentualmente ano a ano.  

[...] pela publicação recente do Diagnóstico da Exclusão Social em Santa 
Catarina, (FGV, 2003) está demonstrado que apesar da excelente projeção 
do estado na realidade nacional, existem 665.489 pessoas com renda 
insuficiente (12,4% da população estadual). Consideram-se aqui, pelos 
padrões do relatório, pessoas com renda insuficiente àquelas que têm 
renda igual ou menor a R$ 90,00. O relatório cita ainda, que no estado 
existem 1.752.908 pobres que totalizam 32,7% da população. Pobres, no 
caso, são aqueles que vivem com menos de R$ 180,00 por mês. Outro 
dado, publicado pela Fundação Getúlio Vargas em 2003, diz que a 
população de miseráveis aumentou seu percentual em 0,96% entre os 
anos  de 2001 e 2003. (ZETZSCHE e ARAÚJO, 2004, p.310) 34.  

Os dados acima, caracterizando pobreza e miserabilidade ,tiveram seus 

pontos de corte definidos por documentos oficiais do Banco Mundial.35 

Também não é o objetivo deste trabalho demonstrar os níveis de exclusão e 

pobreza, locais ou globais. Porém tal reflexão é indispensável a ação profissional e 

científica que se desenvolva em qualquer programa na área social ou 

governamental. Caso contrário desconsidera-se a estrutura onde estão assentados 

os alicerces da sociedade, da política e dos seus sistemas produtivos. Qualquer 

ação científica que dê as costas à situação de pobreza e aumento da miséria, que 

                                                      
34Saliente-se que os valores expressos em reais são de 2004 e não foram atualizados para a presente 
dissertação, pois ate a presente data não há outro relatório do tipo em Santa Catarina. 
35  Relatório do Desenvolvimento Mundial – Pobreza: adotou pela primeira vez o referencial de renda US$ 1,00 
por pessoa por dia (dólar PPC7), abaixo do qual considera pobreza extrema, ou indigência.  
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ocorrem paralelamente à acumulação da riqueza, seria ingênua e desconectada da 

realidade. 

Atualmente, o número crescente das demandas sociais, decorrentes da 

exclusão e desigualdade, desemboca parcialmente nos serviços públicos de saúde 

que não foram concebidos com esta finalidade. Tais serviços  já se encontram  

exauridos e limitados em seus recursos, enquanto estas demandas sociais 

convocam outras competências que, em muitos casos,  costumam ir além do que a 

equipe de saúde  tem para oferecer.  

Na estratégia brasileira, o atendimento implica na existência de uma equipe 

de saúde da família36 para um número aproximado de tres mil pessoas.  A unidade 

de saúde da família, tecnicamente, passa a ser porta de entrada do Sistema (SUS), 

com a oferta de uma atuação sanitária que incorpora a lógica da promoção da 

saúde, não apenas de combate às doenças. Por isso, a ESF passa a ter um poder 

indutor no reordenamento dos demais níveis de atenção, articulando-os mediante 

serviços existentes no município e na região. Nesse sentido, torna-se fundamental a 

articulação das ações produzidas pela ESF com outras especialidades de saúde e 

de outros setores da sociedade, buscando o atendimento integral das necessidades 

da população.   

No entanto, o sistema encontra limitações quando encaminha os usuários 

para níveis de atenção secundária e terciária, que não são ofertados na quantidade  

necessária, pertencentes em grande proporção à serviços privados que vendem 

procedimentos ao SUS. Além disto, uma boa  parte de profissionais especialistas, 

formados em univesidades e em hospitais públicos, recusa-se a atender usuários do 

SUS, alegando que a remuneração paga pelo sistema não é condizente com sua 

dignidade profissional. Aliada a esta situação existe ainda a indicação  excessiva de 

especialidades e exames de alto custo por parte dos profissionais não alinhados 

ideologicamente com o SUS. Tais profissionais  foram  formados na lógica 

flexneriana37 de consumo de tecnologia e fragmentação em especialidades, ou 

                                                      
36 A equipe mínima de saúde exigida pela ESF brasileira é composta de um médico, uma enfermeira, 
uma auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Alguns documentos técnicos 
governamentais tentam ampliar a faixa de cobertura para 3.800 pessoas.  
37 A Reforma Flexner ficou conhecida como aquela que trouxe uma série de propostas de cunho 
positivista e liberal para a prática médica nos EUA, com a intenção de elitizar seu exercício. Foi 
proposta com base no relatório feito por Abraham Flexner, publicado em 1910. Os princípios dessa 
reforma foram: "introdução do ensino em laboratório; expansão do ensino clínico em hospitais; a 
ênfase na pesquisa biológica, como forma de superar a 'era empírica' do ensino médico; o estímulo à 
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mesmo inconscientemente influenciados por esta. Este tipo de conduta cria o 

estrangulamento nos encaminhamentos, dificultando a atuação dos profissionais “da 

ponta” do sistema e fazendo com que os usuários retornem às unidades de saúde 

da família sem ter os seus problemas resolvidos, devido às filas e à demora nos 

procedimentos especializados.  

A avaliação de Jairnilson Paim também indica a mesma contradição, porém  

não deixando de acrescentar que os indicadores de saúde como: decréscimo de 

mortalidade infantil, e o aumento, em 2007, da expectativa de vida ao nascer, para 

em média, 72 anos - tem apresentado evolução positiva nos últimos governos pós 

implantação do SUS. PAIM (2007), demonstra que tais índices - mesmo o 

crescimento do número de equipes implantadas e a evolução da Estratégia – 

corroboram o SUS como política de ESTADO e não de governos. Ele também 

credita ao Governo Lula a ampliação da ESF, a Reforma Psiquiátrica, a implantação 

do SAMU38, a Política de Saúde Bucal, o Plano Nacional de Saúde e os Pactos pela 

Saúde, estes dois últimos, também, estratégias para proteger o SUS. Reconhecendo 

os avanços, alerta para o fato de que “a continuidade das políticas 

macroeconômicas e a reforma previdenciária estariam na contramão das políticas 

sociais” (PAIM, 2007, p. 208).  

2.5 A DISCIPLINA DE SAÚDE COLETIVA E O CAMPO DA PRAXIS 

Antes que venham ventos e te levem do peito o amor — este tão belo amor, 
que deu grandeza e graça à tua vida —, faze dele, agora, enquanto é tempo, 
uma cidade eterna — e nela habita. Uma cidade, sim. Edificada nas nuvens, 

não — no chão por onde vais, e alicerçada, fundo, nos teus dias,de jeito 
assim,  que dentro dela caiba o mundo inteiro: as árvores, as crianças,o mar e 

o sol, a noite e os passarinhos,e sobretudo caibas tu, inteiro:o que te suja, o 
que te transfigura. 

THIAGO DE MELLO. 

Timbó, o município onde se desenvolveu a maior parte desta pesquisa, no 

médio vale do Itajaí - SC,  possuia, em 2009, uma população aproximada de trinta e 
                                                                                                                                                                      
especialização médica e o controle do exercício profissional, pela categoria organizada." (MENDES, 
1984, apud PERNA, 2000. p.87). 
 
38 SAMU - Serviço de atendimento móvel de urgência. 
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cinco mil habitantes. Para atendê-la em suas necessidades de atenção básica à 

saúde, doze Equipes de Saúde da Família estão implantadas no local39. Como 

estratégia auxiliar,  há o Centro de Atenção Psicosocial – CAPS - que atende os 

problemas psiquiátricos, uma Policlínica de Especialidades e o Pronto-Socorro 

Municipal. O município optou por esta forma de atenção básica em cem por cento de 

seu território a partir do ano de 1999, ampliando gradativamente o número de 

unidades e de equipes, até o número atual. O município vem contratando seus 

quadros funcionais por concursos públicos para servidores em regime estatutário, o 

que possibilitou a fixação dos profissionais, principalmente os de enfermagem 

(enfermeiras, auxiliares e técnicas) e odontologia (dentistas e auxiliares de 

consultótio dentário). Alguns dos médicos concursados também se fixaram no 

múnicípio, possibilitando assim o vínculo com a população e com os outros 

profissionais da saúde pública. A construção conjunta de protocolos de atendimento 

pelas profissionais da  enfermagem, no ano de 2003, e posteriormente dos 

protocolos de odontologia possibilitou, além da atualização e padronização de 

condutas, maior autonomia e resolutividade  “das enfermeiras e do enfermeiro”40, 

que desde a implantação da estratégia assumiram a gerência admnistrativa das 

Unidades de Saúde da Família, cumulando esta incumbência com seu papel 

assistencial.  

Estas três situaçôes: cem por cento de cobertura da estratégia, 

protocolos de atendimento construidos de maneira di alógica e coletiva, 

aliados à fixação e à estabilidade dos servidores m unicipais 41, fomentou no 

município um reconhecimento social da função da enfermeira/enfermeiro que 

surpreende os profissionais de outros municípios e localidades. Os munícipes 

buscam a consulta da enfermeira, muitas vezes preferencialmente, pois estas 

profissionais tem vínculo com os usuários e com sua história de vida.  

                                                      
39 A implantação das equipes obedece a diretrizes rigorosas de territorialização, densidade 
populacional e acesso ao serviço. Estas são geridas pelos âmbitos estadual e federal, pois parte da 
verba recebida pelos municípios para o financiamento do sistema vem do governo federal.  
40 Neste trabalho elegi o gênero feminino de representação da palavra enfermeira, pela 
proporcionalidade do contingente feminino nesta profissão e pelo alinhamento com a Rede Feminista 
de Saúde. No entanto, neste capítulo optei pela representação de gênero enfermeira/enfermeiro, pois 
os profissionais que atendem as unidades em questão são em número de quinze, e destes apenas 
um é do sexo masculino. Observo ainda que, por questões históricas e culturais, a enfermagem é 
uma profissão majoritariamente feminina. 
41 Estas condições aproximam o programa do município dos pressupostos do SUS: participação 
social, integralidade, resolutividade, multidisciplinaridade, investimento em recursos humanos. 
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Na lógica da promoção da saúde, a ESF incorporou, como nunca dantes, a 

atuação da enfermeira em programas de saúde preventiva. As consultas de 

enfermagem, praticadas no sistema e respaldadas por protocolos de atenção à 

saúde desenvolvidos por estas profissionais, permitem que o acompanhamento de 

pessoas portadoras de hipertensão e diabetes, gestantes, mulheres e crianças seja 

realizado na forma de grupos, propiciando à enfermeira autonomia e campo de 

atuação cada vez mais ampliado. Tal autonomia  surpreende - pela complexidade e 

diversidade de atuação - as alunas  que chegam ao campo de práticas. O papel 

educativo dialógico, inerente à prática do cuidado, torna-se cada vez mais claro. Os 

conteúdos de educação popular constituem parte do referencial técnico da disciplina 

de Saúde Coletiva e de sua prática: o Internato em Saúde Coletiva. Ganha 

relevância durante o estágio a atuação em grupos, rodas de conversa com os 

usuários, quer em reuniões de conselhos de saúde, gestantes, grupos terapêuticos 

para prática de atividade física ou grupos para tratamento da diabetes e hipertensão. 

 Os grupos possibilitam momentos educativos que desencadeiam 

comportamentos mais saudáveis nos usuários e, também, nos profissionais de 

saúde. Além disto, desenvolvem a noção de cidadania e tornam os usuários 

participantes da construção de seu processo de cuidados em saúde. As enfermeiras 

têm sido históricamente responsáveis pela condução da maioria destes grupos 

dentro da estratégia de saúde da família. No grupo e na roda de conversa, 

consubstancia-se uma preciosa relação de apreendência na qual todos adquirem 

novos conhecimentos, por que os constroem em conjunto. Quando se diz todos, 

entenda-se usuários, profissionais, agentes de saúde, professores de saúde coletiva 

e acadêmicos - enfim todos os atores envolvidos num processo de práticas em 

saúde, habitual da rotina de uma unidade de saúde que funciona de forma docente-

assistencial42. 

 

 

                                                      
42 Unidade docente-assistencial: Unidade de saúde onde ocorre o campo de práticas curriculares de 
um determinado curso.  
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2.5.1 O INTERNATO EM SAÚDE COLETIVA NA GRADUAÇÃO EM  

ENFERMAGEM  - FURB 

O Curso de Graduação em Enfermagem da FURB iniciou sua primeira turma 

no ano de 2002 e teve como proposta desde a sua fundação o currículo 

integrado.43O curso é desenvolvido em oito fases e os módulos (disciplinas), se 

integram em torno de eixos norteadores constituídos por áreas de conhecimento e 

por ciclos de vida. As duas últimas fases do curso são destinadas aos estágios 

curriculares supervisionados de longa duração, denominados de internato. Na 

sétima fase, a ênfase se dá na atenção terciária (hospitalar, com alto grau de 

complexidade). Na oitava e última fase, o internato se realiza em saúde coletiva, 

com ênfase na atenção primária e secundária, nos serviços de atenção à saúde de 

baixa e média complexidade.  Os campos de prática são, em geral, a rede de 

atenção básica e secundária dos municípios de Blumenau e de Timbó. 

A disciplina prática Internato em Saúde Coletiva ocorre nas Unidades de 

Saúde de Blumenau e também em algumas unidades do município de Timbó. Tal 

fato acontece desde a primeira turma de enfermagem formada pela FURB,  e que 

chegou à oitava fase em 2006, no segundo semestre. As professoras enfermeiras 

supervisoras de estágio são ou foram servidoras da saúde coletiva e possuem 

vínculos e conhecimento dos sistemas de saúde dos locais de prática. 

 A opção pelo estágio também no município de Timbó44 possibilitou que 

alunos residentes em cidades vizinhas ou no próprio município diminuissem seu 

deslocamento para o campo de estágio. Vários alunos de Blumenau, cidade-sede da 

FURB, que é uma universidade regional, também elegeram Timbó como campo de 

práticas, atraídos pelo sistema de saúde da região, e pela característica de ser um 

município de pequeno porte. As peculiaridades do sistema de saúde da cidade 

assemelham-se com uma razoável parcela do mercado empregador dos egressos 

dos cursos de enfermagem. Parte das alunas(o)45 que estagiaram em Timbó 

                                                      
43 Para maiores informações sobre o currículo integrado, sugerimos a leitura da dissertação de 
mestrado de Kellin Danielski, professora enfermeira, que foi mestranda deste programa, e que 
defendeu sua dissertação em 2008. O currículo integrado em enfermagem. Um estudo sobr e a 
Universidade Regional de Blumenau.  
44 A FURB mantém relações de cooperação técnico-científica com o município de Timbó e demais 
municípios citados, sendo que, a autora deste trabalho realizou seu curso introdutório de saúde da 
família e também sua pós graduação por intermédio desta universidade.  
45 Especificamente neste parágrafo, optou-se pela representação de gênero feminino plural e 
masculino singular, pois as (o) profissionais mencionadas (o), egressas (o) de nosso Curso de 
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trabalham hoje no próprio município ou nos municípios vizinhos, também de 

pequeno porte e de características semelhantes. Atualmente, estas enfermeiras (o) 

e ex-alunas (o), já realizam o mesmo tipo de trabalho que realizaram no estágio, 

mas agora como enfermeiras/enfermeiro assistenciais e coordenadores de equipe. 

Há egressas(o) do internato no município,  em Rodeio, Rio dos Cedros, Apiúna, 

Ascurra, Ibirama  e Indaial. A maior parte destes profissionais trabalha nas Unidades 

de Saúde da Família. 

É importante ressaltar que, apesar da diferença dos locais (a maior parte das 

alunas (os), faz seu estágio nas Unidades de Saúde da Família atuantes em 

Blumenau), os conteúdos programáticos e pedagógicos são iguais para todas (os) 

alunas (os) da fase. A Estratégia de Saúde da Família segue moldes parecidos em 

todo o Vale do Itajaí e até mesmo em todo território nacional.  E os desafios e 

dificuldades enfrentados no âmbito da mesma assemelham-se bastante em todos os 

locais de práticas onde ocorre o internato.  

Em resumo,  o Curso de Graduação em Enfermagem da FURB, tomou a 

iniciativa de incluir o município de Timbó em sua comunidade de práticas, por já 

atuar junto à ele como colaborador na estratégia de Educação Permanente, pela 

facilidade geográfica que representa para alguns dos alunos e pela diversidade 

populacional e territorial representativa do cenário de mercado de trabalho que se 

apresenta aos egressos.  

 

3 ONTOLOGIA DO CUIDADO EM SAÚDE 

3.1 ONTOLOGIA NO CUIDADO DE ENFERMAGEM: PAULO FREIRE E O 

CUIDADO DIALÓGICO 

O campo de atuação para as enfermeiras e enfermeiros, aliando a educação 

permanente em saúde ao cuidado possibilitou grande crescimento para atuação 

desta profissão e  aumento da empregabilidade de egressos das graduações em 

enfermagem. 

                                                                                                                                                                      
Enfermagem são mulheres todas elas, à exceção de um enfermeiro, que trabalha no município de 
Rodeio. Sobre questões de gênero na enfermagem, ver também a NR 40 da página 46. 
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O exercício  básico da saúde coletiva, atualmente praticada no Brasil, traz em 

seu arcabouço, a “Educação para a Saúde”- ou seja, socializar conhecimentos de 

forma não autoritária e com técnicas pedagógicas adequadas à realidade. Diz o 

discurso do SUS que esta seria uma forma de  co-responsabilizar o cidadão por sua 

saúde, dando-lhe o poder de fazer escolhas. Como esta pratica educativa necessita 

do diálogo com os usuários, o modelo de educação proposto por Paulo Freire  - 

principalmente devido ao seu trabalho dialógico – se revela uma opção 

particularmente adequada. O trabalho dialógico em rodas de conversa mostrou-se 

produtivo e adequado para vários pesquisadores da saúde coletiva e da educação 

popular em saúde (VASCONCELOS,1999). Seja no cuidado terapêutico diretamente 

prestado ao usuário, seja no ensino das diversas disciplinas alusivas a prática em 

saúde no aprimoramento de equipes multiprofissionais de trabalho, a educação em 

saúde mostra-se fundamental para a organização e para a eficiência do sistema - 

âmbito no qual esta pesquisa  procura se inserir.  

Enfatizei  neste trabalho o emprego da arte nas rodas de conversa, como 

ferramenta auxiliar de compreensão. A linguagem da arte e a poética da história 

atuam como facilitadoras dos desvelamentos implícitos nas queixas que trazem os 

usuários às unidades de saúde. As discussões técnicas e ontológicas no âmbito da 

saúde e subsidiadas por diversas formas de arte46 tais como filmes, poemas, 

músicas - e  mais especificamente, histórias de vida - têm acompanhado meu 

trabalho profissional ao longo dos anos e em especial, na trajetória desta pesquisa. 

Aspectos da vida do usuário padecente ocultados no sintoma ou na doença, 

desocultam-se no diálogo, sobretudo quando este for mediado por alguma forma de 

arte, podendo esta ser um poema, filme ou história de vida. Isto ajuda o profissional 

ou aluno a superar seu próprio cansaço ou o desinteresse.  Eles passam a ver neste 

ser, protagonista de uma história, um outro eu, uma alteridade47 possível. 

Nas múltiplas responsabilidades e urgências burocráticas, sociais e 

organizacionais a que as equipes são chamadas a fazer frente, estes importantes 

aspectos educativos, bem como o princípio do controle social,  arriscam-se a ser 

passados por alto ou esquecidos. Mas são justamente estes aspectos que trazem 

                                                      
46 No ano de 2006 o Ministério da Saúde promoveu nacionalmente um curso de Facilitadores para 
Educação Permanente, que enfatizou a dialogicidade  e a utilização da arte como ferramenta auxiliar 
de compreensão. Para maior aprofundamento consultar nas referências: BRASIL, Ministério da 
Saúde, 2006: Curso de facilitadores em educação permanente em sa úde.  
47 Alteridade - ver glossário. 
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usuários e profissionais  ao lugar de co-participantes da gestão de seu serviço de 

saúde, possibilitando uma reflexão ontológica sobre a prática profissional. Quando 

lhes faltam estratégias  e compromisso dialógico, as oficinas de discussão correm o 

risco de cair numa relação autoritária.  

A implantação do SUS e sua manutenção como sistema público de saúde 

carregam o compromisso de fomentar o pensamento socialista no plano da saúde – 

o qual, de várias formas, se contrapõe ao pensamento neoliberal no plano 

macroeconômico. Missão bastante contraditória se levarmos em conta  que as 

unidades, centros e setores de gestão da saúde são instâncias governamentais e 

estão à merce de uma complexa teia de interesses políticos, sociais e econômicos48. 

 A Estratégia de Saúde da Família, enquanto um  reordenador da assistência 

e  inversor do modelo de consumo de fazer-saúde, ainda está longe de ser 

plenamente assimilada por gestores, profissionais e usuários do sistema. Para isto, 

a reflexão permanente sobre o papel do SUS  freqüenta as  discussões e encontros. 

Este dialógo está presente nas instâncias populares como as Conferências  e os 

Conselhos de Saúde, nos encontros institucionais em âmbito governamental e nos 

debates acadêmicos.  

O papel educativo destes encontros baseia-se significativamente na relação 

dialógica, que ensina a respeitar e valorizar todos os tipos de saber49. Os 

conhecimentos da comunidade quanto aos fatores do adoecimento, as expectativas 

e crenças quanto ao papel dos serviços de saúde e os saberes populares de cura e 

cuidado colaboram  no cuidado que o indivíduo pode ter por si mesmo. É a  

aceitação e compreensão destes aspectos pelos profissionais de saúde que  fará 

com que ganhem o respeito e o interesse dos usuários desta comunidade. Esta é a 

prática dialógica que possibilita o reconhecimento de ser-cuidador  e ser-cuidado  e 

do seu lugar no tempo e no mundo . 

                                                      
48 Para maiores detalhes sobre este tema recomenda-se a leitura da tese de doutorado de Jairnilson 
Paim, disponível eletronicamente (ver referências).  
49 O Ministério da Saúde está desenvolvendo neste ano de 2009 oficinas de educação popular em 
saúde, em todo o território nacional, para reforçar este princípio educativo, que faz parte da 
elaboração conceitual do SUS. Atuo profissionalmente como colaboradora desta estratégia, na 
Coordenação Geral de Políticas de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde (CGPAN), e estive 
recentemente numa oficina nacional de planejamento referente ao tema. Também na 15ª Regional de 
Saúde de SC, com sede em Blumenau, encerrou-se em outubro deste ano uma atualização no tema 
da educação popular para profissionais de saúde, utilizando em suas discussões, A pedagogia da 
autonomia de Paulo Freire.  A maior parte dos participantes constituía-se de enfermeiras.  
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Uma preocupação que não tanto substitui o outro, mas que se lhe antepõe 
em sua possibilidade existenciária de ser, não para lhe retirar o “cuidado” 
e sim para devolvê-lo como tal. Essa preocupação que, em sua 
essência,diz respeito á cura propriamente dita , ou seja, à existência do 
outro e  não  a  uma   coisa de que se ocupa, ajuda o outro a tornar-se, em 
sua cura, transparente a si mesmo e livre para ela. (HEIDEGGER, 2008, 
p.178 e 179). 

Desta forma a educação que ocorre em todos os âmbitos do SUS – e, 

também, de diversos outros sistemas de saúde - pode se tornar uma pedagogia 

voltada para a autonomia, promovendo a libertação de velhos paradigmas 

associados ao adoecer e curar-se. Desta maneira, é possivel  modificar o foco e a 

valorização - que antes detinham-se apenas na doença - para a promoção de estilos 

de vida mais saudáveis, com maior qualidade e percepção do ser,  mesmo em 

presença da  doença. 

Nessa relação horizontal e libertadora com o cliente-padecente, e entre os 

profissionais  e estudantes de saúde, o compartilhamento de saberes ocorre durante 

todo o  processo de trabalho. A postura na rotina de trabalho promove a educação e 

o processo de apreendência ocorre em todos os sentidos.  

No trabalho em saúde, o desafio de cuidar é imperativo. Muitas das equipes 

de saúde exercem o cuidado numa faina incessante, mas frustram-se com os 

poucos resultados observados na melhoria das condições de vida de seus usuários. 

Somente no cuidado construído junto com as pessoas e em torno de seu universo 

de interesses é que se pode educar para a saúde. Educar, conforme Paulo Freire, é 

saber aprender. Esta educação torna possível deslocar o foco da atenção à doença, 

para a atenção à saúde. Assim, se emancipam o imaginário e a memória dos 

usuários e profissionais, que ainda carregam os traços autoritários e prescritivos do 

modelo anterior, focado em procedimentos. 

O primeiro passo é aprender a ouvir, compreender e registrar o que cada 

pessoa envolvida tem a ensinar50. Mas nem todos conseguem ouvir. Na verdade, a 

maioria dos profissionais de saúde relata não ter tempo para conversar ou valorizar 

a escuta terapêutica. Então, escrever a riqueza narrativa dos usuários acena com 

uma possibilidade de compartilhar com muitas equipes e estudantes o que os 

usuários sentem e tem a dizer. Provocá-los a ouvir e escrever histórias, aprendendo 

                                                      
50  O diálogo docente-discente é parte integrante de diversas correntes pedagógicas. A notoriedade 
de Paulo Freire como educador vem, basicamente, de sua aplicação no ensino de populações 
historicamente excluídas por diversos motivos – donde, inclusive, o nome Pedagogia dos Excluídos.  



 52 

com a escuta, dando novas condições existenciais à terapêutica, à interação entre 

profissionais e à relação profissional de saúde – usuário. E nestas histórias aparece 

a poética como forma de captar o interesse e de fundir os saberes especializados e 

os saberes populares num mesmo horizonte de compreensão51 (PEREIRA, 2004). 

Seria possível, por intermédio da arte, presente nas histórias de vida, transpor 

aquilo que Eymard Mourão Vasconcelos (VASCONCELOS, 1999, p. 327)52, escritor, 

poeta, médico e autor de vídeos educativos populares sobre saúde, chama de fosso 

cultural? A leitura compartilhada de histórias - seja em sala de aula, seja em 

reuniões de equipe - foi se mostrando adequada para a compreensão, numa prática 

da hermenêutica da convivência. A hermenêutica, ciência da interpretação e 

compreensão deriva seu nome de:  

Hermes, o mensageiro e tradutor das mensagens divinas aos humanos, 
sempre em movimento, representa admiravelmente a dinâmica incessante 
e inesgotável, seja do processo da tradução em palavras, dos confins da 
alma humana, seja das diferentes possibilidades de se ler os textos 
produzidos com este intuito. Assim, como não há uma "última palavra" 
sobre quem somos não pode haver uma última palavra sobre a leitura de 
textos. Ler é, pois, um ato naturalmente inacabado e inesgotável! 
(ROHDEN, 2004, p. 525).  

O exercício da enfermagem e a docência em saúde coletiva são a pratica 

profissional e o mirante sob o qual é visto este trabalho. Este ofício tangenciou 

trajetórias de vida em momentos raros e únicos de troca de subjetividades. A 

necessidade de compreensão do outro motivou a escuta das histórias, porque sabê-

las, apreendê-las e compreendê-las era necessário ao processo de cuidado 

terapêutico. As falas destas pessoas desvelam muitos saberes. Dizem e ensinam 

das vidas de pessoas marcadas pela injustiça social, vicissitudes familiares, perdas 

não elaboradas, desigualdade entre classes, exclusão social, excesso de trabalho e 

o valor que este representa53, angústia pela antecipação da morte, e assim por 

diante. Uma variedade tão grande de aflições humanas, que a categorização por 

                                                      
51 Gadamer esclarece que esta noção de “horizonte” foi utilizada por Nietzsche e Husserl e significa 
“o âmbito de visão que abarca e encerra tudo o que é visível a partir de um determinado ponto” 
(PEREIRA, 2004, p. 22). 
52 Vasconcelos é doutor em saúde coletiva e utilizou-se da poética através da escrita de versos, e  da 
construção de vídeos de seus próprios usuários atendidos no centro de saúde,  para a discussão de 
temas de saúde com as equipes de trabalho .e mostrando  através da  vivência pelo filme , outros 
modos de olhar, desta vez com o distanciamento propiciado pelo tratamento poético. 
53 Exclusão da vida e de sua fruição, causada pelo excesso de trabalho, que atinge com mais 
freqüência os trabalhadores assalariados, mas está presente em todas as classes sociais embora uns 
lutem para sobreviver e outros para acumular ou consumir. 



 53 

assuntos, ilustrada pelas histórias de vida, apenas palidamente representou. 

Algumas destas pessoas/personagens eram destituídas de quase tudo, mas nunca 

de sua riqueza humana. Foram contadas aos profissionais ou aos alunos que 

estagiavam conosco. O modo como as histórias foram contadas era espontâneo, 

durante as visitas ou procedimentos terapêuticos. Escutaram-se as vidas que se 

revelaram, na unidade de saúde, no hospital, nas fábricas e nos cortiços, em belos 

domicílios e fazendas, nos bordéis e vilarejos, dentro do cárcere e outros lugares em 

que se vive – ou apenas se sobrevive. Escutar é uma forma de entender aquilo que 

o adoecimento desvela. Em todos estes lugares, pessoas vivem, preocupam-se e 

cuidam em prol da sobrevivência de si e de outrem54. Muitas delas trabalham em 

troca de pouco, adoecem pela exploração, falta de condições dignas de saúde e de 

trabalho. Mesmo nas condições de grande carência, estas pessoas não perderam 

sua riqueza interior. Tomar nota e transcrever estas histórias tornou-se uma 

necessidade imperativa, porque falavam muito alto para serem ouvidas somente por 

seus cuidadores. Suas histórias têm importância para todos aqueles que trabalham 

com pessoas – tanto no âmbito da saúde quanto em outras atividades. 

3.2 O SUS COMO ESPAÇO DIALÓGICO 

Reconhecer outrem é instaurar simultaneamente, pelo dom, a 
comunidade e a universalidade. A linguagem é universal porque é a 
própria passagem do individual, porque oferece coisas minhas a 
outrem. Falar é tornar o mundo comum, criar lugares comuns. A 
linguagem não se refere à generalidade dos conceitos,  
mas lança bases de uma posse em comum. 

                                                                        EMMANUEL LEVINAS. 

O espaço dialógico possibilitado pelos grupos terapêuticos e rodas de 

conversa,  que acontecem no âmbito  das unidades e espaços de saúde, é uma 

característica própria do SUS. É fundamental que os usuários tenham lugar onde 

falar dos sintomas que não se desvelam em uma doença, mas que são passíveis, 

sim, de causar adoecimento futuro e morte prematura. São espaços de compreender 

a questão do ser, tão velada pelas práticas terapêuticas e diagnósticas voltadas 

                                                      
54 Cuidado e preocupação coma vida são conceitos descritos por Heidegger.  
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apenas ao orgânico e material. Muitas das práticas diagnósticas utilizadas pelo 

sistema ainda são de serviços terceirizados de alto custo, que esgotam os recursos 

do SUSe que, muitas vezes, não passam perto da solução dos  verdadeiros 

problemas da maioria das pessoas.  

O trabalho de educação permanente em saúde e de educação popular em 

saúde com pessoas em situação de  risco, ou fragilizadas pela doença, requer a 

compreensão de sua subjetividade e de suas representações. Demanda a 

compreensão dos micro poderes55 da comunidade onde se insere. Requer também 

mapeamento minucioso do território, com escuta atenciosa e qualificada dos 

moradores. Escuta feita por todos - profissionais de saúde, agentes sociais, 

lideranças locais e profissionais que já trabalhem nesta comunidade, sejam eles 

participantes da rede pública de saúde ou não. O trabalho de docência em saúde  

coletiva, seja em campo ou sala de aula,  também se insere nesta rede de atores, e 

necessita desta compreensão da estrutura do território. Muitos dos graduandos dos 

cursos da saúde  ainda são formados sob grande influência do sistema flexneriano, 

que privilegia a compartimentação em detrimento da integralidade do cuidado. A 

mudança de paradigma, na arte do cuidar e prestar assistência integral, precisa ser 

continuamente avalida e trabalhada.  

A compreensão propiciada pela escuta contrapõe-se à herança do modelo de 

assistência que dificulta uma visão integral do cuidado do ser humano. Quanto maior 

a diversificação da abordagem terapêutica, mais fragmentada é a possibilidade de 

ver o ser integral. Maior é, também, a possibilidade do encobrimento dos aspectos 

ônticos de pensar o ser. Seja o ser-aí do profissional, ou o ser-junto-com, que se 

manifesta no trabalho com outros.  

3.3 ONTOLOGIA DO CUIDADO EM SAÚDE  E A ANALÍTICA EXISTENCIAL DE 

MARTIN HEIDEGGER 

[...] Mundo nunca é um objecto, que está ante nós e que pode ser intuído. 
O mundo é o sempre inobjectal a que estamos submetidos enquanto os 
caminhos do nascimento e da morte, da benção e da maldição nos 
mantiverem lançados no Ser. Onde se jogam as decisões essenciais de 
nossa história, por nós são tomadas e deixadas, onde não são 

                                                      
55 Ver a história Visita Domiciliar  no capítulo 4.  
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reconhecidas e onde de novo são interrogadas [...].  (HEIDEGGER, 1977, 
p. 35). 

O desafio presente nos cursos de graduação das profissões de saúde, bem 

como de outras graduações voltadas para a área social, é transmitir, junto com a 

técnica e seu corolário de procedimentos, saberes que possibilitem superar a 

tecnologia dura56, promovendo a interação com o outro e o acolhimento de sua 

subjetividade. 

A analítica existencial57 de Heidegger caracteriza-se pelo constante 

questionamento sobre o ser. A pergunta pelo sentido do ser nos ex-põe58 à nossa 

própria condição existencial. Dasein significa, para ele, estar aberto ao mundo e 

perguntar-se sobre o porquê da existência, projetando sua vida, levando em conta 

seu significado, presente, passado e futuro, a partir da finitude. Perguntar-se é abrir 

a possibilidade do pensamento. Segundo a fenomenologia heideggeriana, 

questionar-se sobre o sentido de nossa existência é abrir-se para o mundo, 

conscientes de nele estarmos lançados59, cientes da temporalidade e finitude de 

nossa ex-sistência. O titulo Ser e Tempo, principal obra de Heidegger, chama para si 

a importância que tem a temporalidade para o Ser (ser enquanto sentido de ser na 

existência). Ou seja, na pergunta pelo ser o que se põe em questão é o meu próprio 

ser. É o sentido de minha própria existência que se expõe. O que está em questão, 

na pergunta pelo ser, é o meu destino, a minha destinação enquanto pessoa. O 

Tempo é também o tempo do ser, ou seja, é o meu tempo enquanto sou: “Tempo 

como horizonte possível de qualquer compreensão do ser” (SAFRANSKI, 2005, 

p.188). Tempo que limita a nossa lida e nossa vida à dimensão final da existência: a 

morte. Na ontologia heideggeriana somos seres preocupados e cuidadosos com o 

                                                      
56 Merhy, estudando a produção do cuidado em saúde, estabeleceu três categorias para as 
tecnologias em saúde: leve, leve-dura e dura. Ele coloca como tecnologia leve aquela que enfatiza as 
subjetividades e as ciências humanas e dura aquela que privilegia os aspectos técnicos da 
terapêutica (MERHY, 1997). 
57 Para Ernildo Stein, estudioso da obra de Heidegger, a analítica existencial ou ontologia da finitude 
explanada em Ser e Tempo passa por seis fases: 

1. Questão do sentido do ser 
2. Clarificação desta questão: ente que tem a consciência de ser dasein. 
3. Ser-no-mundo ( como?) 
4. Ser no mundo: Cuidado e cura 
5. Temporalidade do cuidado 
6. Temporalidade estática – diferente do tempo linear. 

58  Ex-põe: forma heideggeriana de enfatizar este conceito, dentro da filosofia da existência. A idéia 
significa mais do que simplesmente a palavra expor. Significa expor-se existindo com consciência. 
59 Estar lançado  é um conceito da obra heideggeriana que diz que chegamos ao mundo sem ter 
escolhido chegar e estamos lançados  na vida com a consciência de nossa finitude . Um sentimento 
de angústia existencial que pode ser transcendido pelo cuidado consigo e com os outros seres que 
conosco também estão lançados.  
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sentido de ser na existência, nossa e dos outros, pois na dimensão do tempo que se 

esvai, é a minha própria existência que se esvai, me expondo à morte. A morte 

enquanto parte da vida é aquilo que nos dá a dimensão e o sentido da existência. É 

o tempo de nossa finitude que agrega valor e cuidado à nossa vida presente. Que 

nos propõe a dispor tempo para providenciar meios e maneiras de prover a vida. É 

este mesmo tempo, sinalizado por nossa finitude, que tem o poder de nos arrancar 

da armadilha de estarmos tão pré-ocupados com as ocupações cotidianas, deixando 

que o verdadeiro sentido da existência se oculte sob o corre-corre de tais 

ocupações. Se temos idéia da pré-sença e dimensão da vida, de que somos-junto-

com os outros, ser com outros, e que nossa atividade-presença-no-mundo, nos faz 

ser-junto-com outros, podemos então refletir e fazer escolhas que desocultem nossa 

humanidade, nosso sentido de Dasein: existo, e enquanto tal me destino a algo, 

alguma coisa, projeto minha vida. Estou aqui. Penso em minha própria existência e 

em quanto tempo durará. Minha existência se define por meu agir no mundo, com os 

outros. Meu agir, na forma da ocupação, desvela o meu sentido de ser. A ocupação 

não é indiferente ao ser, ao contrário, o modo da ocupação desvela meu modo de 

ser. Pode dar-se como arte, como técnica, enquanto algo que desvele a minha 

humanidade e a do outro. Que faça emergir a pessoalidade e a singularidade de 

cada existência, ao invés de deixar que estas sejam submergidas pelo falatório, 

ocupação, purismo técnico ou falatório metafísico60. 

A enfermagem e a saúde coletiva são ciências do cuidado. Apropriar-se da 

ontologia heideggeriana, no exercício do cuidado em saúde, possibilita estar 

disponível para a escuta compreensiva e disponível à possibilidade da abertura do 

Dasein para outro que pode ser consciente de si ou não. É também exercer a 

técnica, não a técnica pela técnica, mas a técnica como mediadora, com vistas à 

essência, não o procedimento por ele mesmo. É dispor-se, estar aberto ao diálogo, 

providenciar, preocupar-se. Cuidado designa-se em alemão sorge que pode 

significar cura, preocupação, prevenção e cuidado: providenciar, planejar, prever. 

No momento em que se presta um cuidado a outro ser, um processo 

educativo também se desencadeia. Seja no cuidar/educando (relação terapêutica) 

ou no educar para o cuidado (relação pedagógica). Uma visão compreensiva do ser 

pessoa, objeto de nossos cuidados e a quem se dirige o procedimento, técnica ou 

                                                      
60 Em Ser e Tempo Heidegger usa o termo falatório no sentido de designar ciência oca como barulho 
e possibilidade de ocultamento dos aspectos ônticos da nossa humanidade. 
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terapêutica, possibilita que o procedimento seja confrontado com a sua essência, no 

que Heidegger chama de essência da técnica. Isso se mostra também como a 

essência da técnica em enfermagem e sua razão de ser mais profunda: 

 

Realizando a técnica, o homem participa da dis-posição como um modo de 
desencobrimento. O desencobrimento em si mesmo, onde se desenvolve a 
dis-posição, como um modo de desencobrimento. O desencobrimento em 
si mesmo, onde se desenvolve a dis-posição, nunca é, porém, um feito do 
homem, como não é o espaço, que o homem já deve ter percorrido, para 
relacionar-se, como sujeito, com um objeto. (HEIDEGGER, 2007, p. 23). 

 

Podemos refletir então, quando executamos e/ou ensinamos um cuidado, se 

estamos priorizando apenas seu purismo técnico, ou se educaremos para a 

execução da técnica norteada por sua essência.  

A principal postura ética em Heidegger é o assumir-se com o ser-aí-no- 

mundo, junto-com o outro e o próprio mundo. Não uma relação de sujeito objeto, 

mas uma relação de ser-aí com ser-aí (da-sein). É esta interação de entes abertos à 

possibilidade do outro que caracteriza a circularidade da compreensão.  

Segundo Ernildo Stein, em Ser e Tempo Heidegger dedica-se a descrever o 

que seria uma existência inautêntica na qual o homem esvaziou-se de seu próprio 

projeto existencial:  

[...] em favor das preocupações cotidianas, que o distraem e perturbam, 
confundindo-o com a massa coletiva. O eu individual seria sacrificado ao 
persistente e opressivo eles. O ser humano, em sua vida cotidiana, seria 
promiscuamente público e reduziria a sua vida à vida com os outros e para 
os outros, alienando-se totalmente da tarefa que seria o tornar-se a si 
mesmo. [...] um ser [...] exilado de seu ser (HEIDEGGER apud, STEIN, 
1983, p. 9).   

Ser e Tempo continua falando da angústia do homem. A angústia, que tem o 

poder de acordá-lo e remeter à pergunta pelo existir e seu significado: O Dasein. 

Para Heidegger, esta é a crise que desperta o homem de seus muitos afazeres que 

lhe toldam os anseios existenciais mais profundos. Na angústia e no saber-se 

mortal, o homem luta para dar sentido aos dias que tem.  O ser aí, na circularidade 

da compreensão hermenêutica61, expõe-se no gesto de estar consciente de sua 

                                                      

61 Circularidade da compreensão hermenêutica: Para explicar a ponte que o ato criativo (arte) constrói 
entre ciências naturais (técnicas) e humanas (ontológicas), Heemann serve-se dos conceitos da 
hermenêutica de Gadamer para explicar a estrutura circular da compreensão que, para ele, passa 
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existência pensante no mundo, consciente da sua presença enquanto profissional 

junto à outra pessoa, ela mesma plena de circunstâncias, que estão mobilizadas 

pela doença, dor, medo e que neste momento de doença e fragilidade se encontram 

com nosso ser-presença profissional, nosso ser-aí pensante. O diálogo e interação 

gerados neste momento em que se presta o cuidado são preciosos integrantes da 

terapêutica. 

O projeto existencial da vida de cada um de nós inclui os outros seres que 

conosco vivem e estão lançados no mesmo desamparo existencial. O ser tem a 

capacidade de transcender o desamparo e atribuir sentido à sua vida. Transcender a 

sua vida no mundo. Mundo que ele mesmo produz com seu trabalho, com seu 

cuidado e para o qual planeja seu projeto de vida. Neste mundo ninguém está só. 

Somos: “um ser-com, um ser-em-comum, e isso se manifesta, sobretudo, no 

trabalho, mais ainda profundamente na solicitude por outrem, fato que conduz ao 

amor e à comunicação direta” (HEIDEGGER, apud STEIN, 1983, p. 10).  

Ao manter no horizonte de compreensão esta analítica da existência, 

considerando que no momento do adoecimento a angústia pela finitude se acerca do 

ser cuidado, novo significado adquire o nosso ser-enfermeira, nosso ser junto-com-

outros. É este significado que precisa permear nossa prática de educação em 

saúde. Seja no domínio e execução das técnicas, imprescindíveis à vida, ao cuidado 

e ao conforto; seja na escuta e postura de abertura enquanto junto-com o ser 

cuidado.  

3.4 ONTOLOGIA DO CUIDAR-EDUCANDO E EDUCAR-CUIDANDO 

Ao executar uma técnica, como um curativo, uma visita ou uma injeção, se 

está sempre a conversar com aquele de quem se cuida. Conversa-se acerca do 

momento e dos objetivos da técnica que se está executando. Conversa-se sobre a 

vida e como ela transcorre entre as ocupações cotidianas; conversa-se sobre 

maneiras de recuperar a saúde ou evitar danos maiores, sobre como e quando o 

usuário pode assumir os cuidados consigo mesmo. Tudo o que se diz (e se escuta) 
                                                                                                                                                                      
pelo processo de pré compreensão, compreensão, explicação, interpretação, pré-compreensão e 
assim sucessivamente do todo para as partes e das partes para o todo num movimento circular ou 
espiral ascendente, onde o saber, a compreensão nunca deixam de crescer. (HEEMANN, 2001, p. 25 
e 26).  
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é tão importante quanto o ato técnico. Poder-se-ia mesmo dizer que faz parte do 

processo terapêutico. Porém, a relação dialógica não se caracteriza só pelo falar, 

mas também pelo ouvir. Falar é comum a todos os que ensinam ou educam. Mas 

ouvir e aprender faz parte da relação dialógica, no sentido em que o conceito é 

usado por Paulo Freire, segundo o qual, o processo de educação se dá em dois 

caminhos: do professor para o aluno e do aluno para o professor “Não há docência 

sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos apesar das diferenças que os 

conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do outro. Quem ensina aprende 

ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” (FREIRE, 1996, p. 23).  

A relação educativo-dialógica na saúde dá-se na mesma forma. Educar para 

a saúde significa também escutar e aprender coisas da vida e do universo de 

representações daquele a quem nosso cuidado se dirige. O que significam, para ele, 

a saúde, a cura, a doença o tratamento. Desta forma será mais fácil planejar junto 

com o usuário os cuidados que propiciem melhor recuperação e tratamento. Planejar 

os cuidados que propiciem estilos de vida saudáveis e promovam saúde física e 

mental. Parte-se do princípio de que a pessoa a quem se destina o cuidado ou o ato 

educativo é um “sujeito crítico, epistemologicamente curioso, que constrói o 

conhecimento do objeto ou participa de sua construção” (FREIRE, 1996, p. 23).  

A construção do objeto do conhecimento não deve objetificar o outro. A pura 

especialização facilmente se torna refém da pura técnica, perdendo a noção do ser-

pessoa, como diz Paulo Freire, referindo-se à especialização técnica, que facilmente 

distorce a razão num especialismo massificante ou alienante: 

[...] ao contrário da especialização, contra a qual não poderíamos estar, os 
especialismos estreitam a área do conhecimento a tal ponto que os 
chamados “especialistas” se tornam geralmente incapazes de pensar mais 
além de seu delimitado campo. Pior, porque perdem a visão da totalidade 
de que a especialidade é apenas uma parte, não podem pensar 
corretamente nem mesmo no seu campo. (FREIRE, 1996, p. 83).    

O ser da presença resgata o outro da condição de objeto. Uma das mais 

valiosas contribuições que a ontologia de Heidegger pode acrescentar ao ensino 

dialógico na enfermagem e na saúde coletiva é direcionar o eixo da visão para o ser 

presença na pessoa que recebe a nossa terapêutica e nos faz seres do cuidado, 

ser-junto-com. O profissional de saúde é cuidador quando se coloca junto do outro. 
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É na presença do outro que ele se torna ser-junto-com, ser da pré-sença 

(HEIDEGGER, 2008, p.175).  

A presença desvela o ser. O interesse que temos pelas palavras do outro, a 

consciência de nossa inconclusão e inacabamento, como pressupostos éticos de ser 

e estar no mundo (FREIRE, 1996, p. 59)62, possibilitam que o outro nos mostre o seu 

ser e sentir pela linguagem. Através da linguagem é que se pode verter o que se 

recebe, mantendo, assim, um diálogo em que o saber efetivamente circule. É a 

consciência do inacabamento que possibilita a abertura para receber a subjetividade 

do outro, superando a relação sujeito-objeto.  

Na metáfora da jarra, de Holderlin,63 utilizada por Heidegger para designar a 

coisalidade de uma jarra, ela mesma apta a receber e verter líquido (HEIDEGGER, 

2007, p.145), podemos ilustrar como o cuidado na relação dialógica pode tornar-se 

clareira ou espaço aberto. A clareira64 ou espaço aberto de nosso modo de ser, 

simbolizado pelo vazio da jarra, é que nos mostra o quanto somos inconclusos e 

inacabados65. O aberto da clareira (ou da jarra), aliado à nossa curiosidade, afeto e 

interesse pelo outro, nos possibilita a disposição para que em nós verta a 

compreensão da sua existência. A utilidade da jarra, simples barro, aparece depois 

que, moldada pelo oleiro, se faz abertura que recebe para poder dar. Esta é a 

abertura consciente de nossa inconclusão. O ser-presente é aquele em cuja clareira 

o espaço se faz, através do desejo e abertura para que a presença do outro se 

manifeste (HEIDEGGER, 2007). Tal presença, no continente das paredes e fundo da 

jarra que recebe, dá forma e abriga a subjetividade do outro e a contém, para depois 

verter de si para o outro. Não é o barro, nem o artesão que a fazem jarra, mas a sua 

capacidade de receber, conter e verter o líquido que recebe. Assim como não é o 

artesão, nem o metal, e nem a forma que dão a um cálice sacrifical seu caráter 

sagrado, mas a função para qual este se destinou. 

O ente está no ser. Através do ser perpassa uma fatalidade velada, 
suspensa entre o divino e o antidivino. O homem é impotente para dominar 
uma larga parte do que há no ser. Só pouco é conhecido. O conhecido 
permanece algo de aproximado, o aproximado algo de incerto. Nunca o 

                                                      
62 O inacabamento de que nos tornamos conscientes nos faz seres éticos.  
63 Holderlin, poeta alemão (1770 – 1843), sobre cuja obra Heidegger tece comentários filosóficos que 
demonstram  a presença do belo e da poética e sua importância no projeto existencial. 
64 Clareira – Segundo Heidegger, desejo que existe onde o dasein pode manifestar-se. 
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ente, como poderia demasiado facilmente parecer, está debaixo do nosso 
poder ou até na nossa representação. (HEIDEGGER, 1997, p. 42).  

Conter o que é dito, conferir-lhe a forma poética, pode ser, como no poema 

sobre a jarra, uma característica do vaso que as contém. Palavras recebidas pela 

escuta e moldadas para provocar a compreensão por intermédio da licença poética, 

constituem-se em abertura que possibilita que  em nós verta o conhecimento do 

outro e por nós seja acolhido. É o abrir-se ao outro na relação de apreendência que 

possibilita que os saberes adquiridos pela dialogicidade inerente ao cuidado em 

saúde, sejam acolhidos e vertidos sem censura à forma - como a água ou o líquido 

vai se amoldando e conformando ao espaço do jarro. O jarro ou cântaro não é uma 

simples forma66, um molde. O poeta Holderlin foi feliz nesta comparação: o jarro é 

uma obra humana, uma coisa, tornada, pelo artífice, única e peculiar. Sua peculiar 

coisalidade reside no fato de ser uma abertura para a possibilidade de dar e receber 

sem censurar a forma, acolhendo o que recebe e doando na forma fluida do possível 

à abertura existencial.  

Nas meditações sobre os poemas de Hölderlin, Heidegger denomina a poesia 

como medida das coisas. Próximo ao fim de sua vida declara: “poeticamente o 

homem habita esta terra” (HEIDEGGER, 2007, p.168). No contexto da obra de 

Hölderlin, Heidegger mostra que habitar significa toda a atividade do homem para 

viver. É a “medida poética” que confere significado às técnicas e atividades 

humanas. A poesia, ou medida poética, é a “dimensão do imensurável”. A poesia 

“deixa vir ao encontro o que está na medida. Qual a medida para a poesia? O divino” 

(HEIDEGGER, 2007, p.176). A poesia traz o homem de volta à terra e à sua 

essência, devolvendo para a vida seu melhor significado, “medindo-a mediante a 

poesia”. Este sentir-junto-com a dor e a beleza da vida do outro, nos transpõe ao 

limiar do que é incomensurável na essência do humano e que a poética nos permite 

vislumbrar: o Sagrado – o qual se entrevê nas vicissitudes humanas. 

Qualquer história de vida e encontro entre seres no processo de cuidar pode 

revelar as dimensões poéticas de uma existência e dos processos de cuidados. 

Podemos dar como exemplo o acompanhamento de uma pessoa idosa, portadora 

de uma úlcera de origem circulatória, que necessita curativos diários67. Muitas vezes 

                                                      
66 Forma com o “ô” fechado. No sentido de molde moldagem e não de formato.  
67 Os curativos contínuos realizados às pessoas portadoras de úlceras circulatórias, chamadas 
venosas ou varicosas, fazem parte das tarefas diárias realizadas pelas unidades de saúde da família. 
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a ferida a ser tratada é apenas a face mais aparente de todo um encadeamento de 

comportamentos da vida física e espiritual. A doença que se apresenta, no caso a 

ferida, representa, segundo nossa interpretação da ontologia de Heidegger, apenas 

um dos sintomas que velam outras dores de corpo e de alma (HEIDEGGER, 2008,  

p. 70). Aquele que recebe o curativo deseja, em princípio, que a ferida sare o mais 

rápido possível. Este desejo de cura é compartilhado pela enfermeira que, enquanto 

presta o cuidado, costuma conversar com o portador da ferida. Ela lhe prestará 

informações sobre as causas da mesma e dos fatores que possibilitam o 

agravamento da lesão, tais como contaminação, falta ou excesso de atividade física, 

obesidade, diabetes descompensada, falta de mobilização da perna, entre outros. 

As informações prestadas visam não só a cura da ferida e sua completa 

cicatrização, mas também a melhoria de vida do usuário em geral e de sua família. 

No momento do procedimento, a conversa, muitas vezes, aborda este tema de vida 

com mais qualidade. Também é objetivo da enfermeira que, pouco a pouco, o 

portador da ferida possa assumir ele mesmo os cuidados com a mesma. 

Inicialmente nos fins de semana, o que evitará viagens, gasto enorme de tempo, 

despesas e filas no serviço de plantão. Paulatinamente a enfermeira incentivará o 

usuário e sua família para que assumam o cuidado da ferida em dias alternados. 

Esta forma de cuidado não se antepõe ao serviço do outro, mas incentiva-o a 

assumir os cuidados com sua própria vida. É o cuidado que “não se antecipa à 

possibilidade existenciária de ser” (HEIDEGGER, 2008, p.178), mas incentiva para 

que as capacidades do indivíduo e sua família sejam desenvolvidas.        

É longo o tempo em que as enfermeiras se encontram com a pessoa cuidada 

e sua família. Muitas conversas ocorrem durante o tratamento. Muitas histórias são 

desveladas na escuta, durante o cuidado. Muito se pode aprender dos modos de 

viver, pensar e sentir, peculiares àquela pessoa e seu universo pessoal e familiar. A 

medida que sentem o nosso interesse nelas e em sua vida, as pessoas abrem-se 

também para nossos dizeres. Tal interação - que na Antropologia poderia ser 

chamada de observação participante (MINAYO, 1994, p. 135), e registrada em 

diários de campo. A prática diária das equipes de saúde da família se registra no 

conhecido prontuário familiar. O conteúdo do prontuário, mais as observações e 

transcrição das histórias narradas durante o processo de cuidados fornecem 

                                                                                                                                                                      
São das patologias mais frequentemente acompanhadas pela rede de atenção básica à saúde, e 
vinculam o usuário por anos à unidade, para receber cuidados diários.  
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material para ricas construções de histórias de vida (MINAYO, 1994, p. 133). Tais 

histórias, relatos de experiência em saúde e cuidados, se prestam para o trabalho 

acadêmico, tanto em campo, nos estágios, quanto em  sala de aula.  

3.5 EXISTIRMOS: A QUE SERÁ QUE SE DESTINA?: UMA PERGUNTA PELO SER 

“Existirmos. A que será que se destina?” 68 Esta frase em forma de pergunta, 

é o primeiro verso de uma música de Caetano Veloso. A frase, apesar de simples, 

contém três importantes conceitos filosóficos.  

O primeiro é a pergunta pela existência, o ente que pergunta, consciente, pelo 

seu ser, enquanto existente.  Perguntar-se sobre a existência é instalar a 

possibilidade do espanto (HEIDEGGER, 1977, p. 42)69, de onde nasce a Filosofia 

(HEIDEGGER, 1977, p. 17)70. O fato de pensar-se existente,  de estar no mundo, é o 

que Heidegger chama de Dasein. 

 O segundo conceito contido no verso é a pergunta pelo destino. Esta leva-

nos, segundo a ontologia de Heidegger, à questão do destino final de todo o homem: 

a morte. É a finitude humana a única das finitudes dos entes da natureza que é 

consciente de si, em si mesma. Segundo Heidegger, a finitude do homem instaura o 

tempo, que delimita toda a nossa existência e nos lança primeiro na angústia, com a 

nossa vida e a do outro. Faz-nos ver a temporalidade de nossa vida e nos remete à 

preocupação com a vida mesma. Faz-nos cuidado.O conceito de dasein, a partir do 

qual Heidegger trabalha os conceitos de finitude, temporalidade e cuidado, é 

traduzido como ser-aí, como presença consciente e pensante da questão do ser. 

Heidegger serve-se da estrutura de construção da língua alemã para criar 

neologismos, agrupamentos de palavras, que lhe valeram a alcunha de filósofo 

hermético e incompreensível. Porém, apesar de estar escrito em duas palavras, o 

                                                      
68 Estes versos iniciam a letra da música Cajuína de autoria e composição de Caetano Veloso. 
Cajuína também é o nome de uma bebida – não alcoólica e muito doce -  popular no Piauí e foi 
composta em Terezina em homenagem a Torquato, amigo de Caetano que havia se suicidado 
recentemente.  
69A possibilidade do espanto, o indagar-se e perguntar-se pela existência, também é chamado por 
Heidegger de clareira. Só esta clareira confere e garante a nós, homens, um acesso em direcção ao 
ente, que nós próprios somos. Graças a esta clareira, o ente é desocultado de certos e variáveis 
modos. (O que é Isto: a Filosofia, Coleção os Pensadores, p. 22). 
70 O que nos parece natural é unicamente o habitual do há muito adquirido, que fez esquecer o 
inabitual, donde provém. Este inabitual, todavia, surpreendeu um dia o homem como algo estranho, e 
levou o pensamento ao espanto . (grifo da autora) 
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conceito do ser-aí é único. E simplifica a questão. Significa um ente que pensa a 

questão de seu ser, de sua existência e, portanto, possui a condição de abertura 

necessária para respeitar o ser-aí pensante de outro.  

Não é algo espacial, mas a condição de abertura que caracteriza 
exclusivamente o Dasein. Ser abertura significa ser dotado de mundo, ser 
dotado da capacidade de descobrir outros entes subsistentes, outros que 
são no modo Dasein e ser aberto para si mesmo [...] O sentido que 
Heidegger quer apontar com “aí” é o da abertura. (SILVEIRA, 2003, p. 31). 

O terceiro conceito filosófico é a própria idéia da arte. Trata-se do verso de 

um poema. E a poesia é a forma de arte que, segundo Heidegger (1977, p. 60), 

melhor se coaduna à investigação filosófica. “A verdade, como clareira e ocultação 

do ente, acontece na medida em que se poetiza”. “Poesia é a fábula da 

desocultação do ente” (HEIDEGGER, 1977, p. 58). Heidegger estudou e citou os 

escritos de Dilthey (LUZ, 2009) - que também considerava a poesia forma de arte 

mais adequada para mergulhar na alteridade, chamando a isto de vivência: Trazer 

pela emoção aquilo que a  arte nos  desperta: “A poesia acontece na linguagem 

porque esta guarda a essência original da poesia” (HEIDEGGER, 1977, p. 60).  

Assim, por mostrar-se de modo que não o habitual, Heidegger dirá ser própria 

da arte sua essência de poesia. Sendo a poesia, em sentido estrito, a obra da 

linguagem e sendo ”cada língua [...] o acontecimento do dizer, no qual, para um 

povo, emerge historicamente o seu mundo e se salvaguarda a terra como reserva 

[...], a própria linguagem é poesia em sentido essencial” (HEIDEGGER, 1977, p. 59).  

A obra de arte, cuja verdade se projeta para um povo histórico que a 
salvaguarda, é poética enquanto tal e enquanto pôr-se-em-obra da 
verdade, criação. Heidegger discorda ainda daqueles que crêem que toda 
criação artística é inteiramente nova, fruto de um espírito (geist) genial. 
Para Heidegger, a criação nunca surge do nada, mas sempre de um “ser-
aí” (dasein) histórico, que se funda no que ele salvaguarda. Nisto, as 
concepções de Heidegger e Dilthey muito se assemelham, muito embora 
Dilthey, por exemplo, considere Göethe genial, pois mesmo utilizando-se 
do termo genialidade, Dilthey o atribui a Göethe por sua capacidade de 
fundar um teatro, ancorado em uma tradição histórica. (LUZ, 2009, p. 6). 

 

“Existirmos: a que será que se destina?”71. Dir-se-ia que a resposta não é tão 

necessária quanto a pergunta. Na filosofia e na poética, o mais importante é 

                                                      
71  A idéia da repetição faz parte da “estrutura circular da compreensão” – retornar aos textos, com 
novas leituras. 
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perguntar. Mas se poderia arriscar uma resposta emprestando as palavras de 

Rüdinger Safranski, biógrafo de Heidegger: “Existir significa ter uma relação consigo 

mesmo; ter de relacionar-se consigo mesmo e com o seu ser” (SAFRANSKI, 2005, p. 

199). 
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4 SOBRE A ARTE DE NARRAR E AS HISTÓRIAS DE VIDA 

4.1 HISTÓRIAS DE VIDA E CUIDADO DE ENFERMAGEM. 

Contar histórias sempre foi a arte de contá-las de novo, e ela 
se perde quando as histórias não são mais conservadas. Ela se 
perde porque ninguém mais fia ou tece enquanto ouve a 
história.  

 WALTER BENJAMIM 
 
 

O trabalho da enfermeira e dos profissionais de equipes de saúde baseia-se 

em cuidado. Cuidado é, por excelência, um atributo da profissão da enfermeira. 

Segundo Boff (2008), cuidado é a base facilitadora da existência humana, enquanto 

humana. E, segundo Heidegger, o cuidado é uma constituição ontológica subjacente 

a tudo que o ser humano empreende, projeta, e faz. O cuidado é o solo em que se 

compreende o que é o ser humano, o que dá consistência à pergunta pelo existir.   

Pelo cuidado e pelo trabalho dimensionamos nossa existência no mundo junto 

com os outros. Como profissionais de saúde somos cuidado enquanto humanos e 

enquanto profissionais. Então o chamamento ontológico para execução de nosso 

trabalho (e para o ensino do cuidar) é fundamental. A elaboração do plano de 

cuidados prestados ao indivíduo que está doente necessita do conhecimento prévio 

das situações que causaram o adoecimento ou que predispuseram a pessoa à 

doença. A isto se denomina histórico clínico, construído através da escuta durante 

as consultas ou visitas dos diferentes profissionais de saúde, isoladamente ou nas 

equipes de saúde da família. Existem várias técnicas e formas de construção do 

histórico clínico. Muitas das chamadas filosofias ou teorias da enfermagem tratam 

das maneiras de construir o histórico (de enfermagem) e da subseqüente 

sistematização de cuidados (LEOPARDI, 2006) 72. Trata-se de saberes construídos 

através da reflexão e da pesquisa - que trazem riqueza conceitual ao fazer 

enfermagem em quaisquer dos seus contextos. No entanto, no campo de práticas, 

particularmente na saúde coletiva, estas teorias, por vezes, se mostram de difícil 

aplicação, dado o volume de trabalho e as inúmeras situações imprevistas 

                                                      
72 A autora faz um inventário bastante abrangente sobre estas teorias propondo inclusive a sua 
simplificação com vistas a facilitar a aplicabilidade.  
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decorrentes do trabalho com pessoas doentes e seus familiares73. Não se trata de 

desvalorizar ou criticar o saber já construído, mas dialogar com ele (LEOPARDI, 2006, 

p. 8). Entretanto, nos prontuários de saúde da família quase invariavelmente 

predominam as observações de caráter técnico: dados ambientais, riscos 

ocupacionais, antecedentes genéticos, exposição a contaminantes químicos, nível 

de renda, quantitativo alimentar – e por fim a infinidade numérica dos escores dos 

exames: taxas hormonais, glicêmicas, metabólicas. Tais históricos são longos e 

extensos, mas é consenso para os profissionais de saúde que estes históricos 

explicam apenas uma pequena parte do processo de adoecer e curar-se. Pouco 

ajudam na reflexão sobre continuar vivendo com a melhor qualidade possível, 

apesar da doença.  

 O cuidado isento da preocupação com a compreensão do estar - aí do outro, 

é apenas um cuidado com a técnica, desvinculado da compreensão do ser que se 

manifesta na pré-sença do outro (ser-aí). A percepção de sua angústia, a conversa, 

a interlocução, vão mostrar que muitas vezes a doença é um ocultamento de outros 

fenômenos que não se mostram: 

[...] manifestações de uma doença [...] ocorrências que se manifestam no 
organismo, e ao se manifestarem “indicam” algo que por si mesmo não se 
mostra. O aparecimento destas ocorrências, o seu mostrar-se, está ligado 
a perturbações e distúrbios que em si mesmo não se mostram [...] um 
anunciar-se algo que não se mostra [...] Manifestar-se é um não mostrar-
se. (HEIDEGGER, 1988, p. 31 - Grifo do autor). 

Fixar as ocorrências do histórico clínico da pessoa através da escrita de uma 

história de vida é um dos modos de apropriar-se do contexto da vida daquele 

existente ou ente a quem desejamos cuidar. A História de Vida exerce finalidades 

pedagógicas e terapêuticas porque escrever é um exercício auto-reflexivo para 

quem escreve. E falar de sua vida para alguém que atenciosamente escuta, porque 

deseja apreender e escrever uma história, também se constitui em um exercício 

terapêutico. É a abertura, explicitada pelo conceito de dasein, que propicia o 

desvelamento de mundo que permite o encontro com o outro “[...] pois ser no mundo 

é ser-junto-com (convivência)” (SILVEIRA, 2003, p. 31). 

                                                      
73 Uma das teóricas da enfermagem, Madeleine Lenninger, enfermeira e doutora em antropologia 
descreveu, em sua teoria, o cuidado transcultural, importante  na Estratégia de Saúde da Família. A 
construção e leitura das histórias de vida aproxima-se da idéia proposta por esta teoria.  
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A narrativa é um excelente veículo para tornar público o que fazemos – 
assim podemos ter as nossas histórias contadas. Isso é fundamental, 
porque a memória dos profissionais é pouco valorizada em nossa cultura. E 
há muitas histórias por contar... Ao narrar nossa experiência, podemos 
produzir no outro a compreensão daquilo que estamos fazendo e o que 
pensamos sobre o que fazemos. [...] O fato é que quando escrevemos 
reflexivamente, é preciso combinar em nosso mundo interior as percepções 
que recolhemos do mundo exterior, dando forma às nossas idéias e 
pensamentos. Então, pensar pode ser isso: uma auto-reflexão sobre o todo 
do mundo tal qual se apresenta para nós, um jeito de contá-lo a nós 
mesmos. [...] Não posso em nenhum momento ser um Eu para Mim, na 
percepção do mundo no qual eu me situo. Estou Eu para um Outro, ou 
seja, só me componho Eu na interação com o Outro, portanto não sou Eu – 
Sou Muitos, na relação com outros e na relação comigo mesmo. E nessa 
relação estou agora buscando, como disse o filósofo Husserl, aprender o 
que o mundo é para mim, e também de que modo é que o mundo é para 
mim. (PRADO e SOLIGO, 2007, p.7-9). 

Mas a possibilidade da abertura requer um deslocamento de foco, ainda que 

temporário, da questão técnica para a experiência existencial. Somente mudando o 

foco de interesses, munido de abertura e escuta, é que o profissional poderá 

recolher os dados que estão ocultos num histórico clínico comum. Não se trata de 

psicologizar ou psicanalizar a escuta. Os profissionais destas áreas, apesar de 

afeitos ao tratamento dos distúrbios da alma, também estão sujeitos à apologização 

da técnica que nos invade de todas as maneiras e por diversos motivos, dentre eles 

a já citada multiplicidade de instrumentos técnicos existentes para nos “aliviar a 

tarefa de pensar e sentir”.  

Paulo Freire (1980, p. 123), nos círculos de cultura, fazia o levantamento do  

universo vocabular dos participantes. Isto é, trabalhava com ditos, falas, valores e 

experiências conhecidas pelo saber daquele grupo. Dentre as palavras deste 

universo, escolhiam-se as palavras geradoras do aprendizado - visando, em seu 

trabalho, a alfabetização e a reflexão crítica. O descobrir-se detentor de um saber 

que era valorizado pelo educador-educando, aliado ao emprego de palavras 

conhecidas do educando-educador, encantava e instigava o desejo de busca e 

apropriação da escrita. Tal metodologia tem a vantagem de levantar problemas de 

estudo entre o universo vocabular e de interesse dos participantes e conseguiu 

promover a alfabetização de adultos em tempo recorde. 

O círculo de cultura instaura uma relação dialógica - essencialmente 

horizontal - partindo da coleta (e às vezes) resgate dos saberes da comunidade e 

dando às pessoas o direito de palavra, valorizando a dignidade dos seus saberes 

vivenciais. No contexto deste trabalho – e dos estudos de caso nele relatados - a 
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história de vida também cumpre este papel, porque possibilita a reativação de 

saberes locais “menores”, contra a hierarquização cientifica do conhecimento 

(FOUCAULT, 1999, p.11-12). 

A educação popular em saúde conseguiu promover mudanças de 

comportamento tão significativas quanto, na pedagogia de Freire, o fato de desejar a 

alfabetização e, em seguida, aprender a ler, compreender e significar as palavras e 

as letras. Muitas das lutas populares que construíram o SUS partiram de 

comunidades onde se aplicavam as propostas da educação popular em saúde. 

Educar para o cuidado ontológico a partir da narrativa e da história de vida, 

tão presente no cotidiano do fazer saúde também pode encantar os educandos, 

direcionando-os à visão da alteridade a partir de seu “universo vocabular”. Pode-se 

incentivá-los a escrever num memorial ou portfólio:74  

[...] o autor é ao mesmo tempo escritor/narrador/personagem da história... 
um texto em que os acontecimentos são narrados geralmente na primeira 
pessoa do singular, para registrar a própria experiência e, [...] produzir 
certos efeitos nos possíveis leitores. (PRADO e SOLIGO, 2007, p. 7-9). 

A história de vida pode funcionar como instrumento provocador de discussões 

e de reflexão na educação para o cuidado e para a escuta compreensiva no ensino 

da saúde coletiva e da enfermagem. Desta forma, a compilação de dados de 

observação participante recolhidos nas visitas domiciliares, consultas e cuidados de 

enfermagem pode originar histórias de vida em que os enfermos, usuários do 

sistema de saúde ou famílias cuidadas, possam ter suas narrativas registradas sem 

perder a pungência e a vivacidade presente em seu discurso. 

Escutar e dialogar com as pessoas cuidadas é também um exercício do 

pensamento filosófico: 

Enquanto campos de atividade filosófica, a fala e a escuta dos vários 
modos discursivos, da palavra que faz pensar, que movimenta o 
pensamento em várias direções, [...] constituem uma experiência específica 
dentro da grande aventura da palavra falada, compartilhada na presença 
dos demais. O campo da fala e da escuta filosófica se situa dentro da 
experiência maior de conversações humanas, [...] para o improvisado, 
invisível e revelador da comunicação oral. (WUENSCH, 2005, p.350-351).  

                                                      
74 O portfólio reflexivo é um instrumento de trabalho utilizado no Internato em Saúde Coletiva na 
oitava fase do curso de enfermagem da FURB. 
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O emprego das histórias de vida vem, aos poucos, adquirindo relevância no 

campo da pesquisa científica. Ela pode ser o melhor método para “[...] estudar 

respostas situacionais a contingências cotidianas” (MINAYO, 1994, p.127 e 128).  

Ou conforme se pode ver na primeira história de vida narrada mais adiante, no 

presente capítulo, uma tentativa de: 

Revelar o ambiente intangível dos acontecimentos que fazem parte da 
experiência de um determinado grupo [...] geralmente descartado da visão 
oficial dos setores dominantes. [...] trata-se do tipo de verdade. Verdade da 
gente comum como ela deseja projetá-la. (MINAYO, 1994, p.127 e 128).  

O cotidiano dos profissionais de saúde e daqueles de quem cuidam é 

perpassado por narrativas e histórias de vida. Histórias - sobre o adoecimento, 

circunstâncias que facilitaram ou promoveram a cura, reminiscências marcantes de 

situações especiais ou inusitadas - que gostam de contar e compartilhar. Há as 

histórias vinculadas à escolha profissional, à azáfama diária, aos sentimentos, 

perplexidades, sobrecarga de trabalho e interações subjetivas que ficam 

especialmente marcadas na memória. Narrá-las, ou simplesmente falar acerca delas 

é, em geral, prazeroso e terapêutico para os profissionais de saúde e para as 

pessoas cuidadas. Este arcabouço narrativo constitui também um rico universo 

vocabular que pode fornecer material para informais rodas de conversa. E também 

pode ser fixado pela escrita como estudos de caso para uso didático, reflexão 

filosófica e construção de conhecimentos.   

Ela (a narrativa) tem sempre em si, às vezes de forma latente, uma 
dimensão utilitária. [...] Aconselhar é menos responder uma pergunta que 
fazer uma sugestão sobre a continuação de uma história que está sendo 
narrada. Para obter essa sugestão, é necessário primeiro saber narrar a 
história. [...] O conselho tecido na substância viva da existência tem um 
nome: sabedoria. (BENJAMIM, 1987, p. 200). 

À semelhança dos círculos de cultura de Paulo Freire, as histórias de vida 

podem ser contadas, narradas ou lidas em grupo, acrescentando-se à narrativa, a 

dinâmica hermenêutica presente no processo de leitura compartilhada, além da 

discussão crítica sobre as categorias que as histórias apresentam para estudo e 

reflexão. 
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4.2. CUIDAR-EDUCANDO, EDUCAR-CUIDANDO, EDUCANDO PARA CUIDAR 

As artes são também armas de resistência, seu poder transformador emerge como uma 
pedagogia de diálogo, questionamento poético e aprendizagem íntima.  

                                                              MARIA JOSÉ DE LIMA.  

Paulo Freire, na Pedagogia da Autonomia, nos ajuda a esclarecer o papel 

educativo do cuidado que não se antecipa, mas gera autonomia. Poderíamos 

estabelecer uma espécie de contraponto entre o sumário do livro Pedagogia da 

Autonomia e o exercício do cuidar. Para os que fazem o cuidado em saúde de forma 

dialógica, em todos os capítulos onde aparece o termo ensinar exige pode-se trocar 

a palavra ensinar pela palavra cuidar. Desta forma teríamos: Cuidar exige 

rigorosidade metódica. Cuidar exige saber escutar. Cuidar exige pesquisa. Cuidar 

exige reconhecimento e assunção da identidade cultural. Cuidar exige a 

corporeificação das palavras pelo exemplo. Nos lugares onde aparece a palavra 

educando - referindo-se ao aluno - poderíamos trocar por ser-cuidado ou por 

usuário. Desta forma teríamos: Cuidar exige respeito aos saberes dos usuários. Ou 

então: cuidar exige respeito à autonomia do ser-cuidado. Também aqui, como nos 

ensinamentos de Paulo Freire, a reflexão crítica e histórica sobre a prática 

profissional é imprescindível para localizar o profissional em seu lugar de sujeito de 

sua história. Fazer o trabalho em saúde, principalmente em âmbito público, requer 

humildade,  tolerância e luta em defesa dos direitos dos  profissionais (que cuidam). 

Cuidar exige reconhecer que o cuidado é ideológico. Cuidar exige saber que o 

cuidado é uma forma de intervenção no mundo (FREIRE, 1996).  

Há, porém, expressões em que não cabe a troca simples de educar/cuidar: 

educar é uma especificidade humana. Porém quando o cuidado educa, promove 

mudança existencial, novamente podemos nos servir da paráfrase. Cuidar educando 

é uma especificidade humana. Especificidade porque somos humanos e ensinamos 

utilizando a linguagem. Se educarmos enquanto cuidamos, realizamos um cuidado 

que promove modificação existencial, consciência e abertura para o ser- aí (dasein). 

Somos todos seres políticos, habitantes da polis humana e nossa vida na 

terra destina-se a ser-com outros. Mesmo quando decidimos pelo não envolvimento 

político estamos politicamente assumindo uma posição que relega à outros a nossa 

autonomia 
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Portanto é necessário dizer, neste estudo, que o cuidado - aquele que 

promove mudança e liberta - é um cuidado que educa, que ensina a ambos; ser 

cuidado e cuidador. O cuidado que nos propomos a prestar em nosso trabalho diário 

com as comunidades - e que as histórias de vida dos usuários visam esclarecer - 

não é aquele que se “propõe a substituir o outro, mas se lhe antepõe em sua 

possibilidade existenciária de ser”. Deseja-se a autonomia da pessoa que é cuidada, 

em função de maior qualidade na vida, na totalidade do ser-aí que se existencializa 

no Cuidado. A qualidade da vida é, em última instância, o que busca o serviço de 

saúde. O cuidado desvela o ser que a doença oculta no sintoma.  O cuidado 

consigo, quando apreendido e incorporado na vida diária é aquele que “ajuda o outro  

a tornar-se, em sua cura, transparente a si mesmo e livre para ela” (HEIDEGGER, 

1998 p. 174). 

A formação dos profissionais em saúde, em geral, enfatiza aspectos técnicos 

em quantidade e complexidade e cada vez maiores - fato que pode colocar os 

aspectos ontológicos do cuidado e assistência em segundo plano; ou causar a sua 

desconsideração - porque existe uma limitação natural no número de variáveis com 

que uma pessoa pode lidar simultaneamente. O estudo das histórias, à semelhança 

dos estudos de caso, possibilita uma hermenêutica da convivência que facilita a 

percepção ontológica e a inclusão desta na elaboração do plano de cuidados. 

A escuta de histórias e sua escrita com tratamento poético possibilitou, neste 

estudo, traduzir - na linguagem da arte e em forma de arte - as vivências das 

pessoas atendidas pelos profissionais e acadêmicos em saúde coletiva. (A leitura e 

a escrita de histórias de vida possibilitou uma forma de compreensão com a 

“experiência mundo em totalidade” (HEIDEGGER, 1998 p. 191) no exercer os 

cuidados terapêuticos próprios de uma equipe de saúde da família. 

A leitura de uma história nos momentos de estudo de caso possibilitou, à 

equipe e aos alunos, a compreensão do “processo social a partir das pessoas 

envolvidas na medida em que se consideram as experiências subjetivas como dados 

importantes que falam além e através delas [...] revelar o ambiente intangível dos 

acontecimentos que fazem parte da experiência” (MINAYO, 1994, p.126 e 127). 

A seguir, transcrevo uma das histórias - aquela que foi entre todas - a mais 

utilizada em círculos de cultura. A forma de narração escolhida foi homodiegética75, 

                                                      
75 Em primeira pessoa. 



 73 

porque, desta forma, não se descaracterizariam os depoimentos do protagonista e 

as percepções que ele mesmo trazia para a equipe e para as visitadoras.   

4.3 OLARIA: WILMUTH NOS CONTA A SUA HISTÓRIA DE VIDA 

         É uma história que desespera por ser simples demais. 
 O que me proponho a contar parece fácil e a mão de todos, 
 mas sua elaboração é muito difícil.Pois tenho que tornar 

                                                    nítido o que está quase apagado e que mal vejo. 

          CLARICE LISPECTOR76   

Já faz tempo, já que vivo aqui do lado deste rio. Mal lembro como era antes de vir 

para cá. Lembro que a Conceição inda estava com o Neco na barriga e eu mal tinha 

vinte anos...  

Conceição... Puxa vida! Já tem tanto tempo que nem lembro dela! Depois que o 

Tonho começou a engrossar a voz ela foi embora! Foi com a família do doutor 

Correia pra São Paulo! Eles não queriam ficar sem a empregada! E ela, bom, ela 

nunca gostou daqui mesmo. Veio comigo porque estava grávida do Neco. Aí foi 

ficando. 

Eu era bom pra Conceição. Pobre a gente sempre foi. Mas não faltava comida em 

casa, graças a Deus. Deus! Será que ele sabe que eu existo e que moro metido 

aqui, nesta casa velha, na barranca do rio? Acho que de gente que nem eu, Deus 

não lembra. Também... Eu nunca mais fui na igreja depois que o Júnior nasceu . Por 

causa da Tereza, eles me viraram a cara, e olha que eu nem era crente.  Não tá 

certo mesmo o que eu fiz, mas a Tereza era a coisa que eu mais gostei nesta vida... 

A história da Tereza foi depois, muito depois que a Conceição foi embora... A 

Conceição sim era um mulherão, com aqueles peitos e bunda grande, andava 

remexendo as cadeiras, falava alto e gostava de baile. Eu não gostava de dançar, 

nunca gostei. Tenho vergonha. Acho que quem tem sangue de alemão nem sabe 

dançar direito. Não as músicas que a Conceição gostava. Estas não. Sabe, depois 

que a Conceição começou a trabalhar de doméstica, ela mudou muito, já nem me 

obedecia mais! Foi relaxando a casa, os meninos e tudo. Era só Dona Joana e o 
                                                      
76 Observação da narradora (Clarice Lispector, sob pseudônimo), ao prefaciar seu romance “A Hora 
da Estrela” 
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Doutor para lá e pra cá. Às vezes trabalhavam até nos domingos. O doutor era rico 

tinha mais duas moças que trabalhavam lá. Foi elas que viraram a cabeça da 

Conceição. Viviam nos bailes. No começo a Conceição até me convidava... Mas 

como eu nunca ia, parou de convidar. Eu bem que quis proibir. Mas ela disse que ia 

embora e então eu deixei pra lá. Mas ela foi embora assim mesmo.  

O patrão diz que eu sou um frouxo, que tinha que ter batido nela. Mas eu não sei 

bater em mulher. Nem nos meninos eu conseguia e olhe que a Conceição dizia: se 

tu não andar na linha falo pro pai te surrar! E ficava braba comigo porque eu não 

batia, só às vezes, se a malcriação era muito grande. No fim ela dizia que eu tinha 

estragado os meninos. Pode ser que seja verdade porque o Neco nunca mais voltou, 

depois de fazer aquela sujeira com a Tereza... Não voltou nem deu sinal de vida e eu 

até na rádio já andei procurando ele...Eu gostava do Neco, muito mesmo, mais que 

do Tonho, que é um filho tão bom pra mim... E que o Neco tinha um jeito que fazia as 

gentes gostarem dele. Mas depois que fazia gostar, o Neco desgostava. Foi o que 

ele fez com a Tereza, coitada.    

 Porque será que eu nunca consegui bater em ninguém? Acho que era por causa do 

Pai. O Pai era ruim. Surrava tanto eu e meus irmãos que a gente ficou assim meio 

besta. Até na mãe ele bateu. Foi duas vezes só, mas inda lembro como se fosse 

hoje... Acho que tinha bebido. Ele bebia pouco, mas quando bebia ficava mais ruim 

ainda. Coitada da mãe morreu tão cedo, acho que era a tísica. Do Pai, nunca mais vi 

nem rastro. Mas não tenho saudade nem vontade de ver de novo... 

Pois é... O patrão diz que eu penso muito, o meu filho Tonho também. Mas eu gosto 

de ficar  aqui na beirada do rio fumando meu cigarro e pensando na vida... Se eu não 

fumasse, acho que não conseguia pensar. Parece que quando estou aqui, soprando 

fumaça na beira do rio a cabeça pensa coisa melhor. O Tonho diz que é coisa de 

maluco ficar aqui olhando a água do rio passando, passando. Outro dia disse pra ele 

ver o pôr do sol, que a água do rio tinha ficado até cor de rosa. Ai ele mangou 

comigo e disse que eu ia acabar virando mulher ou ficando maluco! Esse Tonho! 

Estes tempos fui consultar, agora tem um postinho por aqui. O patrão ficou danado 

da vida. Diz que estragou todinha uma fornada de tijolos só porque eu não tava aqui. 

Me xingou na frente de todo mundo. É que fui cedo para pegar a vez. O doutor de lá 

me deu uma bronca daquelas, que fumando deste jeito eu ia era morrer rapidinho e 

mandou eu parar de fumar. Eu até parei uma semana, porque doía muito o meu 

peito... Depois voltei... Que diversão é que eu tenho na vida? Eu só sei trabalhar. 
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Mas a melhor hora do dia mesmo é de tardezinha quando fico aqui pitando na beira 

do rio. Também tou quase com sessenta. Só quero ver o meu Júnior crescer mais 

um pouco. Ele ainda é tão magrinho... Magrinho e pálido que nem a Tereza. 

Conceição não gostava da olaria. Nem o Neco. Diziam que eu me estraguei de tanto 

trabalhar. Que não pensava noutra coisa. Mas eu gosto mesmo de fazer tijolos. Vou 

pondo para secar, empilhando, Cuido do forno, junto lenha e ensino os novos. Tem 

muita gente que entra e sai. Toda hora quer outro serviço. Acham que a vida vai 

melhorar, mas não melhora. Não adianta. Vida de pobre não tem melhora nunca. É 

só trabalho. Por isso fui ficando por aqui. O patrão até que é bom pra mim. Depois 

que as costas arruinaram disse que não precisava mais carregar o caminhão. 

Também sou o mais antigo. Gosto de chegar cedo e pôr a maromba para funcionar. 

Gosto do barulhinho do motor. Gosto de juntar lenha no forno cedinho e ouvir ela 

estalar. Depois subo de volta pra minha casa, fazer um café que a água já ferveu. 

Isso me deixa contente. Ver a fumacinha saindo do bule. Sempre tenho leite 

também. Deixo tudo no fogão para os meninos. Quando eles acordarem ainda está 

tudo quente, por isto que só uso fogão de lenha. O patrão sempre me deixa usar os 

cavacos lá da olaria. Já economiza gás, é bom. Deixo pão na mesa também. Assim 

eles não vão prá escola de barriga vazia. 

Comem pouco esses meninos. Parecem com a mãe. Magrinhos e pálidos. Mas não 

é falta de eu dar comida não. O Maicon parece mais com o Neco, mas quando ele ri, 

aí parece a Tereza. Gosto de olhar ele rindo, se bem que as vezes lembro dela e fico 

triste. Não gosto deste nome de gringo. Mas o Neco quando punha uma coisa na 

cabeça ninguém podia com ele. Logo que registrou o filho, o Neco foi-se embora. 

Coitada da Tereza. Chorou tanto que o leite dela quase secou. Ela tinha uns peitos 

tão pequenos, que não sei como tinha tanto leite. 

Bom, depois que tomo café eu volto prá olaria. Dá tempo até de fumar um cigarro 

antes dos rapazes chegarem. Faz tanto tempo que eu estou no meio destes tijolos 

que acho que até no meu sangue já tem terra. Minhas unhas são cor de tijolo e 

minhas roupas também. Não é que eu não lave, mas tijolo deixa tudo vermelho 

mesmo. Até o sangue e a alma da gente. 

Tereza ficou quase louca quando o Neco foi embora. Chorava dia e noite. Ela 

gostava mesmo dele. Fiquei tão danado com a safadeza, que achei que tinha que ter 

era dado mais surras nele quando era moleque. No fim a Conceição é que estava 

certa. Eu era mesmo frouxo e me estraguei de trabalhar. Conceição. Não sei por que 
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dei prá lembrar dela agora. Acho que estou mesmo ficando velho. Mas da Tereza eu 

lembro todo dia. Desde quando ela foi embora. 

Quando a Tereza chegou aqui, também já tava grávida. Era magrinha, com um 

cabelo ralinho e loiro. O nariz cheio de sardas. E os olhos mais azuis que eu já vi na 

vida. Tereza não era bonita. Era muito magrinha e tinha a cara muito triste. Mas 

quando ela ria era a pessoa mais linda que eu já vi nessa vida. Neco trouxe ela do 

Encano, onde ela morava com uma velhinha, pra cuidar da casa. Ele tava 

trabalhando uns tempos por lá e acabou se encantando por ela. Tereza não tinha 

ninguém. A mãe morreu quando ela era menina e o pai nunca soube quem era. Era 

Tereza de Jesus, que nem aquela da musiquinha que as meninas cantam na escola.  

Cozinhava bem a Tereza, e deixava a casa arrumadinha. Tava acostumada a 

trabalhar desde menina. A casa nunca teve tão bonita, como quando ela morou aqui 

comigo. Botava um pano xadrez em cima da mesa e as vezes até um vaso com flor. 

Mas com o menino ela era meio aérea. Acho que a mãe dela morreu tão cedo que 

ela não sabia bem como é que era ser mãe.    

Quando o Neco fugiu. Ela foi ficando doente. Levei ela pro hospital e comprei todos 

os remédios que o doutor mandou comprar. Gastei tanto aquele mês, que tive que 

pedir mais um vale pro patrão. Até sopa fiz pra ela. Afinal, o menino era meu neto. 

Não podia deixar ela morrer assim sem mais nem menos. E depois quem ia cuidar 

deste menino? 

Depois que ela melhorou um pouco, começou a cuidar da casa de novo. Disse prá 

ela ficar, afinal como é que ela ia se virar com a criança? Eu já queria bem aquele 

menino. Tereza foi ficando. Uma vez, no dia do pagamento, comprei um vestido 

florido para ela. Ela riu tanto, que eu até esqueci que tinha custado caro. 

 Às vezes ela chorava de noite, baixinho prá eu não ouvir. Um dia levantei e fui falar 

com ela. Que o Neco não merecia ela ficar aí sofrendo por causa dele. Mas eu 

também tava triste com o que ele fez. Às vezes sonhava com ele e acordava com os 

olhos cheios dágua. Ai Tereza me abraçou e disse que nunca ninguém  tinha sido 

tão bom pra ela como eu. Eu fiquei ali sem jeito abraçando a Tereza, tão magrinha, e 

de repente os peitos dela, tão pequenos estavam nas minhas mãos e ela estava me 

beijando. Fazia tempo que eu não tinha mulher, pensei que tinha até esquecido 

destas coisas. Mas a Tereza era tão pequena... Fiquei louco por ela. Até hoje não sei 

bem como foi... Mas Tereza acabou ficando minha mulher. 
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Eu acho que ela não me amava. Mas eu não me incomodei muito. Porque acho que 

era louco por ela desde sempre. Tereza foi ficando e as vezes depois de fazer amor 

comigo seus olhos estavam cheios de lágrimas. Acho que ela nunca esqueceu do 

Neco. 

Depois do menino fazer um ano, Tereza ficou grávida. Aí que eu pensei que era 

burrice minha achar que isto não ia acontecer. Eu achava que ela se cuidava e ela 

achava que era eu que cuidava e o menino assim acabou vindo. Era parecido com 

ela mas tinha o cabelo da cor do meu. Neste eu pus o mesmo nome que o meu 

Helmuth Junior, porque  se tem uma coisa que tenho orgulho é que meu tataravô 

veio da Alemanha. É bom ter um pouco de sangue estrangeiro. Fica até chique. 

Alemão eu não sei falar nada. Só o meu nome. Mas a mãe ainda falava... Ou será 

que era a avó? Faz tanto tempo que até já me esqueci!  

Quando a Tereza ficou barriguda, minha irmã, que morava por aqui, veio me visitar e 

disse um monte de coisas. Me xingou mesmo. Que eu não tinha vergonha na cara. 

Que ela nem tinha coragem de ir na igreja mais de vergonha. Disse que eu não 

prestava. Eu fiquei danado da vida. Não pus ela pra fora de casa porque  uma coisa 

que a Mãe me deu foi educação. Tereza só ria. Mas ria escondido. Tereza não tinha 

mãe, mas também tinha educação. Eu até acho que se Tereza ficasse rica e usasse 

roupa de madame, ia parecer que já tinha nascido assim. 

A casa que a gente mora é repartida com o Tonho e a família dele. O patrão me 

deixou morar lá porque eu sempre chego cedo e ponho tudo pra funcionar. Tou aqui 

há tanto tempo que nem lembro mais se tive outra casa. É por isso que não quero 

me aposentar. Aonde é que eu ia morar com os meninos? E depois acho que se não 

tiver tijolo para fazer eu vou ficar triste, à toa, pensando, pensando e quem pensa 

demais pode ficar maluco. Ao menos é o que o Tonho diz. 

Um dia Tereza me contou que vieram umas moças e um rapaz lá da universidade 

tirar fotos e medir toda a casa. Desenharam um monte de coisas. Andavam na ponta 

dos pés pra não se sujarem e reclamavam dos mosquitos. Vieram com uma 

conversa de restauro e patrimônio não sei do que. O Patrão ficou louco da vida! Mas 

teve que deixar eles entrarem porque eles tinham um papel escrito um monte de 

coisas que ele não entendeu e ficou com medo. Ficamos sabendo então que a casa 

é bonita. 
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Tereza também achava. Eu é que nunca achei. Só tinha era medo de cair alguma 

coisa na minha cabeça quando estava dormindo porque este telhado está mesmo cai 

não cai. 

Pois é! Eu ficava tão contente quando chegava em casa e Tereza estava lá! Ela ficou 

comigo até o Júnior fazer quatro anos. Um dia fugiu. Não deixou nem bilhete nem 

nada. Ela sempre era meio aérea com os meninos e tinha aquela carinha triste... Os 

meninos choraram um pouco, mas eles eram mais agarrados era comigo.  

Fiquei quase louco quando ela foi embora. Eu era mesmo muito velho pra ela e a 

vida aqui na olaria é muito dura pra mulher. Aquele pó de tijolo vai grudando em 

tudo. Levei um ano pra me acostumar que estava sozinho. Às vezes de noite, não é 

que eu chorava, porque isto é coisa de mulher, mas a água juntava sozinha no meu 

olho até molhar o travesseiro.   

Quando o Júnior fez sete anos me contaram que ela estava morando com um cara 

bonitão lá do Encano. E que tinha uma menininha já. Quem me contou foi a Gertrud, 

a minha irmã, só pra ver a minha cara. Mas ela não devia era ter me contado uma 

coisa. Que Tereza e a menininha estavam muito doentes.  

Eu sei que sou um trouxa. Mas que eu fui lá, eu fui. Eu sabia mais ou menos aonde é 

que ela morava. Fui ver se era verdade. Era. A menininha era a coisa mais linda 

deste mundo. Parecia com o Júnior. Mas estava doentinha e fraca. Tereza também. 

Do cara Tereza não sabia dizer. Tinha ido trabalhar uns meses lá pro oeste. Serviço 

bom dizia, porque era longe... 

Fiz tudo de novo. Levei as duas pro hospital, comprei remédio. No fim a Tereza me 

convidou pra padrinho. Minha irmã disse que ia me capar se eu aceitasse, mas eu 

aceitei. Só para ficar mais perto da Tereza. Padrinho pode visitar sempre. A 

menininha morreu antes do Natal passado, o doutor disse que não tinha jeito, porque 

a mãe não se tratou na gravidez e afetou o coração. Pelo menos foi o que eu 

entendi. Eu chorei mais que a Tereza no enterro. Depois peguei o certificado do 

batizado, que estava comigo pra emoldurar e pus na parede do lado do retrato da 

Mãe e da Nossa Senhora. Ficou bonito. 

Eu não sei se a Tereza não tem sorte nessa vida, porque não sabe gostar de 

ninguém. A Tereza é triste. Não tem paixão nem com os filhos. Ela só conseguiu 

mesmo gostar foi do Neco. Acho que porque foi o primeiro homem dela. 
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Agora eu trabalho muito, porque cuido dos meninos e da casa. Às vezes a mulher do 

Tonho vem e me ajuda. Mas ela nem me olha muito, é desconfiada por causa da 

Tereza. Eu sento na frente da televisão tão cansado que durmo na hora.  

Estes dias a diretora da escola me chamou porque os meninos reprovaram. Tinha 

que ir numas reuniões. Fui só na primeira. Não entendi nada. Mas as mulheres 

entenderam, afinal elas assistem muita televisão. Mas eu não consigo porque durmo. 

Também veio uma enfermeira e outra mulher de prancheta escrevendo e xeretando 

tudo. Disseram que é porque os meninos pesam menos do que deveriam e eu tinha 

que consultar eles lá no posto. Disse pra elas que nem sei por que não comem, aqui 

não falta comida. Elas combinaram com a mulher do Tonho que ela vai fazer feijão 

todo o dia pros meninos. 

Tou aqui eu de novo olhando o rio, que está rosa outra vez. Fico fumando, olhando a 

água e pensando, que se estas águas pudessem levar recado, eu ia pedir: “chamem 

a Tereza”! Se um dia ela ainda voltasse pra mim eu ficava o homem mais feliz deste 

mundo... 

4.3.1 SOBRE A HISTÓRIA DE OLARIA: 

O uso das histórias de vida, narradas, escutadas e escritas, durante o 

atendimento, acompanhamento e visitas (convivência) possibilitou a coleta de dados 

que não aparecem nos prontuários comuns, mas que se mostraram relevantes para 

uma relação de cuidado terapêutico. As histórias foram lidas e discutidas em grupo, 

em círculos de leitura, de modo semelhante aos círculos de cultura descritos por 

Paulo Freire (1980, p. 123) 77. A cada encontro e leitura novos significados se 

desvendavam e eram discutidos, proporcionando a experiência hermenêutica de 

compreensão78. 

A partir de significados desvendados pela história a equipe e os alunos 

puderam se interessar por outros temas que anteriormente não freqüentavam as 

discussões e estudos de caso. A história do homem – que de acordo com a 

                                                      
77 A descrição das fases do método inicia à página 112. O círculo de cultura inicia-se à pagina 103. 
 
78 Circulo hermenêutico de compreensão – conceito sobre a estrutura circular da compreensão de um 
texto. Muito usado na hermenêutica e que significa a ampliação da pré compreensão através de 
novas leituras num processo circular crescente de interpretar – compreender. O conceito surgiu a 
primeira vez nos escritos de Scheiermacher (apud, HEEMANN, 2001a).   
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representação de alguns funcionários – “só pensava em trabalhar e mais nada,” foi 

mudando de aspecto quando, nas palavras dele, ele descreve sua vida, seus 

pequenos prazeres como manter a casa brilhando, o fogo aceso, o café no bule e o 

fumar na beira do rio. Os ouvintes se comovem ao ver como ele gosta dos meninos, 

e como a fábrica de tijolos, apesar de tudo, vai “engolindo” todos outros aspectos da 

vida de Wilmuth. Nesta discussão foi introduzido o conceito do animal laborans, 

descrito por Hannah Arendt (1981), o trabalhador – humano, mas quase animalizado 

pelo destino de produzir incessantemente para [sobre]viver (e proporcionar lucro) 

para outro. 

Com a história, também foi possível ilustrar alguns conceitos do pensamento 

marxista como luta de classes, alienação, mais valia, mais valia absoluta (MARX, 

1967), que - para muitos participantes - alunos ou profissionais, são conceitos de 

“outras áreas” e distantes do trabalho na unidade de saúde. Wilmuth fala da 

exploração, das muitas horas que trabalha, e da bondade do patrão – que o  deixa 

morar na casa em ruínas, usar os restos de lenha e não carregar mais o caminhão 

porque está velho e as costas arruinaram. Quando ele diz que o pó do tijolo 

impregnou a pele, as unhas, o sangue, e que ele não sabe fazer nada mais da vida a 

não ser tijolo, ele está ilustrando a mais valia absoluta. 

Outros muitos conceitos aparecem na narração: exclusão social, migração dos 

trabalhadores, “porque acham que a vida vai melhorar, mas vida de pobre não tem 

melhora nunca...”.  

O texto também ilustra a desigualdade entre classes, por meio do episódio da 

ida embora da primeira mulher, Conceição, com a família rica de quem ela é 

doméstica - e o abandono dos meninos, que também decorre do impacto da 

desigualdade entre classes. 

A fala deste homem não podia ficar apenas no prontuário. Ali não cabia a 

nossa representação incorreta e completamente equivocada. A equipe chegou, de 

início, a pensar em encaminhar as crianças para adoção, tamanha a dificuldade de 

compreensão das circunstâncias. Mas para isto servem a escuta e tantas visitas 

domiciliares. Explicou-se a necessidade de pesar as crianças79, e ele concordou. 

Assim, a cada semana podia se conversar um pouco. Às vezes, vinha a tia dos 

                                                      
 
79 SISVAN – Ministério da Saúde Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. Este banco de dados 
monitora os casos de desnutrição infantil no país.  
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meninos. Mostrava profunda desaprovação. E não escondia, pelo contrário. Mas 

ajudar a cuidar dos meninos não ajudava80. Já era difícil trazê-los para o posto. Mas 

o irmão não podia vir porque tinha que ficar na olaria.    

O caso era especialmente grave, porque configurava o não conhecimento da 

existência da casa e dos dois meninos, num território que deveria estar 

rigorosamente mapeado e reconhecido81. Por mais discussões que a equipe fizesse, 

não se encontrava estratégia alguma para melhora da qualidade de vida e do 

tratamento de adesão à nova prática alimentar. A leitura da história “Olaria”, em uma 

reunião de equipe, sem contar de quem se tratava, foi despertando, um a um, a 

história, já velha conhecida, num visível lampejo de compreensão. Algumas pessoas 

choraram no fim da leitura. Outros pediram a história para levar para casa (a 

confidencialidade ética foi preservada e os nomes e lugares foram trocados).  

Aspectos psicológicos puderam ser discutidos em outra leitura, desta vez com 

a participação da psicóloga da equipe: que tratados sobre o amor e desamor poderia 

se escrever a partir do desamor de Tereza? Do abandono na infância, da falta de pai 

(indicada no sobrenome de Jesus), sobre paixão enquanto deslocamento de outros 

significados. Sobre solidão e rompimentos. A personalidade sedutora e fugidia de 

Neco, “que fazia as gentes gostarem dele”. O senso estético do personagem e seus 

pequenos prazeres de viver, que, apesar de tudo, e em meio a tudo, perpassam a 

história. Ele referencia as flores em cima da mesa e o pôr do sol sobre o rio Benedito. 

Ele nos conta sobre o prazer proporcionado pela adição à nicotina e o consolo e 

companhia que o cigarro lhe assegura, e aí poderíamos falar do funcionamento do 

sistema límbico, estimulado (HEEMANN, 2001) pelo belo, pela fumaça do cigarro, pelo 

café quente que está sempre no bule, pela satisfação de fazer seu trabalho bem 

feito. E, principalmente, sobre a dependência química, e a adição à nicotina, que 

tanto incomodam alguns profissionais que se tornam prescritivos e discriminatórios 

em suas práticas terapêuticas, culpando e discriminando os fumantes ou drogadictos 

Para este trabalhador, já exaurido e alquebrado por cuidar – do jeito que pode - dos 

dois meninos, e por manter sua casa limpa e brilhando, o cigarro - ironicamente e 
                                                      
80 Falas dos membros da equipe 
81 A territorialização é um dos princípios do SUS e da ESF. Os profissionais fazem cursos e 
atualizações sobre mapeamento do território, de modo que nenhuma família fique não localizada, 
especialmente as de risco. Este fato denota a gravidade da equipe desconhecer a existência desta 
casa e desta família, que detinha vários fatores de risco. Com freqüência, a falta de organização dos 
nomes das vias públicas e da numeração predial dificultam a localização das casas e famílias, 
sobretudo em áreas rurais. Nestes casos, o uso de um GPS de navegação pode ser uma forma 
simples e eficaz de definir localização de forma inequívoca. (FRIEDMANN, 2009). 
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surpreendentemente - pode fazer mais bem do que mal, embora os riscos de fumar 

sejam igualmente perigosos à todos. Tais experiências sobre a cessação de fumar 

ou não, trazem valiosos subsídios para os grupos de tratamento do fumante, que 

também ocorrem no SUS. 

A morte da criança e a doença de Tereza poderiam ser advindas da perda de 

Neco. Onde fica a figura do pai perdido de Tereza, que ela tenta ressignificar em 

seus relacionamentos? Muitas questões sobre paternidade não resolvida e não 

assumida freqüentam o cotidiano das unidades de saúde. 

Mas o não desvelamento de todos os significados, eis um dos aspectos 

percebidos na leitura da história. A semelhança da pedagogia Waldorf82, que mantém 

em suspenso a interpretação do mito, da história contada à criança, para que ela 

intua com o passar do tempo os significados que mantém presente a força da 

narração. A história vai se ressignificando (PASSERINI, 1998) pouco a pouco, 

somando-se aos acréscimos cognitivos que se forem adquirindo. Ou o emergir o de 

conteúdos psíquicos anteriores que passam a aflorar durante a história. 

A transcrição da história com um tratamento poético possibilita que a mesma 

seja fruída por um grupo de interlocutores de maior amplitude. Alguém a lê em voz 

alta para o grupo, e cada um faz a sua própria leitura. Num círculo de leitores, cada  

um terá uma possibilidade de interpretação. As palavras em tom poético, a 

prosopopéia da leitura, vão elicitando aos poucos a vivência do mito, do arquétipo, do 

amor perdido e reencontrado (BETELHEIM, 1980), da vida que vai melhorar e não 

melhora, da ancestralidade alemã, da perda da identidade cultural, possibilitando aos 

ouvintes adentrar a vida de Wilmuth, inicialmente chocante e agressiva aos 

preconceitos culturais arraigados na equipe. De repente ele é um Outro eu e a 

história encontra eco dentro da vivência de cada um. Na empatia por ele, alguns 

participantes do grupo podem ate mesmo imaginar que a história de Wilmuth poderia 

ser a sua própria se, em algum momento, a vida tivesse tomado outros rumos.  A 

Alteridade se faz presente.  

Ele, (fruidor da manifestação artística), experimenta realidades que, de 
outro modo, na plenitude oferecida pela época, ser-lhe-iam inacessíveis; 
suas concepções sobre o homem [...] ampliam-se em proporções 
inesperadas, mundos que lhes são distantes [...] na história e nas relações 
de classe, revelam-se-lhe na dialética interna [...] Daquilo que pode ser 

                                                      
82 KEIM, Ernesto Jacob. Anotações de conferência em seminário do PPGE FURB.  
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posto em relação com sua própria vida pessoal, sua própria intimidade [...].  
(LUKÁCS, 1970, p. 270). 

4.4. CONSTRUÇÃO DAS HISTÓRIAS DE VIDA COMO PRÁXIS EDUCATIVA 

Quando escrevo, repito o que já vivi antes. E para estas duas vidas, 
um léxico só não é suficiente. Em outras palavras, gostaria de ser um 
crocodilo vivendo no rio São Francisco. Gostaria de ser um crocodilo 
porque amo os grandes rios, pois são profundos como a alma de um 
homem. Na superfície são muito vivazes e claros, mas nas 
profundezas são tranqüilos e escuros como o sofrimento dos homens.    

                                                                             GUIMARÃES ROSA.83 

 

Na história de vida denominada Willfried, utilizada a seguir, o fazer curativos e 

o acompanhar em domicílio possibilitou muito tempo de escuta. Depois de ouvida, a 

história foi escrita e mais tarde esta mesma história foi lida para a equipe de saúde e 

em outras ocasiões para os alunos.  Esta forma de relato foi utilizada, entre outros 

objetivos, como forma de romper o preconceito e de promover a interação lúdica e 

dialógica em um estudo de caso. Transformar os relatos do prontuário em história 

possibilitou a absorção do impacto que uma doença terminal provoca na família, nos 

cuidadores84 e profissionais do cuidado. Possibilitou minimizar a dor sentida ante a 

morte iminente de um paciente querido, morte esta sentida diariamente no trabalho 

da profissional da enfermagem ante a fragilidade e finitude da vida humana e sua 

vulnerabilidade à dor. A forma da escrita, além de sua função terapêutica, propiciou 

material para estudo, discussão e compreensão de categorias de estudo em saúde 

coletiva/enfermagem. Esta história, em uma discussão em aula, possibilitou a 

discussão de três categorias presentes na obra heideggeriana Ser e Tempo: 

Finitude, temporalidade e cuidado. 

Muitos profissionais da área de saúde tentam evitar a possibilidade da morte,  

e afastar sua inevitável presença, focando-se preferencialmente nas técnicas que 

executam a partir da doença visível – que, em geral, é apenas um sintoma de um 

todo que se desvela na dor ou na “ferida” visível.  A doença e o sintoma são apenas, 
                                                      
83 Guimarães Rosa foi médico de comunidade no interior do Brasil e enquanto trabalhou no interior se 
tornou amigo e parceiro dos curandeiros locais. Abandonou a medicina dois anos depois, por não 
suportar o sofrimento que acompanhava o trabalho de médico de gente pobre e sem esperança. 
Passou então a escrever histórias. 
84 No caso, os familiares da casa que cuidam do doente. 
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em geral, desvelamentos da vida daquele que doente, está sob nossos cuidados. 

Uma vida que se encontra ameaçada pela dor e pela angústia por sua finitude. Tal 

fato jamais pode ser ignorado ou minimizado por aquele que cuida. Muitas vezes o 

familiar que acompanha o doente encontra-se em estado de angústia e dor maior 

que aquele que apresenta os sintomas. Nele se ocultam problemas de saúde que 

não são só do corpo do portador, mas do mundo no qual este vive, convive e 

sobrevive - tendo, portanto, dimensão coletiva, social, e aguardando o momento do 

desvelamento. Este é um dos trunfos da estratégia de saúde da família. A 

integralidade da assistência educa o profissional para estender o olhar em torno e 

apreender o que se oculta.  

As histórias de vida também foram utilizadas para leitura individual com 

alunas e alunos como exercícios de “leitura de vida” para a construção do plano de 

cuidados terapêuticos. Na reflexão e discussão, ao final da atividade em campo, as 

acadêmicas trouxeram as mais diferentes observações. A partir daí procuramos 

contextualizar as observações que traziam, referentes às histórias de vida, com 

outras áreas do conhecimento, em especial das ciências humanas. As acadêmicas 

foram estimuladas a escrever, a partir dos dados auferidos na escuta, histórias de 

vida dos usuários atendidos. Foram estimuladas a entrevê-las nas pessoas que 

atendiam nas consultas de enfermagem e durante a prestação de cuidados. 

Observou-se, a partir desta atividade, o interesse das estudantes em outras coisas 

que os usuários tinham a dizer e que iam além dos sintomas que se mostravam para 

cuidado imediato. Como aparece no apêndice A deste trabalho, algumas passaram 

também a escrever histórias. 

4.5. A ESSÊNCIA DA TÉCNICA OU SIGNIFICADOS OCULTOS DESVELADOS 

PELA ESCUTA DA NARRAÇÃO ORAL, DURANTE A EXECUÇAÕ DA TÉCNICA 

 

                                 A Obra de GADAMER, discípulo de  Heidegger, destaca um  
                           programa de investigação,  a hermenêutica, que é toda uma visão  
                           da filosofia, um conjunto de propostas, de solução de problemas  
                           filosóficos mais ou menos tradicionais e ao invés da interpretação 
                          de uma cultura,  a defesa do uso de um neo-humanismo sobre as 
                          bases tradicionais da palavra: A leitura, a escrita e o diálogo. 

MARIO ESKENASI. 
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Há uma história que conta de um curativo tão horrível para ser feito que 

assustava as enfermeiras e, no entanto, era realizado com facilidade e eficiência por 

uma familiar agricultora no próprio domicílio. A cuidadora não se assustava com o 

fato da enorme ferida haver desfigurado o rosto e destruído um olho do velho tio sob 

seus cuidados. O cuidado prestado pela sobrinha significava, para ambos muito 

mais do que uma técnica de cuidar e curar. Significava afeto, pertencimento e 

identidade familiar. Significava um novo papel para o familiar, através do 

desenvolvimento de técnicas identificadas com a terapêutica necessária à 

manutenção da vida com qualidade e conforto possíveis. Significava uma hora de 

proximidade afetuosa e conversa em alemão, língua materna do doente. Nesta 

história aparecem muitos dos aspectos do cuidado. 

A história em questão foi construída a partir da observação auferida em visitas 

domiciliares realizadas pela enfermeira (em maior freqüência) e por outros membros 

da equipe de saúde – visitas que se estenderam por diversos meses.  A observação 

não se limitava à evolução da ferida ou da doença.  Acompanhar a técnica do 

curativo e a evolução da ferida eram motivos para observar fenômenos que iam se 

desocultando à medida em que se ia conhecendo melhor aquela família: a 

importância da identidade religiosa; da ancestralidade alemã; a bilingüidade, os 

modos de interação entre os membros do grupo familiar e sua rede social de 

apoio85; suas angústias e anseios perante a morte eminente e a dor física. A 

valoração da sobrinha cuidadora, a possibilidade de esta conversar com as 

visitadoras sobre a luta do marido para vencer o alcoolismo, a sensação de ninho 

vazio com o crescimento e partida dos filhos adultos e, finalmente, o significado da 

morte como partida86 e a aceitação da mesma como o findar esperado do processo 

de adoecimento por uma moléstia grave e incurável. Porém, a observação destes 

fenômenos só é possível para aqueles profissionais que estão abertos a todos os 

aspectos ônticos que circundam a técnica – inclusive, e principalmente, o que 

significa estar doente para aquela pessoa. A cura da ferida agregaria valor à 

                                                      
85 Rede social de apoio – é mapeada pelos profissionais da Estratégia de Saúde da Família 
juntamente com a rede familiar e pode indicar que uma família tem mais ou menos  aúde, riscos ou 
vulnerabilidade conforme se socializa e relaciona com sua rede.  
86 Para ambas as denominações religiosas professadas por membros desta família, Irmãos 
Menonitas e Adventistas do Sétimo Dia, a morte é um sono temporário daquele que aguarda o dia da 
ressurreição, por ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo. 
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qualidade de vida desta pessoa ou a tornaria mais solitária? Os encontros quase 

diários com a equipe de saúde cansam o usuário ou preenchem a sua vida?87 

Enquanto se trata de uma ferida, é importante estar-se aberto para receber, 

numa relação dialógica, tudo o que o doente e sua família têm a nos dizer sobre o 

seu processo de adoecimento e cura: 

[...] a conscientização, como a educação, é um processo específica e 
exclusivamente humano. É como seres conscientes que mulheres e 
homens estão não apenas no mundo, mas com o mundo. Somente 
homens e mulheres, como seres “abertos” são capazes de realizar a 
complexa operação de, simultaneamente, transformando o mundo através 
de sua ação, captar a realidade e expressá-la por meio de sua linguagem 
criadora. E é quando são capazes de tal operação, que implica em “tomar 
distância” do mundo, objetivando-o, que homens e mulheres se fazem 
seres com o mundo. (FREIRE, 1980, p. 65). 

Eles nos ensinarão o seu processo de entender e significar o sintoma: o que 

causou a ferida; se acreditam na cura88; se é aceito o que recomendamos e o 

porquê; quais os significados da doença e do estar doente para aquela pessoa e sua 

família; se a cura é esperada ou se a família perdeu as esperanças. E ensinarão 

também que “já não apenas (se) fale a elas e sobre elas, mas as ouça, para poder 

falar com  elas” (FREIRE, 2008, p. 31) Quais as crenças desta família? Há harmonia 

entre os membros ou há processos traumáticos e mal resolvidos que necessitariam 

de apoio de um psicólogo, advogado, religioso ou algum outro tipo de mediador?  

Na história de Willfried, os diferentes saberes ontológicos, étnicos, críticos e 

técnicos foram utilizados de maneira pedagógica, na forma de história de vida. 

Muitos significados emergem da leitura de uma história sobre um homem que, 

cuidado pela família e pela equipe de saúde, decide morrer em seu domicílio, sem 

submeter-se às internações hospitalares. Significados que emergem não apenas “da 

leitura da palavra, mas de uma leitura mais rigorosa do mundo, que sempre precede 

a leitura da palavra” (FREIRE, 2008, p. 31). Compreende-se assim que: 

[...] esforços no sentido de uma correta compreensão do que é a palavra 
escrita, a linguagem, as suas relações com o contexto de quem fala e de 
quem lê e escreve, compreensão portanto da relação entre “leitura” do 

                                                      
87 Com a implantação do Estatuto do Idoso, alguns usuários idosos solicitaram aguardar a sua vez, 
ao invés de reivindicar lugar privilegiado na fila, pois gostam de vir ao posto para conversar e se 
distraírem e não gostariam de estar prontos cedo, para retornar para casa.  
88 É uma crença bastante comum entre os portadores de úlceras venosas de longa data que a 
completa cicatrização e subseqüente fechamento da ferida pode causar a morte do portador desta: 
quando a ferida fechar a pessoa vai morrer”.  
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mundo e leitura da palavra [...] de estimular a criação de horas de trabalho 
em grupo, em que se façam verdadeiros seminários de leitura, ora 
buscando o adensamento crítico no texto, procurando apreender sua 
significação mais profunda, ora propondo aos leitores uma experiência 
estética, de que a linguagem popular é intensamente rica. Um excelente 
trabalho, numa área popular, sobretudo camponesa, [...] seria, por 
exemplo, o do levantamento da história da área através de entrevistas 
gravadas, em que as mais velhas  e os mais velhos habitantes da área, 
como testemunhos presentes, fossem fixando os momentos fundamentais 
de sua história comum. Dentro de algum tempo se teria um acervo de 
estórias que, no fundo, fariam parte viva da História da área. Estórias [...] 
do “doidinho da vila, com sua importância social, das superstições, das 
crendices, das plantas medicinais, da figura de algum doutor médico, de 
curandeiras e comadres, de poetas do povo [...] com os rezadores gerais, 
que curam amores desfeitos ou espinhelas caídas. (FREIRE, 2008, p. 33). 

4.6 WILLFRIED – SOBRE O MORRER EM DOMICÍLIO 

4.6.1 Uma enfermeira conta uma história 

O feio provoca repulsa porque toca nossa ferida essencial: a 
condição mortal que invade e desvela a nossa finitude de 
maneira violenta e selvagem. 
                                                               MARIA JOSÉ DE LIMA. 
 
 

Conheci Willfried durante um curativo. Na verdade fui olhar como Irmtraud, sua 

sobrinha, o fazia. Willfried tinha um ferimento horrível que lhe esburacava quase a 

metade do rosto. Um tumor que já havia inutilizado o olho, e que faria susto a muito 

aluno ou profissional iniciante. 

Alegrei-me de não precisar mexer no enorme ferimento. Irmtraud - a sobrinha de 

corpo e mãos grandalhonas, acostumada com enxadas, ordenha, e lida pesada - 

realizava o procedimento com a destreza de uma velha enfermeira. 

Depois de coberto o rosto com tampões de gaze, o velhinho sorridente ficava quase 

bonito. Aquilo não representava problema nenhum para ela. Os filhos de Irmtraud 

estavam crescidos, e sobrava-lhe o instinto materno. Recolheu o tio, que andava por 

esta vida sem eira nem beira e deu-lhe o quarto e o tratamento das crianças. 

Mingaus de aveia e maisena, frutas picadas e hinos em alemão nos cultos e antes 

da hora de dormir.  
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No caminho para casa de Irmtraud, meu colega, o médico, dizia que não entendia 

como este homem estava ainda vivo! Com aquele tumor era para estar morto há 

muito tempo. E eu ia pensando, com meus botões, nas virtudes terapêuticas do prato 

de mingau e do beijo na testa. 

Willfried era um velhinho mirrado, quase anão. Como se diria antigamente: Um 

setemesinho89. Tinha uns olhinhos azuis, quer dizer, o que sobrou, muito brilhante e 

brincalhão. Chegou à casa de Irmtraud com tudo o que possuía nesta vida dentro de 

uma mala de couro tão pequena e antiga como ele mesmo. E possuía outro tesouro: 

O título de membro da Comunidade Adventista de Araponguinhas, identidade que 

prezava muitíssimo. Irmtraud, por sua vez, era membro da congregação dos Irmãos 

Menonitas. Tinha um bom motivo: os irmãos haviam salvado o marido da bebida. 

Mas, para eles todos, a coexistência das religiões não representava transtorno 

algum. Muitas vezes em minhas visitas, durante a longa doença de Willfried, 

encontrei ambos pastores a conversar animadamente ao lado da cama. Era uma 

ovelha enferma a ser acarinhada igualmente pelas duas paróquias. Meses mais 

tarde soube pelo marido de Irmtraud que ambos haviam celebrado juntos o ofício 

fúnebre. Todo o mês ao receber seu pagamento, Willfried chamava o pastor e lhe 

entregava sua modesta contribuição para a paróquia, gesto que Irmtraud continuou 

repetindo, quando o tio não pode mais gerenciar suas próprias contas. A irmandade 

se mobilizava para conseguir remédios que eventualmente estivessem em falta. 

Muitas vezes, eu ia a casa deles para levar-lhes morfina. Ela não queria que o tio 

sentisse dor. Ele sempre me agradecia, estendendo a mão, educadíssimo. E me 

abençoava em alemão.  

Uma tarde Irmtraud me ligou. O tio estava tendo outra hemorragia. Tossia muito. 

Parecia pneumonia. “Precisa internar”- eu disse. “Não!”, respondeu, “A gente não 

quer. Nem nós nem ele. Ele gosta muito de nossa casa. Não quer morrer no hospital. 

Ele pediu para avisar para você que está pronto para morrer. Nenhum de nós tem 

medo. A gente acredita em Deus e ele vai levar o tio em paz. Eu só liguei para pedir 

uma injeção. O tio não consegue mais engolir os comprimidos. E a gente não quer 

que ele sinta, nem os calafrios da febre e nem dor.” 

 Então fui até lá. Ele parecia um passarinho, respirando bem de leve. Após aplicar-

lhe os medicamentos, passei a mão de mansinho em sua cabeça para desejar-lhe 

uma boa noite. Ele mais uma vez me agradeceu, esboçando um gesto. 

                                                      
89 Setemesinho – expressão para pessoa de baixa estatura e nascido prematuro – figurativo para 
nascido de sete meses de gestação. 
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Na manhã seguinte Irmtraud me ligou. O tio havia morrido enquanto dormia. 

Convidou-me para o velório. Fui até a casa. Em Araponguinhas ainda se velam os 

mortos em casa, como sempre deveria ter sido. Willfried estava lá metido num terno, 

pela primeira vez na vida, quero dizer, na morte. Estava rodeado de copos-de-leite e 

parecia ainda menorzinho do que era.  

Então ela me trouxe uma foto de presente, a família rodeando o tio sorrindo,  no dia 

de sua chegada, com a velha mala  na mão e o grande curativo no rosto. Atrás numa 

letrinha tremida os agradecimentos de todos. 

 

Na roda de conversa90, com os estudantes, e após a leitura da história, houve 

um animado debate em sala de aula, questionando em primeiro lugar: porque falar 

em saúde coletiva usando uma história em que o doente morre? Esta questão 

possibilitou a discussão sobre aspectos ontológicos do viver, cuidar e morrer, 

usando a questão da morte como se apresenta na ontologia heideggeriana. Após 

esta discussão alguns alunos contaram e escreveram histórias de morte na própria 

família, presenciadas em estágios hospitalares ou no trabalho de cuidadores. 

Falaram de sua angústia perante a morte e sua presença sinistra, estranha e 

imanente. Ouvir e discutir sobre uma história “provocou” o aparecimento 

(desvelamento) de outras tantas histórias de vida e de cuidado dos participantes da 

atividade.  Poderíamos parafrasear que ao universo vocabular91 dos alfabetizandos 

tão bem descrito por Paulo Freire, corresponde a história de vida e cuidados do 

universo vocabular das enfermeiras. 

A poética da história instala uma possibilidade hermenêutica de interpretação 

da técnica de enfermagem versus a compreensão de sua essência. Colocados desta 

forma, todos os relatos e considerações sobre o ocorrido, possibilitam diversas 

leituras, discussões e aprendizado. 

                                                      
90 A roda de conversa é outra das estratégias utilizadas por Paulo Freire, para que todos se olhem e 
estejam no mesmo nível, podendo dialogar. O professor deve mediar a discussão para que todos 
falem.  
91 A expressão universo vocabular aparece ao longo de toda a obra de PF, pois antes do processo de 
alfabetização se promoviam as rodas de conversa e círculos de cultura para levantar as áreas de 
interesse e conversa. Desta forma era levantado o “universo vocabular”, ou seja, temas de fala e de 
interesse comuns à todos os participantes. 



 90 

4.7 SOBRE O OUVIR, NARRAR E ESCREVER HISTÓRIAS DE VIDA: NOVOS 

OLHARES SOBRE A RELAÇÃO TERAPÊUTICA 

Schiller em suas vinte e sete cartas conforma um estudo 
literário filosófico sobre a possibilidade da educação ética da 
humanidade fundamentada no recurso estético, pautado na 
lógica das relações entre o sujeito e toda a sua alteridade, 
intermediada pelo belo. 

A educação que atenda às exigências ontológicas – tanto na área social 

quanto na atenção à saúde - necessita de empatia e compreensão com o outro. 

Porém esta compreensão ontológica, pautada na ética, e na amorosidade, passa 

primeiro pela compreensão do ser-aí presente no mundo. O ser-aí ou dasein 

profissional dedicado a cuidar. Em sendo cuidado(a) é que o homem e a mulher se 

constituem humanos. Quais os motivos que levam à escolha das profissões 

caracterizadas pelo cuidado? O que é mais importante? Como se cuida ou quem é 

cuidado? Poderá o cuidado prestado respeitar o ser em sua totalidade? Como uma 

professora de saúde coletiva poderia, juntamente com importantes conteúdos 

técnicos, manter no horizonte de práticas a questão do ser? São perguntas de 

reflexão que não necessitam de resposta imediata, mas que acredita-se fazerem 

parte da reflexão necessária para a prática profissional na saúde e na docência em 

saúde.  

Dentre muitas estratégias que são utilizadas no estudo de casos e de 

conteúdos das áreas de saúde na docência, este trabalho ateve-se à combinação de 

escrita e de leitura compartilhada de histórias de vida. Esta prática provocou, por 

parte dos alunos e da equipe, a reflexão acerca  de outras vivências e realidades, 

numa medida em  que uma história, um texto literário ou mesmo o filme podem 

proporcionar – inclusive porque o compartilhamento, de certa forma, os inclui numa 

trama em que todas as pessoas passam em certa medida a ser atores coadjuvantes.  

Toda obra de arte (história, texto, poema, filme) apresenta um duplo caráter em 
indissolúvel unidade: é expressão da realidade, mas ao mesmo tempo cria a 
realidade, uma realidade que não existe fora da obra ou antes da obra, mas 
precisamente apenas na obra.[...]. A obra de arte, porém, não é um reconhecimento 
das representações  da realidade. Sendo obra e sendo arte ela reconhece a 
realidade  e, ao mesmo tempo, em unidade indissolúvel com tal expressão, cria a 
realidade, a realidade da beleza e da arte. (KOSIK, 1976, p. 115 – Grifos do autor) 
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[...] a dupla operação de imaginar e interpretar faz com que o leitor se empenhe na 
tarefa de visualizar das muitas formas possíveis o mundo identificável, de modo que, 
inevitavelmente, o mundo repetido no texto começa a sofrer modificações [...].   
(ROHDEN, 2004, p.195).  

Depois de ler sobre a hermenêutica como a ciência da compreensão, posso 

dizer que as histórias também são leituras. Leituras da vida de outras pessoas, após 

muito interagir com elas. Histórias que causaram profunda inquietação e incômodo - 

até porque, no início, estávamos equivocados sobre as pessoas que as 

protagonizavam e não havia possibilidade de  compreendê-las bem. A proximidade e 

a conversa propiciadas pela leitura mostraram muito do que a ESF necessitava 

compreender e, por isto mesmo, fixei-as através da escrita em histórias, para depois 

compartilhá-las com os cuidadores. E enfim, inaugurar uma nova leitura, baseada na 

interação e na escuta. Mesmo tentando colocar-me à parte ou entre 

parênteses. Este é um trabalho que se constrói paulatinamente através de escuta, 

compreensão e reflexão. Uma hermenêutica da convivência. 

Escrever foi um processo de superação. De transposição da dificuldade inicial 

de compreender o outro. De escrever sobre as famílias que pareciam ser mais 

difíceis de ajudar. Bacamarte, um líder na comunidade local, ajudou a equipe e os 

alunos na compreensão do conceito de micropoderes: infernizava o trabalho e a vida 

do pessoal do posto de saúde; tornou-se amigo de alguns membros da equipe, 

fazendo hoje questão de recebê-los anualmente em sua festa de aniversário. A 

relação caminhou da hostilidade para amizade e respeito mútuo. Ele espera que as 

enfermeiras e acadêmicas  apareçam para “gravar a história de sua vida”; Gostou de 

ser ouvido e diz que tem muitas coisas para contar. Deseja sentir–se personagem. 

Ele sabe que foi escrita uma pequena crônica sobre ele, há anos, quando uma das 

enfermeiras fazia pós-graduação em saúde da família e que fez relativo sucesso 

entre os colegas de curso, que a utilizaram para outras leituras.  Algo que mostra 

que, uma pesquisa, ou mesmo uma singela história, relatando um tema corriqueiro, 

quando sai da pena para ganhar vida, não mais tem pertencimento restrito. Às vezes 

ela retorna para nós com outras indagações ou desdobramentos. As conversas com 

Bacamarte - usuário de nossa unidade de saúde e campo de práticas - ensinaram 

muito mais sobre a história da região, do que encontraríamos na historiografia oficial. 

Bacamarte falava sobre o passado das comunidades rurais de imigrantes, sobre as 

escolas que freqüentara, e sobre as marcas profundas, trazidas pela distante 
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segunda guerra mundial – mais ironicamente próxima - neste vale onde escolas 

foram fechadas, logradouros tiveram seus nomes modificados à força de decretos e 

as crianças da época foram castigadas por falar o idioma alemão, no qual haviam 

sido alfabetizadas. Fala de uma tristeza que ficou no coração dos mais antigos, 

entremeada à uma nostalgia herdada aos primeiros imigrantes – singular 

combinação local - que pode ajudar a explicar algumas características  depressivas 

entre os idosos da região (PINHEIRO, 2009)92.  

Bacamarte comparecia ao posto de saúde regularmente para medir a pressão 

arterial, ou buscar medicamentos. Mas apreciava conversar e ficava ofendido se a 

funcionária não lhe desse atenção suficiente. Sublinho aqui, que o adjetivo 

suficiente, é o tempo que a pessoa que procura a unidade quer, e não aquele que o 

profissional dispõe - fato que pode ser causador de vários problemas, como descrito 

na pequena história sobre uma visita a este personagem. No espaço de uma 

Unidade de Saúde há um lugar privilegiado para conversa, que é um “lugar de 

palavra”: um espaço em que se é, se existe, se pode falar e ser escutado. Tal lugar 

de palavra não é prerrogativa exclusiva de uma Unidade de Saúde, pois a escuta 

terapêutica pode ocorrer nos espaços mais diversos, como uma loja, curso de arte 

ou trabalhos manuais, igrejas, círculos de amigos e outros espaços que as pessoas 

inclusive nomeiam como “minha terapia” e que, obviamente, não tem como 

finalidade primeira o envolvimento terapêutico.   

É importante dizer que muitas das dificuldades encontradas na interação com 

os usuários eram limitações dos profissionais da saúde. Muitas das pessoas 

atendidas se habituaram e adaptaram às dificuldades de sua vida e fariam 

progressos admiráveis, mesmo sem nossa ajuda e intervenção. Marcadas por sua 

história, pela exclusão social, pela pobreza, solidão e outras inumeráveis vicissitudes 

da vida, estas pessoas contavam dos seus problemas e de sua vida, desvelando-

nos muitos fatos acerca do processo de adoecer e de se curar.  Suas histórias 

contavam da vida, não só delas, mas de muitas outras.     

A história de Wilmuth, da olaria, foi o equívoco maior de todos: os membros da 

equipe de saúde - principalmente o médico - bastante preocupados com as crianças, 

pensaram que deveria se acionar o Conselho Tutelar. Pensaram que, para tal caso, 

                                                      
92 Célio Pinheiro: Antropólogo e psicanalista realizou uma pesquisa na área de saúde mental na 
região, e também refere-se à este período da história de Santa Catarina como causador de estados 
depressivos em  idosos e coadjuvante  para a freqüente ocorrência de suicídios Para maiores 
detalhes ver bibliografia anexa.  
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caberia a destituição do pátrio poder sobre o filho e o neto, (ambos os filhos da 

mesma mãe), que viviam perambulando pelo bairro, muito abaixo do peso normal 

para a idade e com histórico de reprovação escolar sucessiva. Este homem ensinou 

que nós, a gente do posto de saúde, não sabia nada sobre paternidade em 

condições tão adversas. A Equipe de Saúde, após trabalhar por dois anos a 500 

metros de sua casa, nem ao menos sabia de sua existência. E a equipe havia feito 

um mapeamento rigoroso do bairro - com "diagnóstico de área e territorialização", 

conforme ensinam as técnicas e as cartilhas do Ministério da Saúde para  a 

Estratégia de Saúde da Família. A agente de saúde que visitava os moradores todos 

os meses também não sabia desta residência. A casa ficava na metade dos fundos 

de uma  ruína, atrás  de uma olaria. E como a porta de acesso da casa era muito 

pequena, quase uma portinhola, o local da residência, visto de fora, assemelhava-se 

a um depósito. Wilmuth, em sua singeleza e sabedoria, contou com sua realidade 

vivida, mais coisas sobre a desigualdade e da exploração entre classes, que se 

poderia reconhecer pela teoria em qualquer cartilha de orientação marxista.  E 

contou lindas coisas sobre amor desinteressado, paixão, vínculos e amor paterno. E 

de como a falta de amor e a dificuldade podem marcar a vida de uma pessoa a ponto 

de ela, (a mãe sumida) não ser capaz de amar os filhos.   

No início das visitas, as visitadoras não conseguiam encontrá-lo. Acharam-no 

olaria. Foi gentil e atencioso e estava mesmo perdendo o controle sobre a situação 

escolar e horários das crianças. Mais tarde, recebeu-as em sua casa e causou 

surpresa de que tão singela moradia em meio a ruínas desconjuntadas, tivesse um 

fogo aceso, assoalho impecável, panelas brilhando e uma aparência de ordem e 

limpeza raras. O fogão a lenha crepitava, chapa brilhando, um bule de café a 

fumegar em cima. 

Aos poucos ele contava a sua vida. Gostava de conversar. Entendeu que a 

situação era preocupante e que as visitantes gostavam de conversar com ele. Ele 

entendia, uma vez que também gostava de fazer tijolos e de conversar com as 

pessoas.  

Estas histórias foram histórias de superação. Superação de dificuldades 

imensas e perplexidades para mim e para a equipe. Algumas delas, quase 

intransponíveis. E ao contá-las e escutá-las de outros colegas, auferíamos delas 

novos significados - Porque quando alguém se põe a falar de suas histórias vividas, 

acaba por escutar e compartilhar outras, muitas outras – as vidas destas pessoas 
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ensinaram que o saber de academia para elas pouco servia. Que nós da equipe, 

havíamos aprendido na academia não servia absolutamente, se não se pudesse, 

antes, aprender o que elas tinham a ensinar. Somente depois disto, poder-se-ia 

ajudá-los, pois tantos aprendizados contribuíram para a alfabetização ontológica de 

pessoas (alunos e profissionais), melhores e mais ricos depois de conviver com cada 

uma destas histórias. 

A Comunidade onde muitas delas foram escritas são dois bairros operários de 

uma cidade no vale do Itajaí. Nesta cidade, grandes indústrias empregam a mão de 

obra em três turnos e as máquinas não param nunca. São bairros onde muitos 

migrantes, atraídos pelo sonho do emprego fácil e abundante, vivem 

desempregados, pois não possuem a destreza necessária para andar longos 

trechos de bicicleta, ou não conseguem ser absorvidos pela indústria local. Ou 

porque não possuem uma educação funcional minimamente necessária mesmo para 

os processos fabris mais simples. Nestes bairros, um casal de operários pode 

passar a vida a trabalhar em troca de aluguel e comida.  

As circunstâncias pessoais e profissionais que motivaram a escrita de 

histórias levaram a pontuar as áreas de ausências ou necessidades maiores. As 

historias, baseadas em fatos reais, receberam um tratamento poético, que adequou 

o estilo de narração à leitura dos profissionais e pessoas comuns, a fim de que as 

palavras dos que realmente falam, sejam ouvidas e usadas para a comunicação e 

para a leitura. Tratada desta forma a leitura torna-se lúdica e de fácil compreensão, 

podendo ser lida, em forma de narrativa. Tal estratégia sempre consegue captar a 

atenção, porque a leitura ou a contação de histórias nos remete a nosso próprio 

universo mágico - escondido em nós desde a infância, mas que pode ser 

rápidamente convocado, por um estímulo emocional adequado, tal o papel exercido 

por elas (PASSERINI, 1998). 

Conve´m recordar que, para preservar a confidencialidade ética, algumas 

características e situações foram alteradas, para proteger a identidade dos 

personagens que as inspiraram.  

Na Pedagogia do Oprimido, no capítulo em que fala da significação 

conscientizadora da investigação dos temas geradores, Paulo Freire descreve um 

processo semelhante.  
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Na medida em que se realizam a “descodificação” desta “ codificação” viva, 
seja pela observação dos fatos, seja pela conversação informal com os 
habitantes da área, irão registrando [...] as coisas mais aparentemente 
pouco importantes. A maneira de conversar dos homens; sua forma de ser; 
seu comportamento no culto religioso ou no trabalho. Vão registrando as 
expressões do povo, sua linguagem, suas palavras, sua sintaxe, que não é 
o mesmo que sua pronúncia defeituosa, mas a forma de construir seu 
pensamento. [...]. Neste sentido Guimarães Rosa nos parece um exemplo 
de como pode um escritor captar fielmente, não a pronúncia, não a 
corruptela prosódica, mas a sintaxe do povo das Gerais – a estrutura de 
seu pensamento. (FREIRE, 2005, p.121 e 122). 

4.8 VISITA DOMICILIAR 

O poder não é algo que se possa dividir entre aqueles que possuem e 
o detém exclusivamente e aqueles que não possuem e lhe são 

submetidos. O poder deve ser analisado como algo que circula, ou 
melhor, como algo que só funciona em cadeia. Nunca está localizado 

aqui ou ali, nunca está nas mãos de alguns, nunca é apropriado como 
riqueza ou bem. 

                                                                                                 MICHAEL FOUCAULT. 

Uma das ações da ESF mais apreciadas pela população, e que efetivamente 

promove a equidade93é a visita domiciliar. Esta ação possibilita ao usuário ser 

atendido e cuidado em seu próprio domicílio, principalmente nos casos em que este 

se encontra distante da unidade, ou quando as condições de vida e saúde não 

permitam a locomoção. Existe a visita destinada à ação terapêutica propriamente 

dita, que é realizada pelos profissionais de saúde (enfermeira, técnica de 

enfermagem, médico, dentista, psicólogo e assistente social), geralmente em 

número de dois ou três. Também existe a visita dos agentes comunitários de saúde, 

que são moradores da própria comunidade. Eles visitam mensalmente todas as 

famílias residentes no território, e realizam ações para cadastramento e 

acompanhamento dos programas terapêuticos  - (se o usuário toma os remédios, 

comparece ao tratamento, mantém-se no peso, etc...). Estes mesmos agentes são 

treinados para detectar situações de risco à vida e a saúde  do usuário, e acionar 

também a Equipe de Saúde para que acompanhe aquela pessoa em sua residência. 

                                                      
93 MINISTÉRIO DA SAÚDE – LEI 8080/1988  - EQUIDADE  um dos princípios fundamentais do SUS 
que visa tratar diferenciadamente os desiguais, para que o acesso à saúde seja igualitário. 
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A história sobre visita domiciliar descrita neste trabalho não ocorreu por 

nenhum dos critérios acima descritos. O Sr Bacamarte - ou Doutor Bacamarte como 

ele mesmo se intitula, comparecia à unidade a cada dois dias para verificar a 

pressão arterial, pedir remédios e conversar. Bacamarte realiza rezas e 

benzimentos, tratamentos de massagens e garrafadas de ervas, além de 

medicações analgésicas e antiinflamatórias, que, diziam alguns, queria que o posto 

de saúde fornecesse. O apelido - advindo do fato de, no passado, ele andar sempre 

armado e dar tiros para o ar quando zangado - incorporou-se ao imaginário popular 

da cidade. Também o fato de Bacamarte ter passado alguns anos num presídio do 

Paraná, “pagando um crime que não cometeu94”, aumentava o receio que alguns 

dos profissionais da equipe de saúde tinham de sua pessoa, acrescido de certa 

irritação por usar tratamentos populares e distribuir remédios sem receita médica.  

Bacamarte tem temperamento extrovertido, “é amigo de todos os políticos” e 

por andar sempre vestido de maneira vistosa e peculiar, é bem conhecido por todo o 

bairro e pelo restante da população da cidade. Devido à experiência como 

“terapeuta popular”, é muito respeitado pelos idosos do bairro e sua liderança nata 

faz com que  seja bastante ouvido pela população. 

Algumas incompreensões recíprocas fizeram com que Bacamarte se 

zangasse com a equipe e deixasse de freqüentar o Posto de Saúde. Também nesta 

época, ele recomendava a todos conhecidos do bairro que não tomassem a vacina 

da gripe, pois esta se destinava a “matar os velhos, para que o governo economize 

com aposentadorias95”.  

Um impasse entre um dos micropoderes do bairro e o posto de saúde estava 

colocado. A equipe recusava-se a visitá-lo, uma vez que ele não estava doente e era 

vizinho. Porém precisava de seu apoio.  Como a coordenação da unidade era de 

responsabilidade da enfermeira, esperavam que esta pacificasse este tipo de 

conflitos. Foi visitá-lo sozinha, contra as recomendações das funcionárias, que além 

de se recusarem a ir, acrescentaram a fama de mulherengo ao temível personagem.  

O “temível personagem” era uma pessoa afável e hospitaleira. Nem naquela e 

nem em nenhuma das outras muitas vezes em que recebeu a visita da enfermeira 

sozinha, com outros funcionários, ou alunos, deixou de receber os visitantes com a 

                                                      
94 Também este é um dos segredos que freqüentam o imaginário popular. Segundo informações de 
trabalhadores do executivo e da Secretaria de Saúde. 
95 A campanha de vacinas tem metas porcentuais rigorosas em relação ao contingente populacional 
atingido, e os profissionais da enfermagem, são extremamente pressionados a alcançá-las. 
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mais respeitosa cortesia. Mostrou-se muito zangado e arredio nos primeiros minutos, 

quando pareceu, de fato, temível. Porém, após algum relato de vida e das questões 

do ser, no qual: “manifestar-se é um não mostrar-se”, foram se desocultando um ao 

outro visitadora e visitado. Ele tinha muitas coisas para ensinar e que poderiam ser 

transmitidas à equipe e aos alunos.  

O fato da simpatia não constituir um fenômeno existencial originário e nem 
um conhecimento não significa, porém, que ela não coloque problemas a 
seu respeito. Sua hermenêutica específica terá de mostrar como as 
diversas possibilidades ontológicas da própria presença desviam e 
obstaculam a convivência e seu respectivo conhecimento, de tal  modo que 
sua “compreensão” autêntica se vê sufocada e a pre-sença passa a 
recorrer a seus sucedâneos: terá de mostrar também a possibilidade que 
supõe a condição existencial positiva de uma compreensão adequada do 
alheio. A análise mostrou: o ser-com é um constitutivo existencial do ser-
no-mundo. A co-presença se comprova como modo de ser próprio dos 
entes que vêm ao encontro dentro do mundo. Na medida em que a pre-
sença é, ela possui o modo de ser da convivência. (HEIDEGGER, 1988, p. 
177-178).  

Porém, após a enfermeira contar aos funcionários como foi a visita e a 

conversa, e o fato de explicar que havia aceito um convite para almoçar causou 

surpresa, risos e até mesmo alguma desconfiança. “Teria a enfermeira passado para 

o lado dele?”, perguntaram. Alguns dias depois, o fato foi registrado numa pequena 

crônica, relatando o ocorrido para anexar à um trabalho de pós-graduação, que 

falava em território de atuação e micropoderes. Depois que a equipe leu o relato, 

pararam de rir da inusitada visita e Bacamarte voltou a freqüentar a Unidade de 

Saúde. 

Esta história, na verdade um pequeno episódio na rotina diária da Unidade de 

Saúde, possibilitou interessantes discussões sobre o caráter e a função da visita 

domiciliar. O personagem em questão, apesar de freqüentar a unidade e 

eventualmente tumultuar o trabalho da equipe, era alguém a quem a rotina da 

unidade de saúde dificilmente programaria uma visita. No entanto, conhecer-lhe a 

casa, o cuidado com a mesma e com os animais e provar de sua hospitalidade, 

eram aspectos subjetivos que muito falavam sobre os aspectos ontológicos de 

cuidar daquela pessoa.  
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4.9 UMA HISTÓRIA SOBRE VISITA DOMICILIAR NO PROGRAMA DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA96 

Manhã ensolarada,  quase hora de almoço, mas ainda preciso passar na casa 

do seu Bacamarte. Ele está brigado com o posto de saúde. Disse que não 

pisa mais lá.  

- Bom dia seu Bacamarte. Vim olhar sua pressão já que você não aparece 

mais! 

- E nem vou mais! Você sabe que me deixaram um tempão esperando, só 

para embrulhar pinças! Que é que é mais importante? Gente ou pinça? 

Peço desculpas em nome da equipe. Aí ele vai se desarmando, começa a 

falar e falar. E eu a ouvir. Ele está triste, seus olhos azuis se enchem d’água. 

Resolve contar coisas do tempo que esteve na penitenciária. A senhora sabe, 

peguei nove anos, mas antes de ir para lá me torturaram um monte. Depois, 

no presídio até que não foi tão ruim. Logo comecei a ajudar e já virei 

encarregado. Aprendi a cozinhar um monte de coisas e a fazer massagem, o 

que é uma arte. Este banco de madeira aqui, me mostra, quem deita aqui eu 

ajeito e ponho para andar. Até o prefeito vem aqui quando a lomba entorta!  

Ai vai abrindo os armários e mostrando as garrafadas que usa para diversos 

fins. Ele é um velhote sorridente e rosado, barbicha branquinha - lembra 

aquelas figuras de Papai Noel. Vaidoso que só. Sempre de chapéu e lenço 

colorido no pescoço. Enquanto falo, vou observando a casa, não para 

preencher aquele prontuário97, mas para entender um pouco mais da alma 

                                                      
96 Este texto foi usado em algumas aulas sobre visita domiciliar na estratégia de saúde da família. 
Após a leitura os alunos categorizam os aspectos que lhes pareceram mais relevantes e os 
discutiram na roda de conversa. Algumas categorias que apareceram na discussão foram 
micropoderes, território, preconceito, compreensão, acompanhamento do programa de tratamento da  
hipertensão, rede social de apoio, ética profissional, entre outras.  Após o exercício de leitura em sala, 
os alunos são incentivados a descrever as próprias visitas, acrescentando aos registros técnicos do 
diário de campo, os aspectos vivenciais das mesmas. 
97 Os prontuários de saúde da família, utilizados em todo o território nacional, tem campos para 
preencher alusivos às condições do domicílio, número de cômodos, estrutura da casa, abastecimento 
de água, esgoto, aspectos de saneamento, entre outros.  Obviamente que o estado de saúde dos 
animais de estimação, a presença de enfeites  na sala e flores no jardim, o sabor e a limpeza da 
comida preparada,  não são dados pedidos pelo prontuário. Porém, falam muito sobre os aspectos de 
saúde mental do usuário, seus modos de viver e, conseqüentemente, da sua saúde em geral.  



 99 

desta pessoa. Ele mora sozinho há anos. Morreram-lhe a mãe e a esposa, na 

casa que partilhou com ambas.  Nas paredes pintadas de rosa escuro, 

grandes buracos mostram que a batalha contra os cupins já está há muito 

perdida. É uma casa agradável. Soalho de tábuas grossas, fotos antigas nas 

paredes, muitos enfeites: bibelôs, toalhinhas, vidros de compota, folhagens, 

tudo diligentemente preservado da poeira. “Venha ver a minha casa”, convida 

ele. E vamos para a cozinha. Há uma mesa de madeira tosca e bancos 

lustrosos pelos anos de uso. Uma panela no fogo. “Faz favor, quero que a 

senhora prove o meu frango! E esta salada também!” Aí eu respondo: “ Bem 

então eu vou é almoçar aqui! Posso?” Ele abre um grande sorriso  e anda aos 

pulinhos pela cozinha pondo a mesa. 

- Aceita um vinho? 

- Seu Bacamarte não me tente, que eu estou trabalhando! 

Ele já vai pondo o vinho no copo. Está delicioso! ( Será que isto está previsto 

no código de ética?) Esqueço o código. Este almoço com vinho está uma 

delícia, e afinal de contas, esta seria a hora de meu intervalo... Ele sorridente 

vai comendo e falando sem parar, inconsciente da beleza da cena. A mesa e 

os velhos e lindos móveis gastos pelos anos, a cozinha cheia de panelas 

reluzentes, vidros de compota e uma janela muito, muito tosca que se abre 

para um jardim florido e cheio de sol. No parapeito dois gatos siameses fitam 

com tédio a nossa conversa. Mais outros três sentam-se à mesa conosco. 

Fico pensando: “como os descendentes de alemães gostam tanto de gatos!” 

Minha avó e meu pai e seus gatos, vem-me à memória... Mas eles são 

mesmo lindos. E seus olhos azul-líquido me acompanham o tempo todo. No 

armazém da Frau Shultz, que abastece o bairro, também existem cinco. 

Ficam subindo no colo da freguesia no maior descaramento. 

No canto da mesa tem uma garrafa térmica de café. 

- Posso tomar um cafezinho?  

-Espere, espere! diz ele, enquanto sai aos pulinhos e tira do armário uma 

xícara de porcelana delicada e transparente, estampada com rosinhas.  
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- Esta é para visita!  

 A xícara é linda. Tem um pouquinho de pó - mas pó não mata! Enquanto ele 

pega a garrafa térmica, assopro o pó disfarçadamente.  Ele não me deixa ir 

embora. Traz as fotos dos filhos, dos netos e das festas da família. E 

promete, irá ao piquenique do grupo terapêutico de hipertensos, que estamos 

organizando. Parece que a bronca com o posto acabou! Tomara!   

Chego ao posto depois da uma hora, atrasada e com o guarda-pó cheio de 

pelo de gato. 

- Coitada da nossa chefinha! Nem almoçou!  

- Vocês que pensam. Comi um almoço delicioso, com vinho tinto e cafezinho! 

No dia seguinte, seu Bacamarte voltou a freqüentar o posto de saúde. 

4.10 CIDA: UMA HISTÓRIA EM FORMA DE POEMA PARA FALAR POR QUEM 

NÃO FALA 

                          É no momento do cuidado, que duas existências se encontram. 

De todas as famílias atendidas na comunidade, com certeza, a mais marcada 

pela exclusão e pobreza foi a família de Cida. No entanto, esta família ensinou à 

equipe lições de solidariedade e apego familiar inestimáveis. Para ajudar a 

construção da história de vida de Cida, amigos, vizinhos e parentes, quase todos 

analfabetos, desdobraram-se em fornecer as suas reminiscências e opiniões. Cida 

era cuidada por todos de forma carinhosa, e suas graves seqüelas físicas decorriam 

mais da pobreza e falta de acesso, na infância, a serviços especializados. Cida e 

sua família foram visitadas quase que semanalmente pela equipe por três anos 

seguidos. Tanta e tão rica informação não cabia em uma história comum. Muitos 

belos dizeres seriam descaracterizados. Optou-se então pelo recurso poético para 

colocar as frases em forma de poesia livre, o que não furtou a eloqüência dos 
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depoimentos nem sua pungência. Pode-se dizer que o “quase poema” atravessou 

sua escritora e se escreveu sozinho, inscrito nos depoimentos coletados.  

Para alguns da equipe, a família de Cida “não tinha jeito mesmo” e visitá-los 

era  quase tempo perdido”. Porém, acompanhar a família era necessário, pois numa 

mesma família conviviam graves problemas, que a classificavam como de risco. 

Havia na mesma família uma idosa hipertensa, outros casos de hipertensão, uma 

gestante adolescente e, mais tarde, as crianças que a família pegou para cuidar, 

além de Cida, que não podia andar e requeria atenção para as otites de repetição, a 

agitação noturna e mais tarde o diabetes. Muitos não viam nada que “valesse a 

pena” na família e achavam os problemas decorrentes da pobreza quase que 

insolúveis. Porém os vínculos e o carinho demonstrado pelos membros da família, 

seu senso de pertencimento familiar e o progresso das mulheres da família 

desenvolvendo renda própria foram, para um olhar mais atento, importantes 

qualidades e progresso daquela família. A história-poema ajudou nesta percepção. 

Transmitia muito do que a família sentia e foi captado pela escuta de duas 

enfermeiras que faziam as visitas – uma delas, membro da equipe e outra, 

pesquisadora visitante. 

TRANSCRIÇÃO DE ALGUNS DADOS DO HISTÓRICO CLÍNICO: (a título 

ilustrativo). 

 
Data: Visita Domiciliar M. A. L. J. Idade indeterminada e sem registro de nascimento ou 
qualquer outro documento. Chegou de outro estado há dez meses. Possui deformidades nos 
membros inferiores e não permanece na posição em pé e nem anda. Arrasta-se pela casa, e 
resmunga bastante. Está sempre sorridente e se alegrou com a visita da equipe. Não tem 
medo do exame físico, apresenta os sinais vitais, temperatura, pressão arterial e glicemia 
capilar normal. De acordo com informações da família (meio confusa por serem todos 
analfabetos), deve ter perto de 50 anos. Nunca andou e nem falou. A mãe relata que já 
nasceu assim, mas foi piorando depois quando caiu um raio na casa. A família já tentou em 
vão conseguir uma aposentadoria para Cida, mas tem dificuldade de manejar a burocracia 
oficial. Ninguém na família anda de bicicleta e o centro é longe. O chefe da família, irmão de 
Cida, está sempre desempregado, e a família vive com a aposentadoria da mãe de Cida. Há 
fumantes na casa. A casa está sempre limpa e em ordem. Cida apresenta otites de repetição 
e agitação noturna. Foi medicada com antibióticos e antiinflamatórios e receberá nova visita 
da enfermeira semana que vem. A mãe de Cida é bastante idosa e tem dificuldades de 
locomoção. Enxerga muito pouco por causa da catarata que é inoperável. É muito apegada à 
Cida, e passam a maior parte do dia juntas. 
 

O histórico clínico prossegue semana a semana, mas, nas entrevistas e 

conversas, muitas outras coisas aparecem e não “cabem” no histórico clínico. Alguns 
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funcionários ficam desanimados em visitar a casa. Relatam que nem dá para ajudar 

gente assim que “não adianta”. 

Com o passar do tempo, uma adolescente de quinze anos da família de Cida 

engravida e foge com o namorado. O pai vai atrás e conversa com o casal. Diz que 

isto não está certo e que quer a filha casada. Então o casal vem morar com a família 

e fica assim “casado do jeito dos pobres”. Com as visitas da equipe e os sucessivos 

convites, a adolescente começa a frequentar, acompanhada da mãe, e às vezes das 

tias, as reuniões de gestantes e o grupo de trabalhos manuais. É visível o interesse 

despertado pelas tintas coloridas e pintura dos panos. As mulheres conversam e se 

socializam com as outras. Começam a trabalhar em casa, fazendo estopa98. 

Mais tarde, dizem os dados do histórico clínico, as mulheres resolvem abrir 

uma “creche informal” pegando para cuidar de algumas crianças, filhas das 

trabalhadoras do sexo, da boate, que fica próxima ao posto. A equipe fica dividida 

entre apoiar a creche, ou desincentivar. A questão é complexa: as crianças parecem 

felizes na casa, a família é muito afetuosa e eles ganham colo e atenção. As mães 

estão próximas e podem ser chamadas, caso alguma criança adoeça ou nos dias do 

programa de puericultura, para acompanhamento do crescimento e desenvolvimento 

das crianças. A enfermeira negocia com o médico um horário especial para elas nas 

segundas feiras, quando é folga na boate. A equipe, no entanto, fica preocupada em 

incentivar uma “creche clandestina”. As moças da boate não têm opção na cidade 

para deixar os filhos. Ninguém fica com as crianças para dormir e morar. Muito 

menos fim de semana. Nesta situação, o habitual é que as crianças fiquem com 

parentes distantes e o vínculo com a mãe enfraqueça.  

Com prós e contras, a “creche” prospera e a renda da família melhora. Param 

de pedir auxílios de emergência ao serviço social. O Conselho Tutelar aparece para 

“dar uma olhada”, acionado pela  própria equipe, que coloca todos os ângulos da 

situação. No dia da visita da conselheira, que parece bastante compreensiva e 

preocupada, há um gato dormindo no sofá junto com uma criança de um ano. A 

criança, no entanto, goza de boa saúde e recuperou o peso adequado depois de vir 

morar com a família de Cida. Quando a enfermeira e a agente de saúde fazem 

                                                      
98  Estopa: na região, é um feixe de retalhos de pano, costurados, que a indústria metal-mecânica 
local compra em quantidade para limpeza de graxa  das máquinas e das mãos dos operários, e que é 
produzido domiciliarmente com restos da industria têxtil. 
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visitas à família nas segundas feiras, muitas vezes encontram as mães, que estão 

de folga e vestem roupas vistosas e coloridas. A casa parece alegre e movimentada. 

Cida se ressente da presença das crianças. De certa forma, ela era a criança 

da casa. Às vezes sente ciúmes e fica triste e quieta. Nas últimas visitas da equipe 

apresentou testes de glicemia alterados e foi diagnosticada como diabética, 

necessitando acompanhamento mais criterioso.  
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MARIA APARECIDA 

 

Faz frio... Cida sentada no banquinho.  

Na porta do barraco tem sol, lá dentro está gelado. 

A vózinha Das Dores senta numa cadeira  de pernas serradas,  

que é prá ficar pertinho. 

Me diga, Cida, por que você nunca falou? Por que nasceu assim? 

Será que foi  Nosso Senhor que quis?  

Triste, a gente sabe que você não é, tá sempre rindo, 

rindo, rindo que nem criança, só que não fala nada... 

Faz ano a Maria das Graças descobriu, nem sei como, 

que você tem cinqüenta já, ficou velha, mas nem parece! 

Agora tem até registro, coitada, nunca teve! 

Fica doida quando vê um brinquedo, 

um  bichinho, um bebê. Já quer agarrar tudo. 

Pergunto prá Deus: Por que aconteceu isso com você? 

Por que, por que? A gente já é tão pobre... 

A Vózinha não diz e nem pergunta. 

Diz que é pecado a gente dizer assim. 

O parto foi ruim e ela nasceu meio tortinha, assim, mas já quase ria. 

Um dia, deu um raio, chovia muito, Cida terminou de entortar todinha. 

Mas mamar, sempre mamou! 

Vózinha, quando não tinha ainda caducado, contava: 

Quando  Cida nasceu, o peito já tava murcho de tanto filho.  

 Cida chupava tanto, que o leite vazava a noite toda! 

Acho que foi por causa do leite de peito que a Cida não se arruinou de vez. 

 

Eu gostava de ter levado a Cida nessas escolas prá gente retardada. 

Mas quando Cida nasceu, não tinha nada... 

Era um sertão sem fim! 

Nossa casa, a casa dos camaradas. 

E a cidade era tão longe, tão longe, 
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que só o Patrão que ia lá. 

 

Penei prá conseguir a tal aposentadoria prá Cida. 

Me pediram tanto papel, tanta coisa, 

que eu, até chorei de raiva! 

Porque, lá em casa, ninguém sabe ler. 

Nosso estudo foi o cabo da enxada 

e as surras que a gente levava do pai. 

Andei tanto pela estrada que rasguei a sola de um sapato. 

E o outro furou, fiz calo. 

Um homem gordo pôs um carimbo lá nos papéis 

e disse que não dava. 

E aí eu fiquei sabendo, que a Cida não tem direito. 

Me digam: a gente tem direito do quê, nesta vida? 

 

Agora tem duas mulheres, uma assistente social e uma enfermeira, 

que vão tentar arrumar a pensão lá na escola das crianças  

que não é pra chamar de retardadas. São "especiais", foi o que a  

Mulher falou prá mim, quando eu disse que a Cida era retardada. 

Pois não é? Mudar de nome ajuda?  

Levaram a Cida prá lá e prá cá. 

Examinaram um monte de coisas. 

A Vózinha, ficou doida quando levaram ela. 

Morre de ciúme. A Cida é o nenê dela até hoje! 

Mas  a Cida, coitada, gosta de andar de carro. 

Agora, cada vez que vê uma mulher do postinho, 

faz gesto, pede prá andar de carro. 

Deu de querer rezar, a Cida. 

Acho que ela não tem raiva de Deus  

por causa do que aconteceu com ela. 

Também, ela nem sabe, vive rindo... 

Quando a gente era criança ainda rezava terço. 

Depois, a gente virou crente. 

Os crentes tinham mais amor na gente, 
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ajudaram muito quando a gente se mudou. 

A gente não reza mais terço, mas a Cida, 

a Cida sabe fazer o sinal da cruz. 

As mulheres do posto levaram a Cida 

prá passear de carro no feriado e  

a Cida só fazia que queria rezar. 

Levaram ela na igreja prá olhar. 

Ela fez um monte de vezes o sinal da cruz  

e fez que rezou.  

Será que Deus escuta a oração dela? 

Ela nem sabe falar... 

 

Estes tempos, a Cida andou triste, triste. 

Ninguém sabia porque,  

mas o cabelo dela foi ficando branco num mês. 

Tava encorujada num canto, não ria, 

olhava comprido prá gente. 

Saiu pus do ouvido. 

O doutor veio aqui tratar em casa, 

a Cida gosta de injeção, ficou toda alegre. 

Gosta que eles peguem nela, vejam a pressão. 

Eu queria entender, mas não tenho jeito prá estas coisas.  

Será que é porque tem nenê novo na casa? 

E as crianças todas que a mulher pegou prá cuidar? 

 

As vizinhas dizem que a minha mulher e a filha dela, a Maria das Graças, 

tão abandonando as duas em casa.   

De uns tempos prá cá, elas começaram mesmo a sair, 

ficaram diferentes, começaram a pintar pano e fazer crochê. 

Tiveram aula, agora tão até costurando estopa prá fora. 

E a mulher pegou estes meninos prá cuidar. 

Agora têm sempre um dinheirinho. 

As mulheres descobriram que dá prá ganhar.  

A Cida tem ciúme. Acho que é porque ninguém beija e cheira ela, 
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que nem a gente faz com os meninos. 

Mas a gente tem vergonha de beijo! 

 Só não tem vergonha das crianças. 

As crianças são das moças lá da boate. 

Agora não falta mais comida. 

Só tenho dó porque, às vezes, passa mais de semana  

sem elas virem aqui olhar os meninos. 

Elas trabalham muito. A madama delas 

diz que lá na boate é todo mundo muito ocupado. 

Eu é que gostava de um dia ir lá olhar. 

Me se eu for, vão contar pro pastor da igreja. Deus me livre! 

A Cida fica olhando prôs meninos e rindo, 

mas eles não chegam muito perto porque ela grita. 

Eles ficam com medo. 

 

 Cada vez que eu olho prá Cida, eu penso  

que eu vou cuidar dela e da mãe até o dia que elas morrerem. 

Isto, se eu não morrer antes, 

porque eu também vivo doente. 

Cida grita de noite. É de tempo. 

Às vezes é de lua. O doutor trouxe remédio prá ela dormir. 

Aí, todo mundo dorme também, 

que a casa é pequena. 

Graças à Deus que tem a casa. 

A gente deu um duro danado, 

mas se eu não tivesse meu teto, casa minha, 

o que ia ser da Cida, da mãe, da mulher? 

 

 

Cida tá lá encostadinha na mãe, agora. 

Tá  no sol. A velha dormiu. 

Cida tá rindo... rindo à toa. 

Cê parece criança, Cida! 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O traço marcante dessas reflexões ontológicas é constituído pela penetração 
 cada vez maior no universo da linguagem, que passa a ser o horizonte 

 no qual se poderia divisar o ser. O ser do “segundo” Heidegger é uma espécie de 
iluminação da linguagem. Não da linguagem científica, que constitui a realidade como 

objeto, nem da linguagem técnica, que modifica a realidade para aproveitar-se dela. O ser 
“habita antes”, a linguagem poética e criadora, na qual se pode “ comemorá-lo”, isto é, 

lembrá-lo  conjuntamente, a fim de não se cair no esquecimento. Elevar-se até o ser não 
seria, portanto, conhecê-lo pela análise metafísica, nem explicá-lo ou interpretá-lo através 

da linguagem científica. Seria “habitar” nele, através da poesia. 

                                                                                                                 ERNILDO STEIN. 

O conhecimento vivencial adquirido no trabalho de cuidados em saúde e 

educação de futuras profissionais de enfermagem conduzi-me como pesquisadora 

do presente estudo ao Mestrado em Educação da FURB. Muitas questões se 

apresentavam ante o desafio de educar os que cuidam. Dentre eles, o mais 

provocador, era o que indagava como atender a exigência ontológica no ensinar 

enfermagem e educar, com olhar ontológico, aqueles que, ao cuidar, tem o ser como 

essência norteadora da sua técnica.   

A revisão bibliográfica e reflexão possibilitada por esta pesquisa corroborou 

experiências já realizadas ou em andamento, como a escuta terapêutica e sua 

subsequente transcrição em histórias de vida. Possibilitou a reflexão sobre a 

presença da arte, em uma de suas muitas formas, no espaço educacional da saúde, 

como aliada para captar o interesse e a atenção. A história da vida do usuário traz a 

possibilidade de alertar aqueles que cuidam sobre a insensibilização que advém da 

naturalização ou familiaridade com o sofrimento do outro, sua exclusão, dor, doença 

ou morte.  

Cláudio Guillén (2007)99, explica a categoria da particularidade da obra de 

arte, enquanto representante de uma realidade maior: a totalidade. A esta 

particularização ele denomina “estranhamento” ou desfamiliarização.  

                                                      
99  Claudio Guillén, escritor e acadêmico espanhol, especialista em literatura comparada, escreveu 
este texto para a edição comemorativa de “Cien años de soledad”, que foi impressa pela Real 
Academia Española e Associacíon de Academias de la Lengua Española  no ano de 2007 em 
comemoração aos 80 anos de Gabriel Garcia Márquez, seu autor, e os 40 anos da obra.  
Observação: o excerto do texto é de tradução livre da autora desta pesquisa. 
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[...] a arte procura remediar o automatismo da percepção. Na vida, o 
acostumar-se nos submete ao entorno cotidiano, impedindo-nos de ver, 
perceber, sentir os objetos e seres que nos rodeiam. As formas literárias 
conseguem a desfamiliarização (estranhamento) do pouco ou não 
percebido, fazendo possível a visão dos objetos recuperados, o 
descobrimento (desvelamento) consciente das condutas e dos sentidos.  
(GUILLÉN, 2007, p. 121) 

Também Lukács, no final de sua vida, dedicou-se ao estudo de uma 

concepção de arte que constituísse uma alternativa ao modelo socialista vigente. 

Detinha-se na particularidade da obra de arte como reflexo da totalidade real, e que 

desenvolvesse a sensibilidade ao ampliar, aprofundar e enriquecer a consciência 

humana. Uma forma de arte que, ao ser fruída, deveria permitir que se “evocasse a 

infinitude intensiva de um momento essencial da humanidade” (PEIXOTO, 2003, p. 

72-74).  

Dentre as muitas formas de arte possíveis para perceber a experiência 

ontológica, escolheu-se apenas a literatura. Esta, ainda, enquanto um recorte. A 

literatura em uma das suas muitas modalidades e exercitada pelos próprios 

profissionais a partir dos relatos orais das pessoas atendidas. No universo da arte 

ela possibilita uma abertura em direção às muitas outras contribuições para a 

educação e ao aprimoramento das questões ontológicas nela imbricadas.  

 No recorte escolhido - a história de vida, inspirada nos atendimentos e 

encontros de cuidado - desperta-se o interesse e outros modos de olhar. Sua 

possibilidade educativa quer como exercício de escrita e leitura individual, quer em 

círculos de leitura compartilhada, abre uma possibilidade para a presença do outro, 

para aspectos de sua vida de uma forma que a simples descrição de caso não 

possibilita.  A História de Vida desdobra sua atuação na educação em saúde e para 

o cuidado, em três frentes. 

 A primeira delas: a que se abre para a escrita. Antes de escrever uma 

história é necessário ouvi-la. Mas as histórias das vidas das pessoas não são 

ouvidas por acaso.  Para que alguém conte a sua história é necessária alguma 

proximidade e confiança. Isto requer uma atitude de escuta que possibilite abertura 

existencial ao outro, a percepção do ser-junto-com que se consubstancia na relação 

terapêutica enfermeira-usuário. Também pressupõe uma escuta já com pretensões 

à escrita. O exercício da escrita, por sua vez, exercita qualidades que são bastante 
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úteis na prática da enfermagem100: rapidez e perspicácia de percepção, agudeza de 

sensibilidade e imaginação criativa – que segundo Lukács, também são  

características da personalidade artística.  

A segunda, o posicionamento de quem escreve: Isto requer consciência 

histórica, política e compromisso social, pois o fazer-saúde e cuidado defronta-se 

com complexas contradições enfrentadas pelo SUS frente ao modelo 

macroeconômico e político vigente. Segundo (Freire, 1996) educar exige o 

reconhecimento de que a educação é ideológica.  O posicionamento ideológico de 

quem defende a educação em saúde traz à tona as discussões sobre o 

fortalecimento e manutenção do SUS, seus princípios e pressupostos ontológicos e 

sua continuidade como estabelecido na Constituição Brasileira: Saúde: direito de 

todos e  dever do Estado. 

Em terceiro lugar, a escuta, escrita, e a discussão das histórias possibilitam 

que se instaure no ambiente de práticas um incremento à possibilidade de diálogo 

entre profissionais, usuários, educadores, estudantes e gestores. Como na 

ilustração mostrada no capítulo dois, onde aparece uma roda de conversa, a relação 

de apreendência possibilitada pela história se dá entre todos e em todos os sentidos. 

Esta relação possibilita novas formas de diálogo e modifica a percepção que se 

oculta e desvanece na rotina cotidiana.  Compartilhar a escuta, a escrita e as leituras 

da narração são importantes exercícios entre estudantes, educadores e 

profissionais, na percepção e na compreensão da alteridade – e, também, de si 

próprios. Escrever ou falar sobre si é um ato terapêutico, pois na fala sobre si outros 

sentimentos vão se desocultando ao fluir da narrativa. Clarice Lispector, uma das 

“contadoras de histórias da vida” que inspirou este trabalho, dizia sobre a escrita 

reflexiva: 

Às vezes tenho a impressão de que escrevo por simples curiosidade 
intensa. É que, ao escrever, eu me dou as mais inesperadas surpresas. É 
na hora de escrever que muitas vezes fico consciente de coisas, das quais, 
sendo inconsciente, eu antes não sabia que sabia. (LISPECTOR, 1969, p. 
23).  

  Receber, através da linguagem, a vida e usar a poética para fundá-la sobre 

um território conhecido (à semelhança do universo vocabular descrito por Paulo 

                                                      
100 Também citadas em “O que é enfermagem” (LIMA, 2006). 
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Freire), eis aqui uma função da arte vivencial e narrativa da história de vida, do 

poema, da arte - dar a medida do homem às coisas e técnicas.   

A contribuição da arte ao universo educacional em saúde foi um dos pontos 

enfatizados neste trabalho. Ante a exigência ontológica do exercício profissional na 

saúde e respectiva docência, a utilização da arte ocorreu como elemento 

provocador. A literatura narrativa em forma de história de vida acena para um 

exercício de percepção da alteridade e dos aspectos subjetivos do ser cuidado, 

fundamentais no processo terapêutico e pedagógico. A pesquisa se desenvolveu 

basicamente em torno da contribuição que a mediação poética pode oferecer aos 

aspectos ontológicos da educação em saúde.   

Há um leque de possibilidades que se abre em educação em saúde. São  

temas  instigantes e que oferecem inúmeras possibilidades para pesquisas . A 

exigência ontológica do cuidado, que habita o outro, pode ser silenciosa ou 

silenciada pela nossa ocupação, pelo agir cotidiano. Quando não atendida pode 

causar dor e dificuldade no exercício do cuidado e adoecimento do cuidador e do ser 

cuidado.  

A utilização de histórias de vida narradas em formato poético - e discutidas 

em rodas de conversa, utilizando a ontologia de Heidegger, e o método dialógico de 

Paulo Freire foi a alternativa discutida neste estudo. Ela não é única, mas apenas 

uma em muitas das contribuições que a arte pode trazer. 

 No final do ano de 2006, o processo de Formação de Facilitadores em 

Educação Permanente no SUS, deflagrado em nível naciona,l utilizou em todos os 

seus conteúdos, várias das formas da Arte, para que aprendizagem fosse 

significativa, o processo lúdico e provocador da reflexão. Muitas unidades desta 

formação dirigiam-se à reflexão sobre “O Outro”. A exigência ontológica que 

orientava os conteúdos pedagógicos era claramente perceptível, embora os autores 

não mencionassem explicitamente a palavra ontologia. No editorial do manual dos 

participantes enunciava-se que o curso fazia parte de um “processo consistente e 

sustentável de re-qualificação do SUS e aprofundamento da ainda inconclusa 

Reforma Sanitária Brasileira” (BRASIL, 2006, p. 6). 

Dois anos mais tarde, quando a presente pesquisa já se encontrava em 

andamento, examinou-se atentamente o material fornecido pelo curso de 

facilitadores oferecido pelo Ministério da Saúde. Alguns de seus achados 

bibliográficos coincidiam com os desta pesquisa. E diversas formas de arte foram 
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aludidas como provocadoras da reflexão ou como maneiras criativas de se fazer 

reuniões, cursos ou aulas. Também as artes foram mencionadas como possibilidade 

curativa, na elaboração das vivências dolorosas que recorrem no cuidar de pessoas 

com graves doenças e riscos sociais: 

Os processos de dor produzidos no oficio da saúde, não podem continuar 
sendo desconsiderados, a dor do trabalhador (e do usuário) precisa de 
acalanto. A arte talvez seja uma possibilidade balsâmica para estes 
processos. A produção de textos, poesias, contos em oficinas literárias 
sobre a lida cotidiana de uma equipe de saúde  com a participação de 
trabalhadores e usuários (e estudantes), mostras de fotografias, 
documentários, aquarelas, a criação de peças teatrais, não poderiam 
compor também o rol de atividades das unidades de saúde? Não poderiam 
estar nos congressos, eventos científicos e fóruns de saúde? [...] O peso 
das reuniões ou a aridez dos encontros técnicos espantam ainda mais a 
vida no trabalho e nos serviços de saúde.  (BRASIL, 2006, p. 103).  

Existem muitas formas de inclusão da arte na educação permanente das 

quais estes textos falam: por exemplo, oficinas literárias e de cinema, documentários 

e mostras fotográficas sugerem aspectos possíveis de percepção do ser e abertura 

para muitas pesquisas futuras. 

Trabalhar com histórias é uma das alternativas e apresenta algumas 

limitações. Requer tempo e privacidade, duas coisas que devem ser quase que 

“arrancadas à força” na apertada agenda da unidade e seus inúmeros 

compromissos. Não obstante, a construção das mesmas foi possível pelo nível de 

risco das famílias e a necessidade quase semanal de receberem visitas em seu 

domicílio - e o domicílio é um lugar privilegiado de escuta. Também as histórias 

estão sujeitas à interferência de quem narra e escreve (pois nenhum pesquisador, 

por mais que tente, consegue ser totalmente isento).  

Contar e ouvir uma história possibilita maior percepção dos processos de 

adoecimento, de cura e os significados da técnica, seus objetivos e essência: 

também possibilita perceber os significados de vida com qualidade e independência. 

Uma independência que se apresente em todas as situações, não obstante as 

limitações advindas de estar doente, pois se refere ao ser e não aos aspectos físicos 

somente. Independência refere-se à vida como potencialidade e qualidade, mesmo 

em presença da doença. 

A reflexão ontológica é o que possibilita o exercício do cuidado que não perde 

de vista a essência do ser humano. E não se torna insensível ao sofrimento: 
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Afinal, os trabalhadores de saúde também tem desqualificado, ao extremo, 
as queixas incultas e repetitivas das mulheres pobres e sofridas, dos 
alcoólatras, dos adolescentes sem futuro. Como desburocratizar (estas 
equipes de saúde) arrancando-as de sua insensibilidade que, a cada dia, 
vem se tornando mais monstruosa pela banalização? (VASCONCELLOS, 
1999, p. 327). “101         

É esta a reflexão que possibilita, nos professores e alunos das graduações 

em saúde, educarem-se como seres de cuidado. Estariam estes profissionais 

preparados para os acolhimentos do ser em suas diversas manifestações de 

sintomas? O louco, surtado e fora de si, que tumultua a unidade básica ou o plantão 

de pronto-socorro, e que traz em si algo tão fraturado como aquele que dentro da 

“normalidade”, fraturou um osso.102 

As ricas possibilidades da história de vida na compreensão das patologias 

mentais é uma das possibilidades de aprofundamento desta pesquisa desejadas por 

sua autora.  O manejo da loucura em suas variadas manifestações freqüenta todos 

os níveis de atenção à saúde. Causa grandes perplexidades no cotidiano da 

assistência e do cuidado e, no entanto, nos remete à terrível beleza de algumas das 

mentes mais notáveis da História da Arte e da Humanidade.  

A possibilidade de cura acenada pelo texto do curso de educadores do SUS é 

outra das possibilidades de estender esta pesquisa. A produção, nos espaços de 

saúde, de muitas formas de arte popular, tem caráter terapêutico e pode vencer a 

distância que normalmente separa a arte do grande público.  Esta distância decorre 

do fato de que a arte mesma adquiriu o status de mercadoria a ser possuída - e 

portanto, pouco acessível à grande maioria das pessoas. A produção terapêutica da 

arte é aquela que “propicia a reflexão e promove condições efetivas para que as 

pessoas comuns se sintam capazes de criar e possam fazer frente aos ditames da 

indústria cultural, alienante e avassaladora” e possam produzir, elas mesmas, uma 

contribuição para o processo de humanização e libertação do homem (MEZÀROS 

apud PEIXOTO, 2003, p. 21). 

                                                      
101 Gastão Vaz de Souza Campos, doutor em saúde coletiva, UNICAMP, posfaciando a obra de 
VASCONCELOS, E.M, 1999) que utilizou-se da estética através da escrita de  poesias, e  da 
construção de vídeos de seus próprios usuários atendidos no centro de saúde,  para a discussão de 
temas de saúde com as equipes de trabalho .e mostrando  através da  vivência pelo filme , outros 
modos de olhar, desta vez com o distanciamento propiciado pelo tratamento estético. 
102 É fato bastante comum nos serviços de plantão ou mesmo nas unidades de saúde que os 
profissionais não tenham paciência com os surtos psicóticos, que  aparecem ocasionalmente. Com as 
modernas medicações a maioria destes indivíduos não apresenta risco de violência, mantendo-se 
estável.  
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O desenvolvimento da escuta prepara as futuras(os) enfermeiras(os) para o 

cuidado que dialoga durante a execução das técnicas, tão necessário, no cuidado, 

no tratamento e na cura. “Ao trabalhador de saúde, caberia reconhecer estas 

diferenças, [...] valorizar a potencialidade humana, e com base nela, inventar, junto 

com o povo outros modos de pensar e viver a vida. Maneiras menos ásperas e mais 

solidárias [...]” (VASCONCELOS,  2001,  p. 78).  

É a abertura (do cuidador) que possibilita primeiro conter as palavras, para 

que depois sejam vertidas. Uma forma do verter é a poética, que pode caracterizar 

textos, relatos, ou histórias de vida, escritos por um professor, enfermeira, estudante 

de enfermagem ou outro profissional cuidador: “Poesia é um construir” 

(HEIDEGGER, 2007, p. 168), uma forma de habitar essencialmente a terra, através 

da linguagem.  

A linguagem é ela mesma o apelo mais elevado e, por toda a parte, o apelo 
primordial. É a linguagem que, primeiro e em última instância, nos acena a 
essência de uma coisa. [...] o co-responder, em que o homem escuta 
previamente o apelo da linguagem, é a saga que fala no elemento da 
poesia. Quanto mais poético é um poeta, mais livre, ou seja, mais aberto e 
preparado para acolher o inesperado é o seu dizer. (HEIDEGGER, 2007, p. 
168). 

Não se falou aqui na arte épica, mas na percepção da beleza da vida 

cotidiana, da gente simples e de seus cuidadores. Gente a quem, por um momento, 

a abertura da pergunta pela existência e seu motivo de ser-com, se apresenta pela 

clareira, a abertura em outra dimensão. Gente simples como o “operário em 

construção” do poema de Vinícius, que de repente, olhou para sua mão e “teve num 

segundo a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Pois 

tudo que havia no mundo, era ele que fazia: casa, mesa, cadeira e pão [...] Pois 

além do que sabia, exercer a profissão, o operário adquiriu nova dimensão: A 

DIMENSÃO DA POESIA”. 

O momento em que o operário para, olha a sua mão e a acha bela é o da 

abertura existencial: também nós, trabalhadores do cuidado humano, precisamos 

deste olhar que transforma nosso habitar (e labutar) na terra (e no trabalho em 

saúde) em poesia.  

No mundo não estamos destinados apenas ao trabalho e à funcionalidade 

técnica. Destinamo-nos à fruição da vida cientes do existir. Somos Dasein. Somos 

atores participantes de nossa história. Projetamos nossa vida no tempo e no mundo 
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e a dispomos por intermédio de nosso trabalho. Como seres que cuidam e educam 

estamos expostos ao ser. E somos educando-nos uns aos outros – no cuidado, 

junto-com - somos o mais belo projeto existenciário.  

                                                              Foi dentro desta compreensão 
Desse instante solitário  
Que, tal sua construção 

Cresceu também o operário 
Cresceu em largo e profundo 

Em largo e no coração 
E como tudo o que cresce 

Ele não cresceu em vão 
Pois além do que sabia 

- Exercer a profissão- 
O operário adquiriu 

Uma nova dimensão: 
A dimensão da poesia. 

 
E um fato novo se viu 

Que a todos admirava: 
O que o operário dizia 

Outro operário escutava. 
E foi assim que o operário 
Do edifício em construção 

Que sempre dizia “sim” 
Começou a dizer “não” 

E aprendeu a notar coisas 
A que não dava atenção... 

VINÍCIUS DE MORAIS 
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GLOSSÁRIO  

 

Alteridade – Que diz respeito ao outro ser. A palavra alteridade, que possui o prefixo 
alter do latim, possui o significado de se colocar no lugar do outro na relação 
interpessoal. 

Homodiegético – Narrador em primeira pessoa. 

Locus – Local onde se insere uma determinada prática social. 

Outro - Aquele outro ente, ser como nós, em princípio.  

Poética – referente à arte da poesia. É o estudo das obras literárias, particularmente 
as narrativas, que visa esclarecer suas características gerais, a sua literalidade, 
criando conceitos que possam ser generalizados para o entendimento da construção 
de outras obras. 

Praxis – ação moral, consciente da prática, e para o marxismo, união da teoria com a 
prática. 

Ontologia – Estudo do ser como ser ou do ente como ente. Relativo ao Humano. 

Ôntico – Relativo ao estudo do ser. Ou temas à ele dedicados. 

Ser-aí ou Dasein - do original alemão, não é traduzido, e ao longo das obras 
Heidegger é sempre empregado com o significado de consciência de sua (própria) 
existência. 
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APÊNDICE 

 

HISTÓRIAS CONTADAS PELOS ALUNOS EM ESTÀGIO - TRECHO S 

 

 

1.1. SOBRE GRAVIDEZ INDESEJADA, VIOLÊNCIA CONTRA A MULHE R E 
PATERNIDADE NÃO ASSUMIDA:  (esta história foi ouvida durante as consultas de 
enfermagem à mulher, e coleta de material para exame preventivo de câncer em colo do 
útero). 

 

Meu nome é Camila, tenho 29 anos e atualmente trabalho como costureira em uma 

facção próxima a minha casa. 

Tenho 2 filhos. O mais velho, de 6 anos, nasceu de um relacionamento curto. O pai 

era do Paraná. Permanecemos juntos durante 3 meses. Após saber da gravidez fui 

abandonada. Com bastante dificuldade consegui criar meus filhos e nunca deixei que lhe 

faltassem qualquer coisa. 

Sinto bastante dificuldade e receio ao falar de mim. Tive uma infância feliz, porém 

precisei trabalhar desde cedo. Durante minha adolescência sempre tive bastante dúvida em 

relação a sexualidade. Meus pais diziam que “tocar” no próprio corpo era vergonhoso e 

constrangedor. 

Quando tinha 16 anos de idade, sofri um abuso sexual. Fui abordada na rua, quando 

voltava para casa do trabalho. Já era noite e não pude ver o rosto desta pessoa que tantos 

males me causou. Jamais imaginei que um ato estúpido e desumano como este pudesse 

me causar tantos danos morais e psicológicos. O tempo foi passando e eu tentando me 

“esconder” da sociedade, pois a vergonha tomava conta de meus sentimentos. Escondi o 

fato dos meus familiares para poupá-los de mais sofrimentos. Várias vezes, tentei namorar, 

mas ao notar que o relacionamento ficava mais sério, eu me afastava com medo de precisar 

ir para a cama. Quando completei 20 anos, comecei a namorar e engravidei, porém minhas 

relações sexuais eram horríveis. Sempre senti muita dor durante a penetração e nunca 

consegui tirar aquela cena do estupro da minha cabeça. Ao completar o 6º mês gestacional, 

fui abandonada. Meu filho ficou sem registro de nascimento porque o pai não assumiu a 

paternidade. 

Recentemente já com 32 anos, conheci alguém especial. Ficamos juntos quase 6 

meses. Quando descobri que estava grávida, achei que ele ficaria feliz, afinal ele era meu 

companheiro e me ajudava em tudo, até financeiramente. Outra decepção. Mais uma vez fui 

abandonada e ele nega que este filho seja dele. Meu filho agora está com 4 meses e após 
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muitas brigas pedi que ele fizesse o exame de DNA. Ele concordou, porém exige que seja 

feito particular. Não quer realizar o exame pelo SUS, o que de certa maneira deixa-me 

preocupada, pois tenho medo que ele tente algum tipo de chantagem.  Conforme indicação 

médica, fui  ao posto de saúde realizar o exame Preventivo. Senti muitas dores e conversei 

com a enfermeira da unidade e com uma outra enfermeira que ainda fazia estágio e mais 

um rapaz que me escutou muito atencioso. Eles me orientaram a correr atrás dos meus 

direitos e exigir que ele assuma a paternidade, pois criança tem direito a ter um pai. 

 

1.2.  NA FILA DE UM PRESÍDIO NO ALTO VALE. 

Esta história é um relato de uma conversa que tive com uma mulher na frente do 

presídio, ela estava ali para visitar seu namorado. Eu ia acompanhar a minha tia que é 

enfermeira e trabalha lá nos sábados. Me ofereci para acompanhá-la, porque gostei muito 

das visitas que fizemos no nosso estágio em saúde coletiva e queria conhecer mais um 

trabalho deste tipo 

A mulher com quem conversei vou chamar de Júlia, na casa dos  30 anos, foi casada 

por 03 anos e teve uma filha que atualmente esta com 06 anos. Ela me conta:  

Quando me casei, levava uma vida de dondoca. O Luin, meu marido, era quem 

trabalhava. Ele ganhava bem, e começou no curso de Engenharia, ele me dava de tudo, eu 

não precisava trabalhar, era ele quem sustentava eu e a casa. Daí comecei a estudar. 

Sempre gostei de conversar e dar conselho para as pessoas comecei a fazer o curso de 

graduação em Psicologia. Logo depois engravidei e tive a Julinha. Eu cuidava da casa, do 

filho de tudo.  

Quando a menina estava com um ano, tive que desistir do curso. O salário dele já 

não era o suficiente para pagar todas as contas. Tinha meu curso de Psicologia e a 

faculdade dele. Sabe como é, né, com filho! É plano de saúde... leite... fraldas... remédios, 

quase todo mês. Bom, você tem filho, sabe como é. Tive que desistir do curso. Luin falou 

pra mim que depois que ele terminasse o curso dele eu continuaria o meu. Desisti no 

terceiro semestre do curso de Psicologia. Na época não fiquei tão frustrada, porque gostei 

da idéia de curtir mais minha filha. 

Quando faltavam quase dois meses para a formatura do Luin, aquela época de se 

preocupar com a festa, roupa, convidados, jantar, aquele clima de formatura, eu descobri 

que ele tinha um caso com uma moça que trabalhava perto do trabalho dele. Não foi 

ninguém que me contou, foi eu quem viu. Foi o fim do mundo. Meu céu caiu e meu chão 

desapareceu. Nem conversei com ele. Passei na casa da minha mãe, peguei minha filha, e 
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fui para casa de uma tia minha. Fiquei lá por mais ou menos quarenta e cinco dias. Só pedi 

pra minha mãe não dizer para ninguém onde eu estava.  

Ele ficou como louco, dizia pra todo mundo que não sabia o que aconteceu. Minha 

mãe me contou que no dia em que eu sai: quando ele chegou em casa ficou desesperado, 

não me achou em casa, minhas roupas e da menina. Ligou muito desesperado para meus 

pais. Daí minha mãe contou que eu tinha ido embora e porquê. Ele jurou de pé junto que era 

mentira. E implorou para minha mãe dizer onde eu estava. Ele sabia que era verdade, 

porque até parece que ele não iria procurar a policia ou um advogado para pelo menos ver a 

menina. 

Depois que ele se formou abriu um escritório e foi embora da cidade - e a moça com 

quem teve um caso foi com ele. Ele ficou quase um ano sem pagar pensão pra mim e para 

a filha. Entrei na Justiça e quase que ele foi preso. 

Fui morar com meus pais e comecei a trabalhar num salão de beleza. Gosto do que 

faço. Mas um dia vou recomeçar Psicologia. Fiquei muito tempo sem um amor. Conheci o 

Gael numa festa entre amigos, festa de final de ano na praia. Ficamos nos paquerando uma 

semana. Já foi o suficiente pra me apaixonar. Ele era um pouco reservado, não falava muito 

de sua vida. Falou que trabalhava de vendedor e passava muito tempo fora. Ele passou o 

numero do telefone da casa da mãe dele, eu passei o numero do meu celular. Depois que 

passaram as festas de final de ano, não o encontrei mais. Ligava para casa dele e ninguém 

atendia. Fiquei uns vinte dias sem noticia dele, consegui falar com a mãe dele, que me 

convidou para ir a sua casa conversar e tomar um café. 

Fiquei super feliz, iria conhecer a família dele, pensei que ele iria estar lá me 

esperando. Mas não foi o que aconteceu. Quando cheguei lá, a mãe dele me contou onde 

ele estava: NA PRISÃO! “Pegou dois anos e cinco meses de detenção. Faltam mais oito 

meses para ele sair daqui.” Fiquei chocada, magoada, irritada, traída, mas já estava 

apaixonada por ele e, segundo a mãe, Gael também estava apaixonado por mim. 

Ela me contou o porquê ele estava lá, mas quem sou eu prá julgar? Afinal quem não 

peca, quem não erra... Pediu prá eu ir visitar, que ele queria conversar comigo. Pensei muito 

e não podia repartir esse sofrimento com ninguém. Meus pais, nem pensar!  – Um 

presidiário! Mas depois de quinze dias fui. É muito humilhante a gente vir aqui. A primeira 

impressão que tive é que eles tratam a gente como marginal. Até peladas temos que ficar. 

Só entra de chinelo ou descalça, revistam tudo, comida, bolsa, tudo, tudo, tudo... . 
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Depois de muita conversa, choro, tanto da minha parte quanto da dele, como eu 

estava gostando dele e ele de mim, passei a visitá-lo toda semana. Ele me trata bem, nunca 

nenhum homem falou comigo como ele fala. 

No final de ano ele saiu por uma semana, pois quando os presos têm bom 

comportamento eles podem sair nas datas comemorativas. Saiu também no dia das mães. 

Daí levei-o para conhecer meus pais. Meus pais pensam que ele é representante de uma 

grande empresa, que viaja o Brasil inteiro. Meus pais não sabem que saio todo sábado para 

visitá-lo. Disse para eles que estou fazendo um curso todos os sábados das 08:00 as 17:00 

horas. Só tem uma pessoa que sabe dele, e agora você. Mais ninguém.  

Enquanto estava casada tudo o que Luin fazia parecia por obrigação. Quando o 

convidava para dar uma volta, ia sempre emburrado, parecia que estava indo obrigado. 

Acho que quando comecei a namorar ele gostava mesmo de mim, mas com o tempo 

desgostou. Ele mudou muito. Com o tempo não se importava com as coisas, comigo, com a 

menina. Foi melhor assim, só foi doloroso como aconteceu. 

Acredito que o Gael gosta de mim e vou aproveitar esse momento. Quero gostar de 

quem gosta de mim, no momento vou dar valor pra quem dá valor pra mim. Agora estou feliz 

assim, vou esperar ele sair daqui e daí vamos ver o que vai acontecer. Só espero que 

quando ele sair daqui continue esta pessoa maravilhosa que é. 

 

1.3. HISTÓRIA SOBRE PROFISSIONAL DO SEXO (Uma aluna escuta esta história 

conversando com uma moça no ponto em que pega ônibus para o estágio. O episódio  

ocorreu logo depois da visita dos estagiários às boates da cidade para prevenção de DST e 

vacinação contra hepatite.) 

Estava eu, um dia desses, no ponto de ônibus do trevo da Rodovia,  esperando meu 

colega, para juntos irmos para o estágio, quando uma mulher, que  também estava no ponto 

de ônibus, começou a conversar comigo. Conversa vai, conversa vem, percebi estava me 

contando sua vida. Para minha surpresa, ela me contou que é casada e mãe de dois filhos, 

e mora em outra cidade, com o marido e os filhos. Até ai tudo normal, mas o que eu não 

sabia e ela queria me contar, é que ela é garota de programa. Contou-me, que conheceu 

seu marido fazendo programa. Segundo ela, ele entende a opção de vida dela e a aceita. 

Ela  conta que não faz programas em sua cidade, para não ficar chato para o marido. Falou-

me ainda, que pretende comprar um carro novo para ele e depois vai parar com esta 

profissão. Pelo o que ela me contou, os filhos não sabem o que ela faz, ela apenas diz que 

trabalha em Indaial. Outra coisa que me chamou a atenção foi ela contando que não toma 
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bebida alcoólica durante os programas, diz nunca ter usado droga, e que só aceita fazer 

sexo protegida, usando preservativo. Diz que precisa pensar nos filhos, que ainda são 

pequenos e precisam muito dela, por isso mesmo, diz ela, que quando conseguir comprar o 

carro novo para o marido, não ira mais fazer programas. Achei a história interessante por 

isso decidi escrever. Sinceramente gostaria de me encontrar novamente com ela para 

conversar mais e saber mais sobre sua vida.  

 

1.4. RELATO DE UMA GESTANTE ADOLESCENTE QUE PROCURO U O POSTO DE 

SAÚDE. (Acadêmico conta sobre um dia de atendimento às gestantes.) 

Estávamos eu e a enfermeira M em sua sala quando a técnica de enfermagem nos 

trouxe uma ficha para uma consulta de enfermagem. Pedimos para que a menina entrasse e 

sentasse na cadeira dentro da sala. Ao entrar surpreendi-me ao ver a pessoa de aspecto 

franzino, de boné e roupas surradas pelo tempo. Mas ela já era conhecida pela enfermeira 

que perguntou se estava tudo bem. A menina disse: “Olha não está vindo a minha 

menstruação e eu acho que estou grávida”. Toda contente, sorria como só vendo. Peguei a 

sua ficha e olhei a sua idade: 15 anos, quase cai de costas!  Pensei: “E agora como você vai 

criar essa criança, você é uma criança!” 

De forma tranqüila e sorridente, mas, com certeza, no íntimo preocupada, a 

enfermeira disse: “Você tem certeza?” “Sim” ela disse sorrindo, mostrando um exame de 

BETA HCG, o segundo, pois o primeiro tinha dado negativo. Ao olhar o exame, pensativa, 

pegando o registro do SIS-PRENATAL, M disse: “Esse exame não é muito conclusivo, o 

resultado é de 85% para estar grávida, você por acaso não tomou comprimido de 

anticoncepcional demais?” A menina respondeu: “Tomei sim, eu esqueci um dia e ai tomei 5 

de uma vez só”. 

 Neste mesmo instante, M deixou o SIS-PRENATAL103 de lado e disse: “Olha pela 

carga de hormônio o exame deu pouco conclusivo, vamos ter de repetir o exame de 

gravidez”.  

Neste momento, a menina olhou de forma indignada para M e disse: “Eu tenho 

certeza que estou grávida, eu e minha amiga compramos um exame na farmácia e deu 

                                                      
103 SISPRENATAL- sistema único de cadastro das gestantes do MS que indica níveis de risco e 
monitora o seguimento da gravidez. Os critérios para realização do pré-natal obedecem a 
procedimentos padrão de segurança em número de consultas, exames, participação em reuniões, e 
vacinação antitetânica. 
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positivo e esse também deu positivo. A primeira vez que fiz o teste de gravidez deu 

negativo, e minha mãe quase me matou!” 

“Agora não, é diferente já estou morando com o meu namorado, ele é muito bom 

para mim, tem 17 anos. A minha sogra também é boa para mim me acolheu muito bem, 

depois que minha mãe me levou para morar com o meu namorado. Ela  disse que não quer 

me ver r até gostei e assim ficamos juntos.” 

“Eu não estou trabalhando. A mulher que me dava emprego me largou porque tinha 

muita mulher grávida na firma e não podia ficar comigo, mas tudo bem! Por enquanto não 

vou trabalhar. O meu namorado trabalhava numa firma, mas também saiu e diz que vai 

trabalhar para a firma anterior, porque achou melhor.” 

“Não estou estudando, estava fazendo um supletivo do ensino médio, tive de parar 

porque a médica disse que não podia andar de bicicleta muito longe. Um dia penso em 

voltar, quem sabe. “ 

Na segunda consulta, a menina trouxe o exame: 100% positivo. A alegria tomou 

conta de seu rosto largando um sorriso de lado a lado. Preenchemos então o SIS-

PRENATAL e em seguida realizamos um exame físico. Neste momento, me dei conta: 

poderia ser minha filha! (Ela tem 13 anos!). Fiquei pensando nisso a noite toda. Poderia ser 

a minha filha. Como eu reagiria se fosse ela? O que eu diria disser nesse momento se me 

disse-se: “estou grávida de um guri de 17 anos?” Talvez morresse um pouco de mim, mas 

nunca expulsaria sangue do meu sangue de minha casa. Ela há pouco era o meu bebê, 

nunca a afastaria de perto de mim, ainda mais agora tão frágil e desprotegida como é uma 

mulher grávida! 

Recobrei a presença, no momento, para não ficar emocionado e continuei a consulta 

de enfermagem. Percebi ao examinar a boca, muita placa bacteriana e uma cárie no molar 

direito e pensei: Puxa, não sabe nem escovar os dentes e pensa em engravidar! Senti um 

pouco de raiva dos pais que não educaram e nem cuidaram de forma apropriada. Se ela 

tivesse usado preservativo ou escovado os dentes! Mas somente orientei para marcar uma 

consulta com o dentista, porque estava grávida e seria importante para ela. 

Quando a professora começou a fazer exercícios com a menina, ela ficou muito 

contente. Neste momento voltou a ser a criança que deveria ser e pensava somente  em 

brincar. Se pudesse deixar para ser responsável por um bebê somente quando fosse adulta! 

Mas não era assim: agora ela sabia que tinha que cuidar de uma criança, mesmo não 

sabendo se cuidar sozinha. 
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Na terceira consulta, a menina  estava com sangramento e perda de líquidos  devido 

aos esforços. Tinha estado no pronto socorro na noite anterior e  orientamos que não 

executasse nenhuma atividade que colocasse o bebê em risco, principalmente não fazer 

sexo, porque poderia causar saída de líquidos e poderia sangrar novamente. Ela disse: “A 

doutora me disse que não podia fazer nada se não vou perder o bebê”. Deu um sorriso 

amarelo, porque não estava feliz, e porque estava com os dentes muito sujos. 

Convidamos a menina para o grupo de trabalhos manuais Disse que poderia até 

aprender uma nova profissão, se procurasse na sexta feira o curso de bordado, crochê e 

tricô. Poderia fazer um sapatinho para o bebê ou bordar o nome na toalha ou no babador. A 

menina gostou e foi muito contente na sala de reunião, para ver como era esse curso. Seus 

olhos brilharam ao ver as linhas coloridas!  

Meu estágio logo vai acabar, mas acho que vou ligar para a enfermeira para ver 

como ela está se saindo. Acho que tão cedo não vou esquecer desta menina!  

 

NOTA: os textos aqui colocados foram escritos durante a observação de campo e são parte 

integrante do portfólio do Internato em Saúde Coletiva dos acadêmicos da oitava fase da 

Graduação em enfermagem da FURB.   
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