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MARICHAL, Ondina Machado de. O cuidado de si: as possibilidades de transformação no 
cotidiano do docente de enfermagem. Dissertação do Programa de Mestrado em Saúde e 
Gestão do Trabalho, Centro de Ciências da Saúde, Itajaí/UNIVALI, 2011. Orientada por 
LEOPARDI, Maria Tereza. 
 
 

RESUMO 
 
 

Trata-se de um estudo sobre o cuidado de si e as possibilidades de transformação 
no cotidiano dos docentes enfermeiros, de um curso técnico em enfermagem, de 
uma instituição pública do nordeste de Santa Catarina. Teve como parte do aporte 
teórico a publicação Tecnologias do Eu, de Michel Foucault (2008). O autocuidado é relativo 
ao individuo como um todo; o que se vê, por exemplo, o seu corpo, o ambiente ao seu redor, 
o entorno, a história, a vida social; e também o que não se vê, como a alma, o espírito, os 
pensamentos, as emoções, isto é, o lado subjetivo. Para a coleta dos dados, a estratégia 
utilizada foi a de oficinas, utilizando as rodas de conversa, por ser uma técnica de 
intervenção, transformadora, inclusiva, acessível e de construção compartilhada. Todas as 
rodas de conversa foram gravadas, transcritas, organizadas, validadas, codificadas com 
nomes de flores típicas da região de Joinville e analisadas. Também foi utilizado o diário de 
campo. A análise dos dados é apresentada de uma forma descritiva e interpretativa, 
procurando preservar a maneira como as participantes se expressaram em relação ao 
cuidado de si e a razão de elas realizarem ou não este cuidado cotidianamente. A análise 
qualitativa foi realizada sob a forma de narração das falas, seguindo uma organização de 
acordo com os temas que apareceram. Essa pesquisa mostrou que a maioria absoluta dos 
docentes enfermeiros, embora sejam profissionais do cuidado, não se cuidam. Os 
enfermeiros cuidam de seus afazeres, dos outros, mas não de si mesmos, e quando se 
tornam docentes continuam com a mesma atitude. Talvez o problema não seja propriamente 
o trabalho, mas as condições de vida, que exigem uma rotina desgastante, condicionando 
fadiga e estresse, que se agrava com as características do trabalho docente.  
 
Palavras Chave: assistência a saúde; educação em saúde; educação continuada. 



 

 

8

 

 

MARICHAL, Ondina Machado de. Self-care: the possibilities of transformation in the daily 
lives of nursing teachers. Dissertation of the Master’s Degree Program in Health and Work 
Management, Center for Health Sciences, Itajaí/UNIVALI, 2011. Supervised by LEOPARDI, 
Maria Tereza. 
 

 

ABSTRACT 

 
 

This study is about self care and the possibilities of transformation in the daily lives of nursing 
teachers of a technical nursing course of a Brazilian public institution in the northeast of the 
State of Santa Catarina. Its theoretical basis uses the publication "Technologies of the self", 
by Michel Foucault (2008). Self care is related to the person as a whole; that which is visible, 
for example, our body, our context, the environment, the history, the social life; and also that 
which is invisible, as the soul, spirit, thoughts, emotions, i.e., the subjective side. Data were 
collected by means of workshops, through discussion groups, as this is a transforming 
intervention technique and one that is accessible and of shared construction. All the 
discussion group meetings were recorded, transcribed, organized, validated, and coded 
using names of flowers found in the Joinville region, and then analyzed. A field diary was 
also used. The analysis is presented in a descriptive and informative way, seeking to 
preserve the way in which the participants expressed themselves in relation to self care, and 
their reasons for doing it, or not, in their daily lives. The qualitative analysis was done by 
discourse narration, following an order according to the themes raised for discussion. This 
research showed that the majority of the nursing teachers, despite working in the care 
business, do not take proper care of themselves. The nurses did their tasks, and took care of 
others, but did not take care of themselves, and then when they became teachers they 
continued in the same attitude. The problem may not be the work itself, but the living 
conditions, which require a stressful routine that leads to high levels of fatigue and stress, 
which aggravates with the characteristics of teaching work.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9

SUMÁRIO 

 
1 INTRODUÇÃO....................................................................................................... 11 
1.1 OBJETIVOS ............................................................................................................ 18 
1.1.1 Objetivo Geral ..................................................................................................... 18 
1.1.2 Objetivos Específicos ........................................................................................ 18 
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO ................................................................................. 19 
2.1 CONCEITOS DE CUIDADO DE SI ......................................................................... 19 
2.2 O QUE A HISTÓRIA NOS DIZ ................................................................................ 25 
2.3 O QUE SE DIZ HOJE.............................................................................................. 31 
 
3 METODOLOGIA ................................................................................................... 39 
3.1 TIPO DE ESTUDO .................................................................................................. 39 
3.2 O LOCAL E PERÍODO DE ESTUDO...................................................................... 41 
3.3 AS FONTES DE DADOS ........................................................................................ 43 
3.3.1 Os participantes ................................................................................................. 43 
3.3.2 Os Procedimentos Metodológicos .................................................................... 43 
3.3.2.1 A técnica de coleta de dados ............................................................................ 43 
3.3.2.2 Os procedimentos de análise de dados ............................................................ 46 
3.3.2.3 Os procedimentos éticos ................................................................................... 47 
 
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS DADOS .............................................. 49 
4.1 QUEM SOU EU? O DESPERTAR! ......................................................................... 53 
4.2 AS FORMAS DE CUIDADO E DESCUIDO DE SI .................................................. 68 
4.3 OS SETE PRINCÍPIOS PARA A EDUCAÇÃO COMO CUIDADO DE SI ............... 92 
4.3.1 Primeiro princípio para educação do cuidado de si: a elaboração de um 

projeto de vida ..................................................................................................... 92 
4.3.2 Segundo princípio para educação do cuidado de si: apropriação do 

autovalor ........................................................................................................... 94 
4.3.3 Terceiro princípio para educação do cuidado de si: inserção ativa na 

convivialidade ................................................................................................... 97 
4.3.4 Quarto princípio para educação do cuidado de si: o conhecimento do 

auto-limite ......................................................................................................... 99 
4.3.5 Quinto princípio para educação do cuidado de si: elaboração de 

propósitos profissionais .................................................................................. 101 
4.3.6 Sexto princípio para educação do cuidado de si: a busca da integração da 

razão e da emoção .............................................................................................. 105 
4.3.7 Sétimo princípio para educação do cuidado de si: desenvolvimento do 

sentido existencial ............................................................................................ 107 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................... 110 
 
REFERÊNCIAS ........................................................................................... 118 
APÊNDICES ................................................................................................ 125 
APÊNDICE 1 - TERMO DE ACEITE DE ORIENTAÇÃO .............................................. 126 
APÊNDICE 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO ................. 127 



 

 

10

APÊNDICE 3 - TERMO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO 
DE DADOS ......................................................................................... 128 

APÊNDICE 4 - AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO SEDE PARA A REALIZAÇÃO 
DA PESQUISA ................................................................................... 129 

 
ANEXOS ...................................................................................................... 130 
ANEXO 1 – DESCRITORES ......................................................................................... 131 
ANEXO 2 – LEIS E OUTROS DOCUMENTOS LEGAIS .............................................. 133 
Anexo 2.1 Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 ................................................. 133 
Anexo 2.2 Resolução CD n. 13, 16 de junho de 2008 ............................................... 135 
Anexo 2.3 Lei n. 2.604 de 17 de setembro de 1955 ................................................... 137 
Anexo 2.4 Lei n. 7.492 de 20 de setembro de 1986 ................................................... 138 
Anexo 2.5 Decreto n. 94.406 de 08 de junho de 1987 ............................................... 139 
ANEXO 3 – SETE PRINCÍPIOS PARA A EDUCAÇÃO COMO CUIDADO DE SI ....... 140 
ANEXO 4 – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UNIVALI ........... 143 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11

1 INTRODUÇÃO 

 

O estudo destinou-se a propor formas de uma reflexão sobre as práticas do 

cuidado de si, durante o fazer de enfermeiros professores nas salas de aulas, nas 

práticas de laboratórios, nos campos de estágios supervisionados, no planejamento 

das atividades, no preparo e ministração de aulas teóricas e práticas de laboratório, 

orientação de projetos de ação comunitária, atendimento para recuperação de 

conteúdos e prática aos estudantes, além de participação em comissões e reuniões 

de departamento. Além disto, ainda atuam na supervisão dos estudantes em feiras 

de saúde mensal, em abrir, ler e responder a lista diária e longa de e-mails da 

direção, chefias de departamentos, coordenadoras de curso, colegas e dos 

estudantes do curso técnico em enfermagem, do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Santa Catarina.  

Este trabalho teve como parte do aporte teórico a obra Tecnologias do Eu, de 

Michel Foucault (2008), com o intuito de refletir sobre a prática do cuidado de si.  

Tem como propósito a melhoria da qualidade de vida e das condições de saúde 

individual e do grupo em que participam os docentes informantes, tornando o 

trabalho prazeroso, facilitando a criatividade, o crescimento e desenvolvimento de 

todos, que tem, em última análise, produzindo reflexos sobre os estudantes e 

egressos do curso técnico em enfermagem, na sua prática diária. 

Desde a criação do Curso Técnico em enfermagem, passando pela 

coordenação, gerência, e atualmente como coordenadora de saúde e serviços do 

Campus, venho percebendo que havia embates em nosso ambiente de trabalho, no 

qual se experimentava um clima tenso, na maioria dos dias, e que se arrastava com 

os anos. 

A sala de professores é coletiva, com treze pessoas dividindo o mesmo local, 

e se percebia grande poluição sonora e visual. A carga horária de quarenta horas 

semanais deve ser cumprida no ambiente de trabalho, seja, com atividades de aula, 

ou preparo de aula, reuniões, estudos, e outros. As condições de trabalho não eram 

boas e se tentava, cotidianamente, superar algumas deficiências, apresentando-se 

frente ao estudante da melhor maneira possível. Havia baixa criatividade e 

produtividade, com algumas situações adversas, que serão analisadas adiante. 
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Talvez o problema não seja propriamente o trabalho, mas as condições de 

vida, que exigem uma rotina desgastante, condicionando fadiga e estresse, que se 

agrava com as características do trabalho docente apontadas acima. 

Observo que os colegas, com quem divido minhas horas de trabalho, fazem 

turnos sucessivos de trabalho diariamente. Vejamos a rotina de uma docente: pela 

manhã, acorda, faz café, toma-o apressadamente, arruma os filhos, deixa-os em 

escolas e, então, encaminha-se para o Instituto ou para os campos de estágios 

supervisionados, nos hospitais ou unidades de saúde; ao meio-dia, corre para 

buscar os filhos nas escolas, levá-los para casa, terminar de preparar e servir o 

almoço, almoçar às pressas, empilhar a louça na pia, em dias alternados durante a 

semana, além de levar o filho na aula de inglês, natação, judô, catequese ou outra 

atividade, ou retornar para a creche, ou orientar a empregada com quem os filhos 

ficam.  

Este docente, então, retorna ao Instituto, para mais quatro horas de trabalho, 

e termina sua jornada. Após isto, busca as crianças que ficaram em atividade, passa 

na padaria e vai para casa preparar, servir e tomar o café da tarde, limpar a cozinha 

e iniciar o preparo do almoço do dia seguinte, colocar as roupas para lavar, estender 

e passar a roupa que estava lavada e empilhada, ajudar os filhos nas lições e 

organizar as outras atividades da casa, tomar banho e dormir, só lá pelas vinte e três 

horas. 

Não sendo suficiente, ainda há uma expectativa social de que precisa cuidar 

de outras questões como manutenção dos automóveis, paga contas, ajuda outros 

familiares, como pais, irmãos, parentes, especialmente em relação à saúde, ‘porque, 

afinal, é enfermeiro’. Sobrar tempo para se cuidar, como? Quando? Os dias, as 

semanas, os meses, os anos e as décadas passam e vamos agregando mais 

afazeres à nossa rotina, assumindo quase todas as tarefas de organização e 

manutenção das rotinas de vida como função não delegável.  

Nos finais de semanas, organiza a casa, as roupas, o quintal, leva o carro 

para lavar, considera fazer visitas familiares, obrigações religiosas e, no final do 

domingo, pensa em organizar-se para mais uma semana estressante, cansativa e 

extensa de trabalho, entendendo-se aqui que o trabalho vai além do “formal”.  

Evidentemente, não se pode deixar de mencionar que as rotinas da vida 

cotidiana podem ser ou não compartilhadas com o cônjuge. Porém, Rocha e 

Sarriera (2006) sobre a dupla jornada de trabalho das professoras, dizem que: 
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a jornada dupla de trabalho se sustenta através da crença de que a 
mulher é o ser cuidador. Cabe destacar que as tarefas que integram 
o trabalho doméstico são muito diversas quanto a sua complexidade, 
indo desde a limpeza, alimentação, administração de recursos até o 
cuidado e educação dos filhos bem como de cuidar das pessoas 
doentes. (ROCHA; SARREIRA, 2006). 

 

Esta questão, de certa forma, aponta para a vida de um trabalhador que 

exaure suas forças em suas rotinas cotidianas de sua vida familiar, tendo, além 

disto, a rotina da docência, que também revela muito desgaste. 

Gonzales (1995) diz que o abandono de si mesmo expressa-se, entre outras 

coisas, por excesso de atividades e incapacidade de ficar só. Sendo enfermeiros, 

como integrantes dos profissionais da saúde, parece-nos que há, muitas vezes, uma 

exigência pessoal de cuidar de problemas de amigos e familiares que vêm trazer 

suas dificuldades, suas doenças e querem a nossa opinião, cuidados, companhia, 

encaminhamentos e ajuda. 

Ninguém pode dar ao outro o que não tem, diz um antigo provérbio. É fato, e, 

por conseguinte, seremos mais eficazes na nobre tarefa educacional se nos 

dispusermos a promover o bem estar do outro, sem nos esquecermos do nosso 

próprio (MARTINS, 2006) 

Observo que vivemos em função dos outros e o autocuidado fica 

cotidianamente para outro plano, que não é alcançado, resultando cansaço, 

desmotivação, desencanto, diminuição da produtividade, afastamentos por licença 

para tratamentos de saúde e posterior aposentadoria por invalidez. 

Kohls (2004) verificou que, “na enfermagem, praticamente em todas as 

situações, a preocupação com o cuidado do outro está presente de modo contínuo e 

quase exclusivamente, em detrimento do cuidado de si”. No ensino profissional, 

parece que esta questão não é tratada como parte das experiências do educando, 

como parte da construção do sujeito, como afirma Barbosa (2009).  

 
Acredito que, ao se constituir subjetivamente, o sujeito interage com 
os diferentes sistemas de relações do seu contexto e está, 
continuamente, reconfigurando sua subjetividade. Neste sentido, 
pode-se destacar a sala de aula, a educação, como contexto 
importantes de construção da subjetividade, não somente pelo tempo 
que permanecemos nele, mas pelas possibilidades de interações, de 
construção de significados, de aprendizagens. (BARBOSA, 2009). 
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Em minha atividade docente, percebia ainda as dificuldades nos 

relacionamentos interpessoais e, mesmo trabalhando juntos há mais de uma 

década, não me parece termos aprendido, ainda, a ouvir a voz do colega, ouvir suas 

idéias, suas proposições, resultando em desgastes emocionais, levando-nos a 

‘suportar’ socialmente estes conflitos, com o mínimo de contato possível. 

As disputas por poder político para a gestão do campus é grande e, muitas 

vezes, acrescenta estresse e perda de unidade grupal. Além disto, muitos docentes 

são valorizados, reconhecidos como excelentes, são homenageados pelos 

estudantes, enquanto outros se sentem esquecidos e carregam mágoas por não se 

sentirem estimulados. 

Quanto aos cuidados físicos, sabe-se que a ingestão hídrica diária, aos goles 

e aos poucos é benéfica para a homeostase. Observei mínima ou quase nula 

preocupação sobre isto, entre nós, docentes.  

Não raras vezes, escuto colegas dizerem ’tenho que ir ao banheiro agora’! E 

saem correndo para satisfazer suas necessidades fisiológicas às pressas, depois de 

terem adiado, por conta de tarefas que ‘deviam’ terminar antes, levando à pré-

disposição para infecções e incontinências urinárias e também ao câncer de 

intestino. Os lanches entre as refeições resumem-se a um cafezinho, com algumas 

bolachas água e sal. Muitos de nossos dias passamos oito horas - quatro no período 

matutino e quatro no período vespertino - frente a um computador, sem levantar, 

conversar, enfim, conviver com os colegas. 

 Diante destas questões cotidianas, da vida da maioria dos professores no 

Brasil, a realização desse trabalho foi importante, pela necessidade urgente de 

aprendermos a desacelerar o ritmo em que nos encontramos, e despertar para 

harmonizar as atividades de modo a construir o cuidado, primeiro de si mesmo, 

depois das pessoas que nos cercam e, nisto, concordo com Wendhausen e Rivera 

(2006), quando elas dizem que “a modernidade levou o homem a acreditar que a 

tecnologia tudo pode, entretanto, convivemos, hoje, com uma grande necessidade 

de retorno ao cuidado, pois nos esquecemos de nós, como seres de relação e de 

cuidado”.  

Para Wendhausen e Rivera (2006): 
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o ato de cuidar e o trabalho de enfermagem são essencialmente 
humanos [...].Foucault, através dos estudos sobre a governabilidade, 
possibilita a compreensão das bases que nos constituem em agentes 
morais. Daí decorre como fazemos nossas escolhas e sobre o que 
pautamos nossos valores. (WENDHAUSEN; RIVERA, 2006). 

 

Problematizar, trazer à tona a necessidade de refletir, desvelar, construir, 

juntos as possibilidades de transformar essa realidade é fundamental para o 

compromisso com o cuidado de si. 

Gasperi e Radünz (2006) dizem que: 
 

geralmente, os enfermeiros carregam consigo o estigma de serem 
pessoas que se doam aos outros, pessoas que "vivem" para cuidar 
dos outros. Realmente, nossa função primordial é cuidar, e 
procuramos fazer isso muito bem. No entanto, esquecemos, com 
freqüência, de cuidar de nós mesmos. (GASPERI; RADÜNZ, 2006) 

 

E é isto que geralmente acontece também com os docentes, e esta é a 

realidade a ser desvendada, para que se possa construir, experimentar e 

transformar modos de cuidado de si, particularmente no trabalho. Esta possibilidade 

de reflexão ocorreu por meio das oficinas realizadas no presente trabalho. 

Para Wendhausen e Rivera (2006),  

 
a intencionalidade é o que nos diferencia dos outros animais. O 
trabalho nos constrói enquanto pessoas. Construímos nossa 
identidade também no modo como nos inserimos no mercado de 
trabalho. Entretanto, o trabalho tomou tais dimensões no mundo 
moderno, que passa a ser um “peso” em nossas vidas e ao mesmo 
tempo toma toda nossa vida, em termos de tempo e simbolicamente, 
na medida em que retira quase toda nossa energia. Além disso, 
submeteu nossa subjetividade, ou seja, somos coagidos a pensar de 
determinada maneira e principalmente a não pensar sobre o que 
fazemos, ou apenas pensar de maneira imediata, pela necessidade 
imediata. A isto denominamos alienação. A alienação se dá de várias 
maneiras, mas principalmente pela fragmentação do trabalho que 
nos faz perder seu sentido e, consequentemente, a dimensão de seu 
valor. (WENDHAUSEN; RIVERA, 2006). 

É certo que somos diferentes dos outros animais, por termos condições de 

pensar e escolher o que queremos fazer. O trabalho é parte importante de nossa 

vida, mas somos construídos enquanto pessoas, literalmente, na família, na escola, 

na comunidade; onde nascemos, vivemos e crescemos.  
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De qualquer forma, a qualidade de nossa vida está ligada tanto às condições 

externas como aos movimentos pessoais em termos de cuidado de si. 

Foucault (2004, p 11) diz que o cuidado de si é considerado como o momento 

do primeiro despertar. Situa-se exatamente no momento em que os olhos se abrem, 

em que se sai do sono e se alcança a luz primeira: este [...] “ocupar-se consigo 

mesmo’’. 

Este estudo foi importante para mim, pois me vejo chegar ao final de carreira, 

depois de trinta anos de trabalho na enfermagem; dezesseis destes como docente, 

percebendo-me extremamente cansada, extenuada, eu diria.  

Há dias em que não desejo mais ter de ir trabalhar, não penso em minhas 

atividades com o prazer de anos atrás, quando fui muito apaixonada pelo que fazia, 

e já pensei muitas vezes em desistir, procurar outra forma de ganhar a vida, e, 

sinceramente, ultimamente estou esperando a aposentadoria, e isto incomoda, 

deixa-me inquieta. Revendo minha história profissional, vejo que poderia, em muitas 

situações, ter sido diferente, se o autocuidado fosse presente durante todos os dias 

nas minhas atividades.  

E me inquieto, sobremaneira, por ver que esta sensação e estes sentimentos 

são compartilhados pela maioria de meus colegas, considerando que este despertar 

para a atenção a si mesmo deve ser experimentado também pelos futuros 

profissionais, por cujas formações somos responsáveis. 

Paulo Freire (2007, p. 34) refere-se à “discussão reflexiva orientada pelo 

educador entre estas posições práticas e suas relações com a teoria. Assim, ficar só 

na teoria, isso seria fazer teoricismo”. O que nos ensina a fazer as coisas é a prática 

e, neste caso, se os docentes não se cuidam, podem tornar-se referências para a 

‘produção’ de futuros profissionais que também não irão cuidar de si. 

Deixo minha contribuição para uma possibilidade de acordarmos, 

desalienarmo-nos, despertar para o cuidado a nós mesmos, não deixando calada 

minha inquietação. Ortega (1999, apud KOHLS, 2004) diz que “a inquietação da 

alma é considerada a mais importante atividade do cuidado de si. Para os 

epicuristas, o cuidado com a alma era realizado por meio da filosofia”. 

A filosofia, como meio de autoconhecimento e autopercepção é o pensar 

atento. Pensar como, na atualidade? Com toda a correria do cotidiano? Com todo o 

ativismo a que nos deixamos submeter a cada dia? Somos a geração do 
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imediatismo, da pressa, do já, do agora? Como parar para pensar? Como aprender 

a pensar verdadeiramente? 

Paulo Freire (In Brasil, 2007, p.34) nos ajuda nisso, ao chamar a atenção para 

o fato de que 

 
os problemas sempre virão e serão solucionados ou não, 
dependendo de nosso entendimento e de nossas ações, mas o 
importante seria compreender que, "para lutar pela libertação ou pela 
autonomia", para desenvolver nossa capacidade de autoria e 
autodeterminação, é preciso que aprendamos, entre tantas outras 
virtudes, a "vivermos pacientemente impacientes”. (BRASIL, 2007). 

 
Nos últimos anos, muito se tem falado na necessidade de o profissional da 

saúde cuidar-se, para poder cuidar bem das pessoas ao seu redor. Entendo que isto 

se aplica também aos docentes, mas, infelizmente, tem sido levado apenas em 

termos de debate teórico, com poucas iniciativas para uma prática diária, constante, 

ao mesmo tempo em que se trabalha, estuda, diverte, descansa, ou seja, em todos 

os momentos, é imprescindível o autocuidado. 

O próprio Foucault (1985, p. 50), a respeito do cuidado de si, diz que: 

 
[...] é preciso entender que o princípio do cuidado de si adquiriu um 
alcance bastante geral: o preceito segundo o qual convém ocupar-se 
de si mesmo é em todo caso um imperativo que circula entre 
numerosas doutrinas diferentes; ele também tomou a forma de uma 
atitude, de uma maneira de se comportar, impregnou formas de 
viver; desenvolveu-se em procedimentos, em práticas e em receitas 
que eram refletidas, desenvolvidas, aperfeiçoadas e ensinadas; ele 
constituiu assim uma prática social, dando lugar a relações inter-
individuais, a trocas e comunicações e até mesmo a instituições [...]. 
(FOUCAULT, 1985) 

 

Ao se falar de autocuidado, é relativo ao individuo como um todo; o que se vê, 

por exemplo, o seu corpo, o ambiente ao seu redor, o entorno, a história, a vida 

social; e também, o que não se vê, como a alma, o espírito, os pensamentos, as 

emoções, isto é, o lado subjetivo. 

Penso ter feito provocações com este trabalho, no sentido de que os 

docentes, ao refletirem sobre as possibilidades de cuidado de si, as coloquem em 

prática. Além disto, a sociedade estará sendo beneficiada ao receber os egressos 

advindos de uma escola “em que as pessoas cuidam de si mesmos”, o que entendo 

ter influência sobre a qualidade da assistência prestada.  
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Este trabalho também fornece elementos para pesquisas posteriores, na 

construção de um marco de referência para a introdução de conteúdos novos que 

visem, na formação profissional em saúde, o desenvolvimento de cada sujeito para 

cuidar, cuidar-se e aceitar ser cuidado. 

 

 

1.1 OBJETIVOS  

 

Nesta investigação pretendo atingir os seguintes objetivos: 

 

1.1.1 Objetivo Geral 
 

Reconhecer os modos de cuidado de si entre os docentes do Curso e 

estimular a construção coletiva da cultura do cuidado de si na instituição educacional 

como um todo. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

a) Refletir coletivamente sobre ações cotidianas de cuidado de si, com os docentes 

enfermeiros;  

b) Instrumentalizar os participantes da pesquisa com material teórico sobre 

conceitos e estratégias de cuidado de si; 

c) Refletir sobre a cultura do cuidado de si, e construir coletivamente formas de 

promoção e manutenção da saúde no trabalho, com reflexo nas práticas 

educativas.  

Diante destas preocupações muito pessoais, mas sustentada pela perspectiva 

de se proporcionar oportunidades de mudanças na qualidade de vida dos docentes, 

através de medidas de cuidado de si, tenho como questionamento de pesquisa: 

Como os docentes enfermeiros cuidam de si mesmos, no trabalho realizado no 
Curso Técnico em Enfermagem do IFSC, Campus em que atuam? 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

2.1 CONCEITOS DE CUIDADO DE SI 
 

Para Foucault (1999, apud KOHLS, 2004), Epicleto foi quem melhor 

descreveu o cuidado de si. Epicleto dizia que Deus concedeu a razão ao homem 

para que ele, livremente, pudesse velar por si próprio, diferente dos outros animais. 

É um privilégio-dever, um dom-obrigação, que nos assegura a liberdade, para 

tomarmo-nos nós próprios como objeto de toda a nossa aplicação para diferentes 

projetos de si. 

Somos diferentes dos outros animais, por podermos pensar e fazer as nossas 

escolhas. E, diferente do que escreve o autor, parece que quase esquecemos de 

nós próprios, ou seja, não cuidamos de nós mesmos, muitas vezes pelo excesso de 

atividades que fazemos. Assim, direcionamos todo o nosso cuidado para o trabalho, 

para os outros, para as coisas ao nosso redor, pois, afinal, vivemos em uma 

sociedade capitalista, onde o ter se sobrepõe em tudo ao ser, o que impõe,de muitas 

maneiras, esta insana forma de viver e trabalhar. Somos pessoas que cuidam de 

seus afazeres, dos outros, mas não de si mesmos, e quando nos tornamos docentes 

continuamos com a mesma atitude. 

Mas, novamente, o que significa cuidar? Waldow (1999) cita como sinônimos 

de cuidado: “respeito, consideração, amor, confiança, comprometimento, aceitação, 

honestidade, conhecimento, intuição e habilidades”. Então, posso entender o 

contrário, como descuido, desrespeito, desconsideração, desamor, desconfiança, 

descomprometimento, não aceitação da diversidade, desonestidade, 

desconhecimento, não ter visão apropriada ou conhecimento pertinente ao assunto 

aludido e não saber fazer. 

Botten, citada por Radunz (1998) e Kohls (2004), caracteriza o cuidado de si 

como:  

 
manter-se em bom estado através de exercícios e dietas; 
experienciar, pelo menos, uma coisa bonita a cada dia, seja através 
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da música, arte, filmes, ou de outra natureza; gastar um tempo com 
amigos; ter prioridades seja elas profissionais ou sociais; planejar o 
tempo livre; aprender e usar técnicas de relaxamento; reduzir o 
estresse desnecessário que provém da falta de tempo falta de 
planejamento e concentração. Nem sempre é necessário saber o 
que a gente terá para o jantar, ao sair para o trabalho pela manhã; 
não estabelecer objetivos irrealísticos para os outros; pedir apoio e 
cuidado, quando precisar. (KOHLS, 2004). 

 

Nesta caracterização, há uma raiz prescritiva mais ou menos consensual, ou 

seja, parece que desejamos um estado perfeito, jamais alcançado, quando 

avaliamos quanta coisa falta para chegarmos ao objetivo de cuidado de si mesmo e, 

a partir de conceitos conhecidos por nós todos. O problema é que tratamos nossas 

crenças e valores abstratamente, e o cuidado tem que ser ação fundamental da 

vida.  

Para Wendhausen e Rivera (2006), “o cuidado é um modo de ser fundamental 

de todo ser humano. Não se pode pensar e falar do cuidado como algo 

independente de nós. Não temos cuidado, somos cuidado. Sem cuidado deixamos 

de ser humanos”.  

Sendo o cuidado um modo de ser fundamental de todo ser humano, pergunto: 

como pode haver tanto descuido entre nós? Como, por exemplo, não paramos para 

pensar, para comer, para olhar nos olhos das outras pessoas que estão em nossa 

volta. Temos as nossas metas diárias, que parecem exigir muito mais do que as 

vinte e quatro horas do dia. Obviamente não conseguimos fazer o que pensamos 

que deveríamos fazer! Infelizmente, por conta do excessivo controle moral sobre 

nossas práticas e das exigências do trabalho que realizamos, há uma cobrança 

interna, que cresce dentro de nós como uma “bola de neve”, levando-nos a 

preocupações que, acumuladas, nos tiram o sono. Embora, por estas mesmas 

regras cuidemos dos outros, esquecemo-nos de nós mesmos. Mas, se não cuidados 

de nós mesmos, como sabemos que cuidamos bem dos outros? 

Existem duas derivações para a palavra cuidado; uma vem do latim, advindo 

de cura, demonstrando atitude de cuidado, com a pessoa amada ou objeto de 

estimação; a outra, derivada de cogitare-cogitatus e de sua corruptela: coyedar, 

coidar, cuidar. Cuidado significa, então, desvelo, solicitude, diligência, zelo, atenção, 

bom trato. Nesta perspectiva, cuidar, mais que um ato, é uma atitude 

(WENDHAUSEN; RIVERA, 2006). 
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O significado do cuidado é interessante, importante, fundamental em nossa 

existência. É mais que um ato. E ato é aquilo que se fez, ou se está fazendo, é uma 

ação. Penso que não é atender aquela necessidade específica daquele momento 

somente. É muito mais que isso. É atitude, posição, procedimento, comportamento, 

propósito ou a maneira de manifestar esse propósito, reação ou maneira de ser, 

como atitude duradoura.  Essa atitude tem que ser tomada pelo próprio sujeito, pois 

só ele tem acesso a si mesmo e deve ser o mais interessado nisso.  

A expressão “cuidado de si” indica o conjunto das experiências e das técnicas 

que o sujeito elabora e que o ajuda a transformar-se (REVEL, 2005, p. 33). Esse 

conjunto das experiências são aquelas vividas, ou pelo menos conhecidas pelo 

sujeito, que pode ajudá-lo a elaborar as técnicas que o levem a transformar-se a si 

mesmo.  

Contudo, tais experiências não são sempre as escolhidas pelas pessoas e, 

em geral, consistem em atender as exigências sociais, produzindo o descuido de si. 

As técnicas de si, tal como apresentadas por Foucault, não podem ser dissociadas 

do cuidado de si e podem ser compreendidas como o conjunto de tecnologias e 

experiências que participam do processo de (auto) constituição e transformação do 

sujeito (NARDI; SILVA, 2005, p.97). 

De onde vêm essas “técnicas de si”? Para Linhares e Majolo (2007), o sujeito 

determina-se ativamente pelas técnicas de si, elas não são criadas por ele mesmo, 

são esquemas que o sujeito encontra na cultura e que lhe são propostos, sugeridos 

ou impostos pela sociedade ou grupo social. Por meio da construção de 

determinadas técnicas de si, torna-se possível a constituição das sociedades.  

O ser humano, quando “se domina”, não permite que nada e ninguém 

ameacem seu próprio poder de si. Quando existe o domínio de si, a conversão, a 

posse de si mesmo, há a experiência do prazer consigo próprio (Foucault, 1985 

apud Kohls, 2004) 

Kohls (2004) diz que a conversão de si, “a anacorese de si próprio”, como 

nomeada por Foucault, é fruto de um longo trabalho de cuidado de si, muito 

empenho e muita reflexão, tornando a pessoa tão conhecedora de si mesma, que 

nada e ninguém consegue modificar o seu humor. O ser humano impõe limites para 

a sua ambição no cotidiano, é livre de temores exagerados, vivendo de forma 

prazerosa.  
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Michel Foucault (2008, p.31) diz que o princípio délfico1 não era um princípio 

abstrato referente à vida, era um conselho prático, uma regra que havia de ser 

observada. Na atualidade, temos os princípios abstratos (teóricos) muito bem 

definidos, mas que não os colocamos em prática. Observa-se que as pessoas não 

querem se submeter a conselhos práticos, muito menos à observação de regras.  

Esta afirmação parece ser contraditória em relação à idéia de cuidado de si 

como autodeterminação. De fato, autodeterminação não prescinde do 

compartilhamento, ou seja, os desejos de uma pessoa devem conter o respeito ao 

outro. 

Por outro lado, as tecnologias de si ou tecnologias do eu, para Foucault 

(2008), pelas quais o sujeito, com a ajuda dos outros, ou sozinho, realiza ações 

sobre seu corpo e sua alma, pensamento e condutas, obtendo uma 

autotransformação, que teria como principal objetivo alcançar certo estado de 

felicidade, sabedoria ou pureza; o sujeito, que prática o cuidado de si é o autor da 

beleza da própria existência. Quando ele sente que pertence a si mesmo, que é o 

conquistador de si mesmo, pelas práticas de si, torna possível a conversão de si, 

torna-se resistente ante as adversidades.   

“Alguém que conseguiu, finalmente, ter acesso a si próprio, é para si, um 

objeto de prazer” (FOUCAULT, 1985). O cotidiano é vivido sem preocupações 

exageradas. Assim, a soberania de si, faz com que tudo esteja ao seu controle. 

Foucault dizia que isso é a conversão em si, a “anacorese em si próprio”. 

Para Foucault (2008), há dois pontos a considerar: a universalidade do 

cuidado de si e o cuidado de si durante toda a vida.  

Porém, especialmente em algumas culturas, como no Brasil, passamos a 

aceitar que este cuidado deve ser incondicionalmente realizado por alguém, da 

família, amigos, profissionais da saúde. Temos a idéia de que se formos fazer uma 

avaliação anual, mesmo sem ter queixas, ou sinais e sintomas de alguma patologia, 

estaremos fazendo o suficiente. Porém, somente este cuidado ‘médico’ é um dos 

perigos centrais do cuidado de si. O sujeito deve ser o médico de si mesmo, prestar 

atenção a si ao longo de toda a vida, não com o objetivo de preparar-se para a vida 

adulta, ou para outra vida, e sim o de preparar-se para a realização completa da 

vida.  
                                                

1 Princípio délfico não é uma máxima abstrata em relação à vida; é um conselho  técnico (...).  É uma  regra prática   que  entre os gregos  e romanos esteve  

associado  ao princípio do cuidado de si, prestar atenção em si. “E é essa necessidade de tomar conta de si [...]. (FOUCAULT, 1994 c, p.786) 
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Segundo Gonzales (1995), ao se falar em saúde, têm-se presente a unidade 

do ser humano e a indissocialidade dos aspectos físicos, mentais e espirituais. 

Dejours (1986) fala que: 1) Saúde não é algo que vem do exterior, não é assunto 

dos outros, não é assunto de uma instância ou instituição, não sendo assunto do 

Estado ou dos médicos; 2) Saúde é uma coisa que se ganha, que se enfrenta e de 

que se depende; O papel de cada pessoa é fundamental; 3) Saúde é alguma coisa 

que muda o tempo todo, não sendo um estado de estabilidade; 4) A saúde é, antes 

de tudo, uma sucessão de compromissos com a realidade, que se assume, que se 

muda, se reconquista, se redefine que se perde e que se ganha. 

Epicuro “diz que nunca é demasiado cedo, nem demasiado tarde para 

ocupar-se de si mesmo e de sua própria alma”. Se nunca é cedo ou tarde demais 

para cuidar-se, então, a qualquer momento é hora de começar, sem apoiar-se na 

idéia de que não dá mais tempo, que é tarde demais para isso. Penso que 

importante é começar e permanecer cuidando-se durante toda a vida, não só do 

corpo, do seu entorno, mas também da alma, do espírito. “É uma tarefa que não 

haveria de terminar ao passar de toda a vida. Os ensinamentos sobre a vida 

cotidiana se organizavam ao redor do cuidado de si, com o objetivo de ajudar a cada 

membro do grupo [...]”.(FOUCAULT, 2008).  

Houve tempos em que o cuidado de si era fundamental, pois ao redor desta 

premissa organizava-se todo o ensinamento sobre a vida cotidiana e tinha como 

objetivo ajudar a cada membro do grupo numa visão coletiva. Como esses valores 

esvaziaram-se na modernidade, aprendemos sobre tantas coisas nas escolas que 

não usamos. E sobre o essencial da vida, que é o cuidado, incluindo o cuidado de 

nós mesmos, não o aprendemos, numa perspectiva de conscientização de nossas 

escolhas. Não há, nos projetos de cursos e nas diretrizes curriculares, sequer uma 

unidade de conteúdos que trabalhe o cuidado de si. 

Segundo Pedroso (2000), o cuidado de si é o cuidado da presença, é 

conhecer as próprias inquietações, as preocupações, a sua história de vida. 

Preocupar-se consigo mesmo não é ser egoísta ou egocêntrico, o mais importante é 

gostar, amar a si mesmo. E esse entendimento da necessária harmonia no cuidar de 

si faz o bem viver entre eu e o mundo. 

As atitudes de cuidado para consigo, seja quanto à saúde física, procurando 

preservar seu corpo, quanto à saúde mental e emocional, por meios de atitudes que 

minimizem o estresse, revelam o amor que cada um nutre por si (VIANNA, 2001), 
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não em termos de relacionamentos, mas de envolvimento, comigo mesmo e com os 

outros.  

O autocuidado, segundo Radünz (1998), refere-se ao cuidar de si mesmo, 

despertando a capacidade e a responsabilidade para tal, no cliente e no profissional. 

Mas, na prática cotidiana da enfermagem, quando se fala em autocuidado, logo se 

pensa em tornar o doente autônomo, independente no seu cuidado, e que ele iria 

responsabilizar-se pelo cuidado que conseguisse fazer por si mesmo. 

O cuidado que uma pessoa tem consigo mesmo, ou o cuidado que deveria 

ter, é condição para o cuidado do outro, pois não podemos oferecer ao outro aquilo 

que não temos. As enfermeiras somente serão capazes de ver o outro como pessoa, 

quando primeiro forem capazes de se perceberem como tal, quando cuidarem de si 

mesmas. É preciso buscar a importância que o cuidado de si tem como a essência 

para a manutenção da saúde e para o desenvolvimento da sensibilidade de modo a 

nos permitir o reconhecimento da própria identidade e, consequentemente 

oportunizar um cuidado que vá ao encontro das aspirações das pessoas (Gonzales, 

1995). 

Para Dejours (1993), Codo e Sampaio (1995), quando uma pessoa é 

interrogada, de forma banal, sobre quem ela é, ou o que faz na vida e ela responde 

dizendo: ah! Sou bancário! Esses autores dizem que isso reflete a importância dada 

ao trabalho no todo de nossa vida. O que mostra que o trabalho não é só uma forma 

de ganhar a vida, mas um status social ao qual se associa.  

No caso da enfermagem, a roupa branca, a nomenclatura utilizada, a 

instituição, o trabalho em equipe, a hierarquia, a doença, o sofrimento das pessoas, 

o limite entre a vida e a morte, a tensão dos ambientes, conflitos, solidariedade, 

resignação entre tantas outras coisas são as inúmeras situações nas quais 

partilhamos relações e cuidados. Por isto, conforme Dejours (1993), o trabalho 

ocupa parte considerável de nossos dias, de nossas vidas, podendo ser uma fonte 

de interesse, de realização, de cansaço, de aborrecimentos e, ao mesmo tempo, 

“[...] um meio de desenvolvimento”. 

Levando em consideração a relação do individuo com o seu trabalho, 

imagina-se o quanto a sua saúde está implicada até o mais alto nível. Alguns 

pesquisadores falam sobre as condições de trabalho, de deterioração e 

envelhecimento precoce pelo trabalho, e que isto “[...] não nos deve fazer perder de 
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vista que o trabalho e, também um fator essencial de nosso equilíbrio e de nosso 

desenvolvimento”. (DEJOURS, 1993). 

Segundo ainda Dejours (1986), o trabalho é um elemento fundamental para a 

saúde das pessoas, foi a conclusão que os estudos da psicopatologia do trabalho 

chegou. Se, por um lado, o trabalho é penoso, desgastante, perigoso, por outro lado, 

o desemprego é devastador, podendo também causar muitas doenças.  

As organizações de trabalho perigosas são aquelas que atacam o 

funcionamento mental, ou o desejo do trabalhador. E quando isso acontece, 

aparecem as perturbações, sofrimento e doenças físicas e mentais.  

Marcada pela subordinação e ocupando espaços que os homens não queriam 

ou não gostavam, as mulheres ‘viviam’ em função dos outros. A mulher enfermeira, 

apesar de algumas mudanças sociais, ainda não encontra espaço para o cuidado de 

si. Mas, como diz Foucault (1985), “é possível ainda, no meio ou no fim da própria 

carreira, livrar-se de suas diversas atividades e, aproveitando esse declínio da idade, 

onde os desejos ficam apaziguados, consagra-se inteiramente, como Sêneca, no 

trabalho filosófico, ou como Spurrina, na calma de uma existência agradável, à 

posse de si próprio”. Concordo com esses autores, pois ai está posta a nossa 

realidade triste, embora sempre haja  esperança, e podemos sim mudar a nossa 

história marcada pelo esquecimento do si. 

O profissional enfermeiro tem o compromisso em cuidar a si e aos outros. 

Cuidar de si, não para propiciar ao outro um cuidado mais humanizado, mas cuidar 

de si pelo compromisso que tem consigo mesmo e com a realidade em que está 

inserido (GONZALES,1995). A comunicação com o outro, ou seja, o relacionamento, 

é uma forma de se exercitar o cuidado de si, mas não se resume a um exercício de 

solidão, e sim numa verdadeira prática social (FOUCAULT, 1985). Nós docentes, 

estamos rodeados de pessoas, porque não exercitar o cuidado de si e aproveitar 

esse espaço também para a verdadeira prática social? 

 

 

2.2 O QUE A HISTÓRIA NOS DIZ 

 

Nos tempos antigos, o cuidado de si fazia parte da vida das pessoas. Os 

gregos buscavam a formação do homem sábio, sobretudo entre aristocratas, e eram 
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influenciados por Sócrates, Platão e Aristóteles. Já, durante a Idade Média, em 

plena hegemonia do teocentrismo católico, buscava-se formar o santo (CORREIA; 

CAPUZZO, 2006). E na emergência do homem sábio, era costume o conhecimento 

de si e as práticas do cuidado de si, enquanto na idade média, na formação do 

santo, o alvo era servir a Deus, aos irmãos e esquecer-se de si mesmo, pela 

mortificação do eu. 

Para Vivar y Soler (2006), pelos estudos foucaultianos da antiguidade, houve 

o desenvolvimento, nas culturas grega e romana, do estudo em torno da ética do 

cuidado de si, compreendido nas diversas obras de pensadores como Sócrates, 

Platão, Marco Aurélio e Sêneca.  

Foucault (2008) resume que havia uma hierarquia entre os dois princípios da 

antiguidade, “preocupa-te de ti mesmo” e “conhece-te a ti mesmo”. Na cultura 

Greco-romana, o conhecimento de si apresentava-se como a conseqüência da 

preocupação por si. No mundo moderno, o conhecimento de si constitui o princípio 

fundamental. O que se percebe é que, nos tempos antigos, a pessoa cuidava-se e, 

ao mesmo tempo, ia se conhecendo. Já na modernidade, o principio fundamental é 

constituído do conhecer-se, pois o sujeito não pode perder tempo para cuidar de si, 

tendo que produzir e, como muitos dizem, concordar que tempo é dinheiro. 

Para os gregos, um dos princípios principais das cidades, e uma das regras 

mais importantes, para o comportamento social e pessoal e para a arte da vida, era 

o preceito para "cuidar-se de si mesmo", como epistemelestai sautou2. Pode-se 

considerar que o cuidado de si não se fechava em si mesmo, como uma atitude 

egoísta, isolada, mas, desde a Antiguidade, foi importante para a pessoa, assim 

como para a sociedade. Foucault (2008, p. 34) diz que o cuidado de si sempre se 

refere a um estado político e erótico ativo, ou seja, não se trata de uma atitude de 

um sujeito, mas de uma característica da ideologia, de modo que, este 

comportamento sofre as determinações da cultura, da religião, da moral vigentes, 

sempre servindo a interesses alheios ao próprio sujeito. 

Esta situação demonstra uma tensão permanente entre a autodeterminação e 

a determinação externa, ou seja, o cuidado de si, embora seja uma escolha do 

indivíduo, sofre as influências sociais, culturais e religiosas, de modo que, muitas 

                                                
2 epistemelestai sautou expressa algo além do simples ato de prestar atenção. Inclui várias coisas, 
tais como, preocupar-se com suas coisas e de sua saúde. Sempre é uma atividade real e não 
somente uma atitude.  (Foucault, 2008, p.34).   
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vezes, escolhe-se cuidar do outro, mesmo quando isto implica em um certo 

esquecimento do cuidado de si. 

O mesmo autor traz que, nos textos gregos e romanos, a exortação do dever 

de conhecer-se a si mesmo estava sempre associada com outro princípio, de ter que 

se preocupar com o si, e essa necessidade de preocupar-se com o si já era explicito 

desde Alcibíades e Platão. Nos diálogos socráticos, em Jonefonte, em Hipócrates, 

na tradição neoplatônica, a pessoa tem de preocupar-se consigo mesma.  

Foucault (2008) diz que Sócrates apresenta a si mesmo na frente do Juiz, 

como mestre de epimeleia heautou3, na apologia de Platão. SILVA (2006), baseada 

em Foucault, escreve assim:  

 
‘epimeleia heautou’ é uma atitude geral de considerar as coisas, que 
envolve o respeito a si mesmo, o respeito com os outros e o respeito 
com o mundo. É um modo determinado de olhar. É um olhar do 
exterior, um voltar-se do mundo, para si mesmo. Mas é também, um 
conjunto de ações, de práticas e técnicas para purificar-se, modificar-
se, tornar-se ético no processo de subjetivação em função de uma 
estética da existência (SILVA, 2006). 

 

Por outro lado, ele cuida dos cidadãos, exortando-os a que se preocupem 

com o si. Sua missão é útil para a cidade, porque, ao ensinar a pessoa a ocupar-se 

de si mesma, ele ensina a se ocupar com a cidade. Assim, quando a pessoa se 

cuida, esse cuidado reflete-se no seu entorno.  

Sobre a vida contemplativa, temos as idéias de Filón de Alexandria. O 

exemplo provém de um texto Alexandrino: havia um grupo da periferia, entre a 

cultura helenística e a hebraica, marcado por sua religiosidade, obscuro e 

enigmático, chamado Therapeutae, cujas práticas tinham como objetivo principal o 

cuidado de si. Era uma comunidade austera, consagrada à oração individual e 

coletiva, à leitura, à meditação conciliadora e às reuniões e banquetes espirituais 

(FOUCAULT, 2008). Ao mesmo tempo, este grupo preocupa-se com os outros, 

ensinando-lhes como cuidar do corpo, do espírito, da imaginação e do outro 

(LEOPARDI, 1997). Em nossos dias, aos nossos olhos, essa prática é considerada 

ultrapassada, ainda mais na era da tecnologia, em que os interesses são levados ao 

                                                
3 Inquietar-se consigo ou epimeléia heautou é um princípio fundamental que caracterizou, ao longo da antiguidade grega e 
romana, a atitude filosófica, como uma atitude racional. Matriz da noção de vida ascética para o cristianismo. 
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ter, a adquirir somente bens financeiros, e o resultado disso parece gerar o 

desconhecimento de si, ou seja, não termos consciência sobre o que pensamos, e o 

que fazemos. 

Em Platão, também no período helenístico, e quatro ou cinco séculos mais 

tarde, em Sêneca, Plutarco, Epicteto e seus seguidores, [...] a preocupação consigo 

mesmo converteu-se em um princípio universal.  

A preocupação consigo mesmo não é somente obrigatória para gente jovem 

interessada por sua educação, é uma maneira de viver para todos e para toda a 

vida, o que implica também outras relações (FOUCAULT, 2008). O cuidado de si é 

imprescindível durante toda a vida, portanto, precisa começar no ventre materno, 

mesmo antes de concebido um novo ser, durante toda a gestação, permanecer 

enquanto a criança está sendo amamentada, durante a infância, adolescência, vida 

adulta, senilidade, e permanecer na totalidade da vida. Se, durante um determinado 

período, os ‘filhotes’ são cuidados pelos pais, logo que adquire as habilidades 

necessárias ao autocuidado devem ser incentivados pelo exemplo e pelo diálogo. 

Para Foucault (2008), durante algum tempo, o cuidado de si ficou relacionado 

com a constante atividade literária. Isto não é uma convenção moderna, procedente 

da reforma ou do romantismo, é um das tradições ocidentais mais antigas. Já estava 

estabelecida e profundamente enraizada, inclusive na tradição cristã, como por 

exemplo, quando Santo Agostinho escreveu Confissões4.  

A nova preocupação consigo mesmo implicava numa nova experiência do eu. 

Isso comprova que o cuidado de si ficou não só na antiguidade, mas chegou aos 

nossos dias, mas que não saíram das letras para tornar-se uma prática constante.  

O Cristianismo impôs uma série de condições e regras de comportamento 

para uma transformação do eu, obrigações muito rígidas, dogmas, mais do que 

fizeram as religiões pagãs, isto é, cada pessoa deve tentar saber o que está 

acontecendo dentro de si, admitir as faltas, reconhecer as tentações, localizar os 

desejos, e cada um é forçado a revelar estas coisas ou para Deus, ou para a 

comunidade, e, então, de admitir o testemunho público ou privado de si.  

                                                
4 Santo Agostinho fala da ignorância do homem que desconhece até o que nele habita; percebe no outro, mas não percebe em 
si mesmo Esse relacionamento que trava com a memória, o coloca diante daquilo que ele realmente é, ou seja, começa a se 
conhecer. Suas limitações, suas qualidades e defeitos estão todas diante dele, e reconhece, no entanto, que não é capaz de 
compreender inteiramente a si mesmo. Agostinho se enche de admiração e espanto quando fica diante de uma realidade: os 
homens buscam conhecer grandes lugares, mas esquecem de si mesmo. Todavia que há mais perto de mim do que eu mesmo, 
diz ele? 
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Todavia, pergunta Costa (2007), como os cristãos controlaram a “alma”, 

substância insidiosa e impalpável? Como se conhece a alma de alguém? Pelos 

pensamentos, em primeiro lugar, e pelas ações. 

O desenvolvimento das técnicas de poder orientado para os indivíduos e 

destinadas a governá-los de modo contínuo e permanente é originado em alguns 

aspectos da história antiga, com a idéia da divindade, rei, ou do chefe, pai de família, 

como pastores, seguidos por suas ovelhas. A metáfora do rebanho está ausente nos 

textos gregos e romanos, mas mencionados nos textos do Egito, Assíria e Judéia. O 

Faraó era um pastor egípcio.  

O termo "pastor de homens" era um dos títulos do rei babilônico. Deus 

também era um pastor que levava os homens às pastagens e os provia de alimento. 

É com facilidade que se associa Deus ao rei, pois os dois desempenham a mesma 

função: o rebanho que vigiam é o mesmo, para o rei-pastor corresponde o cuidado 

das criaturas do grande pastor divino (FOUCAULT, 2008, p. 100-102). 

Muitos afirmam que o poder disciplinar, exercido na sociedade Ocidental e 

nas culturas por esta influenciadas, estaria em crise. Um dos que postulam tal idéia 

é Gilles(1991), no seu famoso “Post-Scriptum sobre as sociedades de controle”. Ele 

(DELEUSE, 1992) assevera que na sociedade de controle, as instituições 

disciplinares ainda permanecem, mas com outra lógica e escopo, assim como nas 

sociedades disciplinares muitos instrumentos e instituições das sociedades de 

soberania permaneceram, embora para servir a outras estratégias.   

Para compreender, porém, como o poder pastoral aplica sua disciplina, que 

chega até os dias de hoje, é necessário saber quais são as características gerais 

desse tipo de poder, ou seja, a sua tecnologia. 

A ‘tecnologia pastoral‘ desenvolveu-se na administração dos homens e levou 

a transformações profundas nas estruturas da sociedade antiga, estabelecida muito 

bem no pensamento grego. A comparação entre os deuses, os magistrados e os 

pastores era freqüente na Grécia, afirma Delatte e outros comentaristas (apud 

FOUCAULT, 2008). Podemos verificar que o que temos em nossos dias pode advir 

dessas transformações profundas nas estruturas da sociedade que nos 

antecederam. 

Tem-se afirmado que os estudos de Foucault (1996) acerca da sociedade 

disciplinar complementam a análise formal de Weber sobre o moderno Estado 

burocrático, a despeito de certas diferenças-chave entre os dois teóricos, em termos 
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de sua concepção de poder (CLEGG, 1994, in BELL; TAYLOR, 2004). Weber expõe 

as características analíticas da burocracia legal e racional, Foucault complementa 

essa visão examinando a “fisiologia” da burocracia e do poder, por meio da análise 

de técnicas disciplinares corporais, atitudinais e comportamentais (O’NEILL, 1986, in 

BELL; TAYLOR, 2004).  

Kunda (in BELL; TAYLOR, 2004) diz que:  

 
a organização não quer somente “o seu suor”, como também “a sua 
alma” e descreve o empregado ideal como aquele que interiorizou os 
valores e objetivos da empresa, ao ponto em que o trabalho 
produtivo é visto como combinando o interesse da empresa em 
produtividade com o interesse do empregado por crescimento e 
maturidade. Assim, a cultura promove valores como “fazer o que é 
certo” para reforçar a imagem da corporação como uma comunidade 
orgânica que proporciona uma contribuição social. (BELL; TAYLOR, 
2004). 

 

Na história recente, todas as técnicas cristãs de exame, de confissão, de 

direção de consciência e de obediência, antes do Concilio Vaticano II, de 1965, tinha 

como finalidade conseguir que os indivíduos levassem ao fim a própria 

"mortificação" neste mundo, como uma renúncia ao mundo e a si mesmo. Uma 

morte que, teoricamente, provê a vida no outro mundo.  

Aqui, diferente dos gregos, não se trata de um sacrifício para a cidade. A 

mortificação cristã é uma forma de relação consigo mesmo. É um elemento, uma 

parte integrante da identidade cristã. Depois do Concílio Vaticano II, tem-se uma 

outra visão das técnicas cristãs, que agora terão como objetivo elevar o ser humano 

como um todo, individual e coletivo. 

No entanto, segundo Bell e Taylor (2004), posteriormente,  

 
a tese da secularização [...] não explica adequadamente o impacto 
do movimento da cultura corporativa, que ressuscitou o interesse da 
direção em examinar a dimensão sagrada das organizações e atraiu 
a atenção para o potencial religioso na administração. (BELL; 
TAYLOR, 2004). 

 

Observamos que o poder pastoral delineia a disciplina, modernamente, com 

mais sutileza, de modo que se torna difícil ser reconhecido como imposição. Michel 

Foucault, no curso Os Anormais (2001, apud ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011),  
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procurou mostrar a semelhança entre as práticas da psicologia, da 
psiquiatria,[...] que se afirmou a partir do século XIX, e as práticas 
que compunham o poder pastoral, agora deslocadas de seus lugares 
institucionais e ressignificadas [...] como a medicina legal e o direito, 
e em novos espaços disciplinares, como o manicômio, a prisão, o 
hospital, a escola, os quais teriam nos mosteiros, onde se 
desenvolveram as técnicas e saberes que deram forma ao poder 
pastoral, seus modelos de funcionamento. (ALBUQUERQUE 
JÚNIOR, 2011). 

 

Michel Foucault (2008, p. 117) fala que nossas sociedades têm demonstrado 

serem realmente más, no sentido de associarem estes dois jogos – o da cidade e o 

cidadão, e do pastor e o rebanho.  

Por outro lado, a doutrina de Estado da razão tentou definir em que medida os 

princípios e o método do governo estatal diferiam, por exemplo, da maneira em que 

Deus governava o mundo, o pai sua família ou um superior sua comunidade. 

A chave para a compreensão do conceito de poder pastoral em Foucault é 

reconhecer que, apesar das instituições religiosas terem originalmente desenvolvido 

a tecnologia do poder disciplinar, perderem sua vitalidade, e o poder pastoral como 

uma “matriz de individuação” tornou-se a característica central do Estado moderno. 

Para Foucault (2008), “o poder não é uma substância.” Se o poder não é uma 

substância, ele pode e deve ser alterado. Também não é a essência de um mistério 

que se tenha que descobrir. Um tipo particular de relações entre indivíduos, isto é o 

poder. Nessa relação, um se submete ao poder do outro. O que distingue o poder é 

que algumas pessoas podem, mais ou menos, intervir no comportamento de outras 

pessoas, considerando-se que estas, por sua vez, submetem-se a este poder, com a 

finalidade de expor-se menos às sanções que supõem seriam impostas.  

Contudo, não há poder sem que haja rejeição ou rebelião em poder. Em 

consequência, os que resistem ou se rebelam contra uma forma de poder que não 

os satisfaz, gera movimentos para denunciar.  

 

 

2.3 O QUE SE DIZ HOJE 

 

Muito se tem falado e pouco realizado. No ambiente dos docentes e dos 

profissionais da saúde, têm-se falado sobre o cuidado de si, o autocuidado, porém 
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fica só no discurso, muito afinado até, mas na prática, a observação mostra o 

contrário. 

Mesmo tendo conhecimento teórico de que o cuidado de si é fundamental 

para a manutenção de uma vida saudável, deixei o autocuidado durante muito 

tempo, diria décadas de trabalho nos hospitais e na escola, por último, e se 

sobrasse tempo. Concordo com Campos (2005, p. 33), quando diz que “falta a 

disposição interna para se cuidarem. O profissional de saúde, no seu cotidiano, vê-

se compelido a suportar um conjunto de angústias, conflitos, obstáculos diante de 

cada ato”.  

Lunardi (2004) escreve muito bem, quando ela diz que: “quem cuida de modo 

adequado de si mesmo, encontra-se em condições de relacionar-se, de conduzir-se 

adequadamente na relação com os demais”. Quando o sujeito permitir-se, no dia a 

dia, e estiver adequadamente cuidando-se, os relacionamentos, o trabalho e sua 

vida privada tendem a ser com qualidade, o que trará benefícios para todos os 

sujeitos envolvidos.  

Mas, para isso, há necessidade de adquirir conhecimentos, fazer reflexões e, 

discussões sobre o autocuidado, ou seja, provocar mudança na cultura do cuidado 

de si e exercitá-lo no cotidiano, e foi isso que esse projeto realizou, por meios de 

oficinas, provocando discussões, reflexões, contribuindo para uma vida mais feliz 

dos sujeitos envolvidos, com a possibilidade de ser uma prática cotidiana, com 

implicações para os discentes do curso, estendendo-se aos egressos. 

Scucato (2004) diz que é consolidada uma nova vivência, quando se 

argumenta sobre ela, a sustenta e a incorpora ao intimo do seu ser, torna-se 

concebida. Essa é a direção para se ter uma fala ou ação reconhecida como 

autenticamente governada por si. É necessário, para o governo de si do enfermeiro, 

consciente e responsável, autodeterminar-se, para a tomada de decisão no universo 

complexo de contraposições do dia a dia. 

Foucault diz que: 

 
a aplicação do tempo, das reflexões, dos desejos, do conhecimento 
a si requer uma atitude de atenção concentrada, não simplesmente 
de preocupação (abstrata), mas sim de um conjunto de ocupações 
(concretas, sendo realizadas), o que implica um labor. Assim, é 
preciso tempo para isso. Não se trata apenas dos espaços 
reservados ao exame do que ocorrerá ou ocorreu como descrito no 
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conhecimento de si. Trata-se de momentos que se deve consagrar a 
voltar-se a si mesmos. (FOUCAULT, 1985, p. 56). 

 

É preciso este entendimento de que o cuidado de si tem que ser praticado 

durante todo o tempo, nas pequenas ações concretas que realizamos, e não como 

algo para quando tivermos tempo, pois, desta forma, dificilmente conseguiremos 

fazê-lo. O jeito é aproveitar os pequenos momentos que temos e também abrir mão 

de tantas e tantas coisas supérfluas que fazemos rotineiramente, organizando 

melhor as prioridades.  

Cabe aqui uma indagação sobre quais seriam as novas formas de cuidado de 

si, ainda invisíveis, mas que perpassam através de inúmeros canais de comunicação 

que, de uma forma ou de outra, acabam por influenciar beneficamente no 

autocuidado. 

Sim, temos, muitas vezes, dificuldade de voltar para nós mesmos, de entrar 

verdadeiramente dentro de nós, dessa atitude de atenção concentrada. Mas, é 

preciso consagrar esses momentos e sair da teoria para investir na prática, o que 

não é muito fácil, mas é preciso e urgente, pois, 

 
não é que se necessite interromper qualquer outra forma de 
ocupação para consagrar-se inteira e exclusivamente a si, mas, nas 
atividades que é preciso ter, convém manter em mente que o fim 
principal a ser proposto a si próprio deve ser buscado no próprio 
sujeito, na relação de si para consigo (FOUCAULT, 1985, p. 69). 

 

Campos (2005) diz: "nos bancos da escola me ensinaram muitas coisas. Mas 

não me disseram coisas essenciais à minha condição humana: o homem não fazia 

parte do programa". Como isso é verdade! Nas escolas, em geral, se aprende 

muitas coisas. Na enfermagem, por exemplo, aprende-se, constroem-se e põe-se 

em prática planos de cuidados maravilhosos para o cliente, paciente, mas nenhum 

plano de cuidado de si para os profissionais que nela trabalham. 

Correia e Capuzzo (2006) argumentam que: 

 
[...] uma educação que busque fazer aprender modos de 
autocuidado, de cuidado de si, deve ser aquela que prima por 
oferecer recursos teóricos e metodológicos sobre como a pessoa 
pode satisfazer necessidades e realizar sonhos e desejos, de 
maneira a manter-se íntegra e na autenticidade que a dimensão 
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existencial de sua presença no tempo e no espaço requer. 
(CORREIA; CAPUZZO, 2006). 

 

E esses recursos teóricos e metodológicos podem e devem ser oferecidos, 

não só como um princípio, senão uma prática constante. Não só teoricamente, mas, 

como situações pedagogicamente apresentadas no cotidiano, como forma de 

transformação da realidade. Correia e Capuzzo (2006), dizem ainda que  

 
[...] a educação global, que vai do nascimento á morte, e a educação 
formal, realizada na instituição escolar, elas se ocupam em 
desenvolver projetos formativos que almejem tais finalidades? Elas 
possibilitam aos indivíduos uma formação de si que seja à base da 
construção de um estilo existencial conciliador que concilie vida 
particular e da vida social? (CORREIA; CAPUZZO, 2006). 

 

A nossa escola “bancária”, como disse Paulo Freire (2005), não é direcionada 

para a vida do sujeito, mesmo porque a aprendizagem não acontece só na escola 

“bancária”, mas durante toda a vida.  

Porém, diria, se a aprendizagem inicia-se no ventre materno, em todo o 

momento, na sociedade temos que encontrar o espaço para conciliação da vida 

particular e da vida social. Correia e Capuzzo (2006) falam que: 

 
[...] as finalidades da educação oficial em vigor em nosso país, [não 
se preocupa] em formar para a inserção política pelo caminho da 
cidadania na sociedade liberal, voltada para a formação do 
trabalhador, compreendendo que o limite de um estilo existencial 
para ambos tem no consumismo o seu teto máximo, a educação 
formal que desenvolvemos no Brasil não manifesta preocupação 
com a educação como cuidado de si. [...] e nos encontramos diante 
de um enorme desafio. (CORREIA; CAPUZZO, 2006). 

 

Um desafio que precisa ser enfrentado, no plano que desenvolvemos no 

Curso Técnico em Enfermagem, está descrito no perfil do egresso, ou seja, de que 

devemos formar para a cidadania, mas parece que não chegamos perto dessa 

proposição, de acordo com os informantes do estudo. Não será ai a raiz do reflexo 

do descuido de si dos egressos e dos docentes?  
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Correia e Capuzzo (2006) dizem que a pergunta que nos instiga é: como fazer 

um percurso educativo em que a busca da realização pessoal e da vivência da 

cidadania possam brotar do autocuidado, do cuidado de si? Dizem ainda que, 

 
[...] ser cidadão pressupõe a participação ativa na elaboração de 
projetos de vida em sociedade, bem como a intervenção efetiva na 
gestão da história particular e da comunidade de que o indivíduo faz 
parte. (CORREIA; CAPUZZO, 2006). 

 

Estes autores afirmam que, na base de uma vivência cidadã encontra-se um 

ser humano, o qual apresenta necessidades, sonhos, desejos e demandas de ordem 

material (relativas á manutenção do corpo biológico), social (relacionadas ás 

relações e vínculos com os semelhantes) mental (ligadas a pensamentos e 

sentimentos) e espiritual (que expressam a incompletude da pessoa humana, 

projetada ao infinito).  

O trabalho docente no Brasil é regido pela Lei nº. 9.394 (BRASIL, 1996), e 

estabelece as diretrizes e bases da educação brasileira. No Art. 13. são descritas as 

atividades dos docentes. Esse mesmo artigo é regulamentado no Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina pela resolução CD Nº 13, de 

16 de junho de 2008, onde são descritos minuciosamente todo o fazer docente.  

No Artigo 67, esta Lei diz que os sistemas de ensino promoverão a 

valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos 

dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público: ingresso, 

aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico 

remunerado para esse fim; piso salarial profissional, progressão funcional baseada 

na titulação ou habilitação, e na avaliação do desempenho; período reservado a 

estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho; condições 

adequadas de trabalho. Além do exercício da docência, as de direção de unidade 

escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. 

Como servidores de uma instituição federal, somos convidados a discutir o 

artigo 13, da Lei 9394, em que são tratadas as atribuições dos professores, 

minuciosamente. Entretanto, o artigo 67, que trata da promoção e valorização do 

docente, os organizadores e coordenadores não nos chamam para discutir. E nós, 

os docentes, não tomamos consciência disso, de que deveríamos também discutir o 



 

 

36

artigo que trata dos benefícios a que teríamos direito, e nos contentamos em 

conhecer as atribuições e acatá-las, mesmo contra vontade. 

Quanto ao trabalho dos profissionais da enfermagem, temos a Lei 2.604, de 

17/09/1955, que regulamenta o Exercício da Enfermagem Profissional. Essa lei é a 

que regulamenta também a direção e o ensino da enfermagem. 

Na Lei 7.498, de 25/06/1986, foram tratadas as atribuições dos enfermeiros, 

mas a direção das escolas de enfermagem e o ensino não foram nem citados, nem 

na lei de 1986, tampouco no decreto de 1987.  

Interessante observar que o pessoal de enfermagem costuma perguntar para 

os docentes (da enfermagem) se eles estão trabalhando, ou se somente estão 

“dando aulas”, referindo-se ao trabalho do professor de enfermagem.  

Esta depreciação revela a desvalorização no social sobre o trabalho docente, 

como se não fosse um trabalho, com pressões e coerções que desgastam, recusam 

espaços para o cuidado de si, estabelecem rotinas e exigências que tornam esta 

atividade tão agressiva à qualidade de vida.  

A docência, no Brasil, de um modo geral, possui cargas nocivas à saúde, 

especialmente quando não se prevê suficiente regulação entre o trabalho exigido e a 

quantidade de horas pagas, ou seja, o docente não termina sua atividade quando 

deixa a sala de aula, embora não seja remunerado por estas horas extras. 

 
As condições de trabalho constituem um dos fatores principais do 
mal-estar docente. Tais  condições afetam a saúde – física e mental 
dos professores levando-os ao absenteísmo e, às vezes, ao 
abandono da profissão.(ESTEVE, 1999). 

 

Silva (2006), falando das condições de trabalho, a qual o professor é 

submetido, ou se deixa submeter, vem esclarecer uma das doenças causadas por 

isso. 

 
As condições de trabalho desfavoráveis e as competências, cada vez 
maiores, exigidas do educador, tem lhe custado à saúde. 
Sobrecarregado, acaba adquirindo doenças como a síndrome de 
Burnout, que é a perda de energia, a desistência, que envolve entre 
outros fatores o esgotamento emocional devido às próprias 
condições de trabalho. (SILVA, 2006). 
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Assim, Vasconcelos (apud SILVA; CARVALHO, 2011) citam mais algumas 

doenças ocupacionais dos professores, afirmadas desde 1983 pela OIT, ou seja: 

 
[...] desde 1983, a Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
aponta os professores como sendo a segunda categoria profissional, 
em nível mundial, a portar doenças de caráter ocupacional”, incluindo 
desde reações alérgicas a giz, distúrbios vocais, gastrite e até 
esquizofrenia. (SILVA; CARVALHO, 2011). 

 

Os docentes do estudo devem participar da elaboração da proposta 

pedagógica do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, 

segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; zelar pela 

aprendizagem dos discentes; estabelecer estratégias de recuperação para os 

discentes de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, 

além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 

avaliação e ao desenvolvimento profissional e colaborar com as atividades de 

articulação da escola com as famílias e a comunidade. 

Diante de tantas atividades exaustivas, sobrará algum tempo para pensar no 

cuidado de si? Após ser sugada toda a energia de que dispomos, ainda teremos 

força suficiente para a prática do cuidado de si?  

Hypólito (2008) entende que “o processo de trabalho docente como 

demasiadamente intensificado, e para quem o acúmulo de funções pelo professor 

das escolas públicas [privadas] interfere no seu corpo e, sobretudo, na sua mente.” 

Rocha e Sarriera (2006) referindo-se ao trabalho do professor dizem que: 

 
o trabalho docente exige uma jornada dupla de trabalho, pois no 
espaço concreto da universidade não há tempo suficiente para 
desenvolver todas as atividades, tais como planejar aulas, corrigir 
provas e trabalhos. Estas professoras [...], além da pressão de seu 
ambiente de trabalho, provavelmente ainda possuem atividades 
delegadas socialmente que as remetem não a uma dupla jornada, 
mas sim a uma tripla jornada de trabalho. (ROCHA; SARRIERA, 
2006). 

 

Não há como esperar mais. Se nós profissionais da saúde e também da 

educação não nos decidirmos, não tivermos a disposição interna para o 

autocuidado, durante todo o tempo, ninguém irá fazer por nós. Chefias? Dirigentes? 

Poder público? Leis? Creio que nenhum desses irá fazer alguma coisa para mudar 
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essa realidade de descuido, se não compreenderem a importância disto para a 

qualidade de vida do professor e conseqüente melhora de qualidade do ensino.  

Se os docentes enfermeiros não fizerem a sua parte, pensando, refletindo e 

concebendo condições, tempo e disposição para a realização do cuidado de si não 

haverá mudanças significativas.. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

  

Escolhi a pesquisa qualitativa por querer compreender a realidade e oferecer 

possibilidades de intervir nela coletivamente. O tema exige esta escolha porquanto 

se trata de compreender, a partir de informações com docentes enfermeiros, a 

experiência de cuidado de si destes profissionais durante a jornada de trabalho. 

Polit e Hungler (1999) dizem que a pesquisa qualitativa preocupa-se com o 

individuo, seu ambiente em toda a sua complexidade, sem impor limitações ou 

controle ao pesquisador. 

O docente de enfermagem não consegue fazer o cuidado de si no cotidiano, e 

isto serviu de alerta aos informantes sobre a sua própria forma de autocuidado e as 

possibilidades de mudança. Também considero significativa a importância que o 

cuidado de si tem para melhorar a vida das pessoas que escolheram para si essa 

profissão, tendo como conseqüência a melhoria nas relações em grupo e o reflexo 

positivo nos educandos. 

Para dar conta dessas questões, a pesquisa destinou-se a pesquisar as 

práticas do cuidado de si no cotidiano e durante todo o trabalho do fazer docente: 

nas salas de aulas, nas práticas de laboratórios, nos estágios supervisionados nos 

preparos de aulas, nos planejamentos das atividades, nas participações em 

comissões, dos enfermeiros professores de um Curso Técnico em Enfermagem em 

Santa Catarina.  

Essas práticas, sejam elas como forem, têm possibilidades de 

transformações, a partir da reflexão e tomada de consciência de si mesmo, de suas 

emoções, descuidos, alegrias, dores, enfim, sobre comportamentos que permitam a 

satisfação de necessidades pessoais, além das do trabalho. Teve como propósito a 

melhoria da qualidade de vida e das condições de saúde individual e coletiva no 

grupo em que participam, tornando o trabalho prazeroso, para facilitar a criatividade 

e o crescimento tanto individual quanto coletivo.  
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O cuidado de si tem reflexos sobre o bem estar do docente, mas parto da 

premissa de que também terá reflexos de cuidado de si sobre os estudantes e 

egressos do técnico em enfermagem, na sua prática diária, ou seja, pode haver uma 

aprendizagem que está implicada com o exemplo observado. 

Concordo com Lunardi (2004), quando ela diz que “quem cuida de modo 

adequado de si mesmo, encontra-se em condições de relacionar-se, de conduzir-se 

adequadamente na relação com os demais”. Quando o sujeito permite-se perceber 

seu estado geral durante o trabalho, no dia a dia, e estiver adequadamente cuidado, 

o relacionamento e a condução será com qualidade, o que trará benefícios para 

todos os sujeitos envolvidos.  

Mas, para isso, há a necessidade de conhecer mais, refletir, discutir sobre o 

cuidado de si e exercitá-lo no cotidiano, e é isso que esse estudo propõe, por meios 

de oficinas com dinâmicas de grupo, ou seja, como pesquisa-ação. Concordando 

com Franco (2005) “Se alguém opta por trabalhar com pesquisa-ação, por certo tem 

a convicção de que pesquisa e ação podem e devem caminhar juntas quando se 

pretende a transformação da prática”. 

Segundo Leopardi (2002, p. 106), a pesquisa-ação tem como exigência 

básica, “contar-se, inicialmente, com o empreendimento das pessoas ou grupos 

implicados no problema sob observação”. Ainda, para esta autora, a pesquisa-ação 

pode agregar vários métodos, técnicas ou abordagens. 

 
É um tipo de pesquisa social, com base empírica, concebida e 
realizada em estreita associação com uma ação ou com uma 
resolução de um problema coletivo e na qual os pesquisadores e os 
participantes representativos da situação ou do problema estão 
envolvidos de modo cooperativo ou participativo. (THIOLLENT apud 
LEOPARDI, 2002). 

 

A mesma autora diz que o foco da pesquisa-ação “é dirigido a grupos, 

instituições, coletividade de pequeno ou médio porte. É uma estratégia, ou variedade 

de pesquisa”.  

Para Franco (2005): 

 
a pesquisa-ação tem sido utilizada, nas últimas décadas, de 
diferentes maneiras, a partir de diversas intencionalidades, passando 
a compor um vasto mosaico de abordagens teórico-metodológicas, 
instigando-nos a refletir sobre sua essencialidade 
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epistemológica,bem como sobre suas possibilidades como práxis 
investigativa. (FRANCO, 2005). 

 

A mesma autora sustenta que: 

 
a pesquisa-ação estruturada dentro de seus princípios geradores, é 
uma pesquisa eminentemente pedagógica, dentro da perspectiva de 
ser o exercício pedagógico, configurado como uma ação que 
cientificiza a prática educativa, a partir de princípios éticos que 
visualizam a contínua formação e emancipação de todos os sujeitos 
da prática. (FRANCO, 2005). 

 
Para Kemmis e McTaggart (1988), fazer pesquisa-ação significa planejar, 

observar, agir e refletir de maneira mais consciente, mais sistemática e mais 

rigorosa o que fazemos na nossa experiência diária. 

Richardson (2004), falando sobre os objetivos da pesquisa-ação, diz que: 

 
seguindo as idéias de diversos autores (Kemmis e McTaggart, 1982; 
Dick, 1997 e  1998; Arellano, (s.d); O´Brien, 1998), a pesquisa-ação 
procura a mudança, mas, uma mudança para melhorar.  Assim, os 
seus principais objetivos são: 1. Melhorar: -  a prática dos 
participantes -  a sua compreensão dessa prática; -  a situação onde 
se produz a prática. 2. Envolver: - assegurar a participação dos 
integrantes do processo. - assegurar a organização democrática da 
ação. - propiciar compromisso dos participantes com a mudança. 
(RICHARDSON, 2004). 

 

A escolha pela pesquisa-ação foi com o intuito de propor mudanças para 

melhorar a pratica do cuidado de si e a sua compreensão. Propiciar também o 

envolvimento dos docentes para assegurar essa mudança e permitir o reflexo 

desejado também nos egressos do curso de enfermagem. Dessa forma, penso que 

contribui para uma vida mais digna dos sujeitos participantes, com a possibilidade de 

multiplicação dessa prática.  

 

 

3.2 O LOCAL E PERÍODO DE ESTUDO 

 

As cinco oficinas Foram realizadas em um Instituto Federal de Santa Catarina 

(IF-SC) - O estudo foi desenvolvido na Coordenação de saúde e serviços, que é o 
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Departamento onde trabalham os docentes do Curso Técnico em Enfermagem. 

Ocorreram no período compreendido entre 17 de dezembro de 2010 a 01 de abril de 

2011, como um item de pauta das reuniões quinzenais do Departamento de Saúde e 

Serviços. 

De acordo com dados da Prefeitura Municipal, o parque fabril do município, 

com mais de 1.500 indústrias, emprega 58 mil funcionários e cresce em média 

5,67% ano. A cidade é responsável por cerca de 20% das exportações catarinenses. 

É o terceiro pólo industrial da Região Sul, com volume de receitas geradas aos 

cofres públicos inferior apenas às capitais de Porto Alegre (RS) e de Curitiba (PR). O 

perfil industrial é formado por grandes conglomerados do setor metal-mecânico, 

químico, plástico, têxtil e de desenvolvimento de software, tornando-a um grande 

pólo dessa tecnologia. 

A Escola Técnica Federal de Santa Catarina, passou a atuar após convênio 

com um Hospital da cidade, em 1994, dando início ao funcionamento do Curso 

Técnico de Enfermagem. Nessa parceria, o Hospital cedeu as instalações e 

equipamentos e o IFSC disponibilizou o quadro de docentes, como também 

proporcionou a concepção, desenvolvimento e implementação da estrutura curricular 

do curso. 

Com o Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica do país, foi possível a transformação da então Gerência Educacional de 

Saúde, em Unidade de Ensino, em agosto de 2006. Com a inauguração de 

instalações próprias e a criação de novos laboratórios, a Unidade passou a ampliar 

as suas atividades, o que permitiu a implantação de novos cursos na área indústria. 

O IFSC, acompanhando o crescimento da cidade, faz valer seu caráter 

público e começa um trabalho para se consolidar como um pólo de Educação 

Profissional. Ancorada pela reputação sólida que o IFSC conquistou em Santa 

Catarina, este Campus desenvolve um trabalho contínuo na busca de parcerias com 

a comunidade para divulgação de uma nova forma de se fazer educação 

profissionalizante. 

Atualmente, o campus atende aproximadamente 1.000 alunos em cursos 

presenciais e funciona nos três turnos. A infra-estrutura é composta por salas de 

aulas que comportam até 40 alunos cada. Possui também laboratórios 

especializados para cada curso, laboratório de informática, biblioteca informatizada, 

auditório, tudo ligado à rede mundial de computadores - internet. 
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Além disso, a escola conta com 100 servidores, uma equipe pedagógica 

composta por orientadores educacionais, psicóloga e assistente social para 

acompanhamento às condições de ensino e aprendizagem. O quadro docente é 

composto por enfermeiros, administradores de empresas, contabilista, assistente 

social, engenheiros elétricos, engenheiros mecânicos e professores de cultura geral. 

Destes, 21 docentes atuam no departamento de saúde e serviços, 19 docentes na 

área elétrica, 16 docentes da área de metal mecânica e 14 docentes da área de 

cultura geral. 
 

 

3.3 AS FONTES DE DADOS 
 
3.3.1 Os participantes 

 

A pesquisa foi realizada com docentes do curso técnico em enfermagem do 

IF-SC – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina - 

todos com formação em enfermagem. Seis deles com mestrado e os demais 

especialistas na área de educação ou de saúde. A população de participantes 

constitui 17 docentes, ou seja, o total de docentes do curso. Foi realizado contato 

com todos os docentes, e participaram efetivamente aqueles que aceitaram fazer 

parte na pesquisa, num total de 14 docentes. Treze mulheres e um homem. A faixa 

etária é de 24 a 53 anos de idade.  

 
 

3.3.2 Os Procedimentos Metodológicos 
 

3.3.2.1 A técnica de coleta de dados  

 

Para a coleta dos dados, a estratégia utilizada foi a de oficinas, utilizando as 

rodas de conversa, por ser uma técnica de intervenção, transformadora, inclusiva, 

acessível e de construção compartilhada. O termo "oficina" é definido pelo Aurélio 

(1986) como "lugar onde se exerce um ofício [...] o lugar onde se verifica grandes 

transformações". A prática das "oficinas" consiste precisamente na prática do ofício 

de pensar e sentir sobre a vida em vista de pequenas e grandes transformações. 
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Argumenta Rena (2006) que: 

 
[...] para o grupo em Oficina, a matéria do seu trabalho é a história de 
cada um e a história de todos que poderão ser reveladas e 
transformadas pela força dos argumentos e dos sentimentos 
compartilhados. (RENA, 2006). 

 

Pensamos que essa técnica trouxe preciosos argumentos e sentimentos 

compartilhados, que auxiliaram na mudança de cultura do cuidado de si. O mesmo 

autor ainda reforça que:  

 
a vivência da Oficina implica este esforço pedagógico pessoal e 
coletivo, com a racionalidade e a objetividade próprias da pedagogia, 
associado à abordagem da dimensão afetivo-emocional da pessoa, 
que permita a desconstrução e reconstrução social dos valores, das 
crenças, dos preconceitos e dos tabus, social e historicamente 
construídos. (RENA, 2006). 

 

O que almejamos foi a desconstrução e a reconstrução de valores e práticas 

do cuidado de si no cotidiano, por isso, a adequação das oficinas de roda de 

conversa. Freire (2002, apud ANGELO, 2006) diz que: 

 
a Roda de Conversa pretende ser [...] um espaço de partilha e 
confronto de idéias, onde a liberdade da fala e da expressão 
proporcionam ao grupo como um todo, e a cada indivíduo em 
particular, o crescimento na compreensão dos seus próprios 
conflitos. (FREIRE, 2002 apud ANGELO, 2006). 

 

Assim, pode auxiliar os docentes na compreensão da prática do cuidado de si 

que estão vivendo. O uso da roda de conversa, como um recurso pedagógico 

utilizado com os docentes, proporcionou a reflexão necessária diante da realidade 

vivenciada do cuidado de si, por isto concordo com Angelo (2006):  

 

[...] a Roda de Conversa é caracterizada pelos educadores [...] como 
um recurso pedagógico que vai proporcionando o uso da palavra, 
que não é apenas som [...] mas que é, também, pensamento, 
concepção de mundo, ação, posicionamento diante da realidade. 
(ANGELO, 2006). 
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Martinho e Biscalquini (2007) afirmam que: 

 

entendemos que a roda de conversa é um momento privilegiado de 
diálogo e intercâmbio de idéias, proporcionando comunicação e 
expressão [...] que, assim, podem demonstrar, por suas falas, 
representações, modos de agir, de pensar e de sentir. (MARTINHO; 
BISCALQUINI, 2007). 

 

Paulo Freire (2007, p. 35) dizia “[...] sobre os cinco princípios da educação 

como cuidado de si, que considerava fundamentais, aos educadores e às 

educadoras, saber ouvir e desmontar a visão mágica; aprender/estar com o outro; 

assumir a ingenuidade dos educandos(as) e viver pacientemente impaciente”. Esses 

princípios, segundo Paulo Freire (2007), demandam: 

 

encarar que ninguém está só e que os seres humanos estão no 
mundo com outros seres. Estar com os outros significa respeitar nos 
outros o direito de dizer a sua palavra. E também dos níveis e das 
maneiras como o outro entende a realidade e nunca da maneira 
como eu a entendo. (FREIRE, 2007). 

 

As oficinas ou rodas de conversas, foram realizadas quinzenalmente, durante 

as reuniões de departamento, com duração de mais ou menos duas horas cada. 

Foram realizadas cinco oficinas ao todo. Todas as rodas de conversa foram 

gravadas, transcritas, organizadas, validadas, codificadas com nomes de flores 

típicas da região de Joinville e analisadas. Também foi utilizado o diário de campo. 

Segundo Wendhausen (2005):  

 
é possível pensar o cuidado de enfermagem e o trabalho desta 
categoria profissional como um processo a ser (re) significado, tendo 
como referência a ética, que toma a estética da existência como 
proposta cotidiana. Neste sentido, o cuidado de si, o 
compartilhamento grupal e a ética solidária podem ser pontos de 
partida para a retomada do valor de nossas escolhas profissionais, 
resgatando a humanidade nelas contida. (WENDHAUSEN, 2005). 

 

Direcionamos a construção coletiva com o grupo de docentes enfermeiros do 

curso técnico em enfermagem, nas cinco oficinas. Utilizamos a reunião pedagógica 



 

 

46

quinzenal para a coleta dos dados e foi um item de pauta das reuniões, com duração 

aproximada de duas horas, com a gravação e a transcrição das falas e o uso do 

diário de campo.  

Richardson (2004), referindo-se ao diário de campo ou diário de pesquisa diz 

que é: 

 
 Instrumento importante na realização da pesquisa-ação. É o registro 
diário que o investigador faz do desenvolvimento do projeto.  Em 
geral, as anotações no diário podem ser utilizadas como dados. No 
entanto, são diferentes das informações, observações, registros ou 
outros dados coletados com a intenção de obter informações para o 
fenômeno estudado. Hughes (2000), os principais motivos para 
manter um diário de pesquisa são os seguintes:- Gerar a história do 
projeto, o pensamento do pesquisador e o processo de pesquisa.- 
Fornecer material para reflexão.- Proporcionar dados para a 
pesquisa.- Registrar o desenvolvimento dos conhecimentos de 
pesquisa adquiridos pelo investigador. (RICHARDSON, 2004). 

 

 

3.3.2.2 Os procedimentos de análise de dados  

 

Quanto aos procedimentos de análise, para Leopardi (2002): 

 
os dados são identificados, organizados e analisados, com base nos 
instrumentos de coleta. Processar cada aspecto encontrado, 
relacionando-os à medida que for encontrando, interpretando, 
refletindo, absorvendo forma e conteúdo, fazendo hipóteses 
explicativas, considerando o movimento dos atores e do contexto. 
(LEOPARDI, 2002). 

 

No caso desta investigação, a análise qualitativa foi realizada, seguindo uma 

organização de acordo com os temas que apareceram nas falas dos participantes. O 

conjunto dos temas fez parte do corpo de dados, depois da organização dos que 

foram extraídos na coleta, ou seja, nas oficinas de rodas de conversa, com a 

utilização de dinâmicas de grupo.  

Segundo Leopardi (2002), quando se tem uma situação complexa, há um 

meio de compreendê-la, ou seja, para que a apreensão seja possível, é interessante 

dividir o evento em partes para poder absorver suas características. Ou seja, fazer 

destaques às principais queixas relacionadas ao cuidado de si e de uma forma ou 
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outra procurar encontrar coletivamente uma solução para os problemas 

apresentados, para que este trabalho tenha o objetivo alcançado. 

A análise dos dados é apresentada de uma forma descritiva e interpretativa, 

procurando preservar a maneira como as participantes se expressaram em relação 

ao cuidado de si e a razão de elas realizarem ou não este cuidado cotidianamente.  

 

 

3.3.2.3 Os procedimentos éticos 

 

Com relação aos aspectos éticos da pesquisa, para atender as 

recomendações da Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, foi 

solicitada, ainda, a autorização da Instituição para a realização da pesquisa 

(Apêndice 04), além dos participantes.  

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da UNIVALI 

(CEP/UNIVALI) e foi aprovado com o Parecer Nº 348/10a (Anexo 4) e está de 

acordo com as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas envolvendo 

Seres Humanos, contidas na Resolução CNS 196/96. Também todos os sujeitos da 

pesquisa assinaram o Termo de consentimento livre e esclarecido e receberam a 

devolução dos dados por meio da quinta oficina. 

No Termo de Consentimento de pesquisa e nos instrumentos de pesquisa 

foram esclarecidas as seguintes questões aos pesquisados: 

 

a) Justificativa, objetivos e os procedimentos utilizados na pesquisa; 

b) Desconfortos, possíveis riscos e benefícios esperados; 

c) Garantia de esclarecimentos, antes e durante o curso da pesquisa, sobre a 

metodologia; 

d) Garantia do anonimato e sigilo; 

e) Liberdade de participar ou declinar de sua participação no momento que desejar; 

f) Honestidade nos relatórios finais; 

g) Respeito aos valores culturais, sociais, morais e religiosos; 

h) Durante todo o processo de pesquisa os dados manuseados somente pelos 

envolvidos no projeto; 

i) Cadastro no SISNEP; 
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j) Encaminhamento à Comissão de ética da UNIVALI ou da Instituição onde a 

pesquisa será realizada. 

 

Ao final do estudo firmei o compromisso de enviar relatório completo com 

todos os resultados, bem como sugestões adicionais de medidas de prevenção das 

morbidades detectadas e de promoção à saúde. 

O início da coleta de dados ocorreu somente após a aprovação da pesquisa 

pelo Comitê de Ética em pesquisa com seres humanos da UNIVALI. Foi assinado 

pela pesquisadora o TERMO DE ACEITE DE ORIENTAÇÃO (Apêndice 01) e o 

Termo de Compromisso de Utilização e Divulgação de Dados (Apêndice 03).  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Pretendo, a seguir, apresentar o modo como se desenrolaram as oficinas na 

coleta de dados, apontando algumas observações anotadas no diário de campo, 

com o objetivo de oferecer ao leitor o acompanhamento das inferências feitas 

durante estes momentos. 

Direcionamos a construção coletiva com o grupo de docentes enfermeiros do 

Curso Técnico em Enfermagem, nas cinco oficinas. Utilizamos a reunião pedagógica 

quinzenal para a coleta dos dados e foi um item de pauta das reuniões, com duração 

aproximada de duas horas, com a gravação e a transcrição das falas. Também foi 

utilizado o diário de campo, durante todas as oficinas, para as anotações referentes 

às impressões observadas durante as rodas de conversa e as dinâmicas de grupo. 

Como apontado no Capítulo anterior, tratou-se de um processo de pesquisa-

ação que, segundo Leopardi (2002, p. 106), deveria contar com a participação ativa 

de pessoas implicadas no problema analisado, o que efetivamente ocorreu, nas 

cinco oficinas programadas. 

A primeira oficina ou roda de conversa foi, portanto, a apresentação do 

projeto, e a utilização de uma dinâmica de grupo, em que foi feita a cada participante 

a seguinte pergunta: Quem sou eu? Aconteceu no dia 17 de dezembro de 2010, 

com a presença de dez docentes, todas mulheres, com a duração de uma hora e 

cinqüenta e cinco minutos.  

Utilizando o Princípio Socrático “Conhece-te a ti mesmo”, iniciamos a coleta 

de dados com a roda de conversa, com o intuito de levar os sujeitos da pesquisa a 

se questionarem, despertando-os para o cuidado de si. 

Neste primeiro dia, as reações às barreiras que se fazem quando se trata de 

acessar nossas próprias atitudes e refletir sobre elas, foram bem ilustrativas.  

No início houve um momento tenso, de silêncio. Percebia-se muita dificuldade 

em começar a auto-analise. E perguntei quem queria iniciar, e uma das docentes 

aceitou o desafio. Entre uma fala e outra, havia silêncio, pausa e choro. Buscando 
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se preparar para o que falar de si. Havia o sentimento de que o que ouviam mexia 

com cada uma delas.  

A voz algumas vezes saia trêmula, arrastada, gaguejante, com choro.  Uma 

participante, em algum momento da sua fala apresentou um choro compulsivo, que 

levou a quase totalidade do grupo a chorar juntos. Assim como quando um dos 

sujeitos se referiu à morte da mãe, com os olhos mareados, segurando-se muito 

para não chorar, com pausas constantes. Enquanto outra sorria todo o tempo 

enquanto falava.  

Quase todas se contorciam enquanto falavam, gesticulavam, cruzavam os 

braços, coçavam as orelhas, passavam as mãos nos cabelos; uma delas folheava, 

mexia em papéis, contorcia as mãos e se levantava, mostrando-se ao grupo. Em 

algumas falas, percebiam-se acenos com a cabeça, como que concordando com o 

que estava sendo dito. A maioria olhava para o grupo, com muita atenção, dando 

uma importância muito grande para o que o colega falava, com silêncio absoluto 

durante a maioria das falas. Uma delas olhava fixamente para o gravador, outras 

olhavam diretamente para a pesquisadora, outra ficou com olhar fixo no chão, sem 

olhar para as colegas durante toda a fala. 

Uma das participantes falava tranquilamente, encostada na cadeira, mãos 

juntas, com as pernas cruzadas, chorando ao falar da avaliação que os outros fazem 

dela. Havia uma que olhava fixamente para as suas unhas, mãos, cabeça baixa, 

com olhares desafiadores, como que “mandando recado para aos outros”, e me 

parecia fuga de si mesma. Outra se justificava diante do grupo sobre o porquê de 

não cumprir regras coletivas. E, quase ao final da dinâmica, uma delas disse que 

isso era uma verdadeira conversa terapêutica e terapia de grupo.  Quando terminou 

a oficina, continuaram a falar sobre o que havia sido dito. E faziam comentários 

como: como a gente estava precisando disso! E há muito tempo! Precisamos fazer 

mais vezes! Como foi bom! Parece que aliviou! O grupo repassou individualmente 

para os outros, que não puderam comparecer, como uma atividade muito boa.  

Na segunda oficina de roda de conversas, houve uma reflexão sobre os 

modos de descuido de si dos docentes. Para Paulo Freire (2007, p. 37), “a dialética 

é o processo de conhecimento, pelo qual se acerta o caminho por meio de um 

processo de reflexão sobre a realidade ou prática”.  

Foi realizada no dia 18 de fevereiro de 2011, com a duração de uma hora, no 

horário das 14h às 15h, com a presença de 12 docentes. Aconteceu que duas 
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participantes não compareceram, pois uma estava de licença para tratamento de 

saúde e a outra teve rescisão de contrato, por se tratar de uma professora 

substituta, com contrato temporário.  

O grupo estava mais à vontade, em comparação à oficina anterior, embora, 

quando uma participante terminasse de falar, tinha que estimular que outras 

continuassem. Em geral, sentia que tinham dificuldade de começar a falar de si, 

procurando as palavras para se expressarem. Seria pela dificuldade que temos em 

admitir as nossas características sejam as nossas capacidades ou incapacidades? 

Mas, quando começavam, ficavam mais dispostas a falar, com menos sensibilidade 

aparente, e não houve choro, como na primeira oficina. 

Observava-se o imediatismo muito presente, quando levantavam seus 

descuidos, pois o próprio informante ou um outro já queria apontar soluções para o 

problema apresentado. Também me Ocorreu que deixavam transparecer 

culpabilização de si próprios e do grupo. Houve menos gesticulações que na oficina 

anterior.  Quase a totalidade olhava para os colegas enquanto falavam. Em algumas 

situações apresentadas, os sujeitos identificavam-se com o que o outro estava 

falando, com acenos da cabeça, concordando com o que diziam. A maioria colocava 

a barreira física (salas separadas por divisórias) como desculpa para não se 

relacionar, não conversar com os colegas. 

Foi muito interessante essa oficina, porque o grupo reconheceu que 

proporcionou momentos para conhecer as colegas, desabafos de situações difíceis 

na vida e que o grupo desconhecia. Houve oportunidade de compartilhar 

experiências de descuido e de cuidado. Os participantes concordam e reconhecem o 

descuido e que não dão conta de mudar isso. Aconteceu um levantamento dos 

problemas do grupo e as iniciativas para amenizar a situação e reintegrar as 

participantes entre si no cotidiano de seu trabalho. Ao terminar a segunda roda de 

conversa, alguns sujeitos vieram pedir para dar continuidade no trabalho, quando 

terminasse o mestrado.  

Na terceira oficina de rodas de conversas, foram abordadas as formas do 

cuidado de si, de promoção e manutenção da saúde no trabalho, utilizando-se 

cartazes com os sete princípios para a educação como cuidado de si, propostos 

por Correia e Capuzzo (2006 – Anexo 3), que apontam para: a necessidade da 

elaboração de um projeto de vida; apropriação do autovalor; inserção ativa na 

convivialidade; estabelecimento de autolimite; elaboração de propósitos 
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profissionais, busca de integração entre razão e emoção e desenvolvimento do 

sentido existencial.  

Como forma de ressignificação dessa prática no cotidiano, Paulo Freire 

(2007) disse que “para mudar é como uma aventura permanente ou não é ato 

criador. Não há criação sem risco. O que a gente tem que fazer é reinventar as 

coisas”. 

Foi realizada no dia 04 de março de 2011, com duração de duas horas, no 

horário compreendido entre as 08h e às 10h. Houve a presença de 12 docentes. A 

orientação para a dinâmica dessa roda de conversa era de que haveria a 

participação mais ativa do grupo. Foram entregues impressos a cada docente ou em 

duplas sobre cada princípio e material para confeccionar cartazes, com tempo 

necessário para se inteirarem do conteúdo e para a confecção dos cartazes, O 

grupo aceitou bem a proposta, demonstrando envolvimento, entusiasmo, tanto na 

confecção dos cartazes, como na apresentação. Iniciaram espontaneamente a falar 

de onde partiram as discussões. 

Na quarta oficina de roda de conversas, foram apresentados aportes 

teóricos contidos na fundamentação teórica desse trabalho. Paulo Freire (2007) diz: 

 
que devemos ler e é importante ler-nos, mas o fundamental é o 
fazer, isto é, lançarmo-nos numa prática e ir aprendendo-
reaprendendo, criando-recriando com o povão. Lendo, ao mesmo 
tempo, as teorias adequadas aos temas. Isso é o que ensina a gente 
o necessário movimento prática-teoria-prática. A prática refletida é a 
práxis, e é a que indica o caminho certo a ser buscado. (FREIRE, 
2007, p. 34). 

 

Foi realizada, como o primeiro item da pauta de reuniões quinzenais do 

Departamento de Saúde e Serviços, no dia 18 de março de 2011, no horário das 14h 

às 15h. Com a presença de 11 docentes, pois dois participantes não compareceram 

por estarem em licença para tratamento de saúde e outra estava participando de um 

congresso no Maranhão. 

Durante a quinta oficina de roda de conversas, foi apresentada a transcrição 

do que foi gravado durante as rodas de conversa para a validação, já com os dados 

organizados. Realizou-se no dia 01 de abril de 2011, iniciando com três docentes, às 

08h e terminando às 10h, com 12 docentes, que foram chegando um a um.  
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A partir de agora, cada momento da coleta será apresentado de acordo com o 

que o grupo formulou sobre os temas, tentando oferecer uma explicação sobre as 

situações analisadas. 

 

 

4.1 QUEM SOU EU? O DESPERTAR! 

 

 

Como é difícil cuidar de si! Nos evangelhos aparece referência de quão difícil 

é praticar o cuidado de si. No mundo ocidental, parece que a primeira vez ocorre 

com o segundo mandamento da lei de Deus que é amar o próximo como a ti 

mesmo.  

Esta exortação já se dirigia ao ser humano, para que se responsabilize por si 

mesmo, cuidando de si como cuida do outro, de modo que não dá margem a 

qualquer iniciativa egoísta de colocar seus desejos acima de tudo o mais, como se 

fosse o único. 

Percebe-se que cada pessoa tem o seu momento de despertar para algo. 

Quanto ao cuidado de si, qual o momento para isso? O momento em que estamos 

com tantos problemas que não conseguimos nem pensar, nem tomar atitudes que 

minimizem o sofrimento? Muitas vezes, estamos em um ativismo tão desenfreado 

que nem percebemos o estado de descuido em que nos encontramos. Como 

despertar para o cuidado de si? Como abrir os olhos, acordar e perceber a luz, a 

claridade? Para se buscar o cuidado de si, é necessário despertar, como tão bem 

escreveu Foucault (2004) sobre a cultura grega em que 

 
[...] que o cuidado de si vai ser considerado, portanto, como o 
momento do primeiro despertar. Situa-se exatamente no momento 
em que os olhos se abrem, em que se sai do sono e se alcança a luz 
primeira: este [...] “ocupar-se de consigo mesmo”. E perseverar no 
Princípio Socrático “Conhece-te a ti mesmo”. (FOUCAULT, 2004, p. 
11). 

 

Observa-se, nos textos gregos e romanos, como já apresentado 

anteriormente, uma exortação para o dever de se conhecer, sempre associada ao 

preocupar-se consigo, e era esta necessidade da preocupação de si que provocou 



 

 

54

que a máxima délfica fosse praticada, ou seja, o “conhece-te a ti mesmo” 

(FOUCAULT, 2008), com duplo significado, ou seja, conhecer-se era a premissa 

para o cuidar-se. 

Muitas pessoas atualmente parece não ter consciência da necessidade da 

busca de se conhecer, não faz caso da sua história, da história de sua família, como 

se fosse sem valor e se pensa que o que é do outro é melhor, mas inalcançável. 

Então, pára-se diante da televisão ligada e se assiste telenovelas e outros 

programas que contam histórias de pessoas imaginárias, que assume em sua vida, 

para preencher o vazio existencial. Os telespectadores fecham-se em si mesmos, 

evitando ver-se como são projetando-se na história contada pela mídia.  

E o resultado é devastador, tornando-se um desconhecido para si mesmo. 

Não se volta mais para si mesmo, deixa de pensar em si, deixando para outro a 

tarefa de dizer quem somos e o que devemos fazer. A opinião projetada pelos atores 

envolvidos vai mudando a cultura, deixando muitas vezes de lado o que é bom e 

retendo o que é nocivo, principalmente para si mesmo, de tanto tempo que se 

mantém envolvido com os personagens. 

Contudo, esta inferência não demonstra o quanto somos levados por opiniões 

e atitudes que não as escolhidas por nós mesmos, mas aponta uma possibilidade 

bastante plausível de que não assumimos o autocuidado por falta de autovalor e por 

não sabermos  assumir o controle da nossa vida. 

E o que se percebe é que as pessoas, ao invés de despertarem e buscarem o 

autoconhecer-se, fazem o caminho contrário, e se escondem atrás das máscaras, 

como foi dito pela Hortência: 

 
[...] eu sou uma pessoa afetiva e idealista [...] sensível [...] o difícil é 
[...] conseguir mostrar quem a gente é [...] perceber o outro quem é, 
porque essas máscaras são proteções e [...] todas aqui [...] tem 
muito medo de serem magoadas, de sofrerem e isso ai é unânime e 
todas se protegem de alguma forma [Hortência1]. 

 

Sendo Hortência, como falou na Oficina 1, afetiva, idealista e sensível, 

precisaria deixar de se mostrar, por quê? Fala-se que máscaras são proteções 

contra o sofrimento. Mas não haverá sofrimento maior ficando atrás delas, 

escondendo-se? Por outro lado, ficar vulnerável, ficar à mercê do que as outras 
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pessoas falam e demonstram é algo tão estranho que não suportamos? É 

edificante? Ajuda em alguma coisa?  

 
[...] eu escondi o que eu era por dentro [...] porque isso mostrava 
uma vulnerabilidade que é ou seria [...] prejudicial para mim [...] 
problemas por questões de ideologia, por questões de 
pensamentos, por questões de não entender, ou não aceitar o outro, 
porque o outro é diferente [Hortência1]. 

 

Esta postura de não compartilhar tudo o que somos pode ser uma forma de 

autocuidado, mas como se terá ajuda, quando for necessária, se nossos parceiros 

mal sabem algumas características profissionais? Ao usar máscaras, as pessoas se 

escondem, e pensam que estão se protegendo, e não enfrentam a situação, para 

encaminhá-la ou resolvê-la. E isso vai se arrastando.  

Parece ruim ficar ruminando algo desagradável sobre os acontecimentos de 

nossa própria vida. Isso tira a energia que se tem e que é necessária para outras 

atividades, nas situações do dia a dia. E a pessoa se sente enfraquecida, 

desmotivada, desanimada, sem forças para ter um enfrentamento, pois desviou sua 

atenção exclusivamente para as imposições de sua rotina. 

 
[...] em determinadas situações as pessoas agem, muitas vezes, 
diferentemente, dependendo da máscara que coloca, para enfrentar 
aquele momento [...] e lutar, ou viver, ou compartilhar, ou amar 
[Hortência1]. 

 

O encobrimento de nosso interior leva as pessoas a não serem sinceras 

consigo mesmas, mas também a não serem verdadeiras nos relacionamentos.  Se, 

conforme a situação, a pessoa tem que usar uma máscara diferente, como será que 

a pessoa trabalha com essa troca frequente de máscaras? Certamente haverá 

desgaste mental, que acaba ocorrendo com o passar do tempo, aprofundando o 

distanciamento de si mesmo. 

Trata-se de uma situação complexa, diante da qual só podemos considerar os 

modos de coerção social, cultural ou religioso, que, ao apresentarem personagens 

tão purificados como modelos, nos fazem entender que nossas ‘impurezas’, 

tornadas públicas, podem ser o início de muitos tipos de desvalor social e moral.  
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[...] todas nós aqui, enfermeiras, com nossa história particular [...] Eu 
sinto que falta a verdade, falta sinceridade, sabe, falta envolvimento 
da gente, eu sei que cada um tem sua vida, cada um tem as suas 
preocupações, os seus problemas [...] a falta de cuidado de si [...] 
[Brinco de Princesa1]. 

 

Esse individualismo encoberto, somado aos problemas enfrentados no dia a 

dia, gera problemas de relacionamento pessoal e interpessoal com o grupo. Como 

resultado, não nos envolvemos com quem está do nosso lado mais do que já somos 

obrigados por força da proximidade e relação entre as tarefas mutuamente 

assumidas na formação de profissionais de saúde.  

Será a sobrecarga de atividades desenvolvidas durante o dia, não só no 

trabalho, mas na família, em casa, na sociedade? Será por experiências anteriores, 

com decepções acontecidas com colegas de trabalho? Os problemas que nos 

rodeiam são tantos, que não queremos verdadeiramente nos envolver com os que 

trabalham conosco?  

A grande maioria dos docentes que participaram dessa pesquisa tem décadas 

de trabalho extenuante na assistência de enfermagem, de modo que em nossa 

externalidade, não podemos fazer mais exigências sobre sua conduta atual. E, por 

outro lado, estamos afinal cansados também, de tanto envolvimento durante esses 

anos estafantes de trabalho, em que sequer paramos para pensar na insanidade de 

nossa rotina, para, ao menos, termos consciência em algum nível das nossas 

próprias necessidades de cuidado.  

A vulnerabilidade diante dos outros pode demonstrar um secreto desejo de 

parecermos fortalezas e com potência diante das dificuldades em nossa jornada de 

trabalho e de vida. Parecer forte, porém, desgasta, causa desvio de compromisso, 

ou seja, torna outras coisas fora de si sempre mais importantes do que os 

verdadeiros desejos pessoais não expressos. 

 
Sem as máscaras, as pessoas ficam vulneráveis e 
ai eu acho que está a maior dificuldade da gente 
conviver com as pessoas [Hortência1] 

 

Retirando as máscaras, a pessoa sente-se desprotegida. Mas, ficando atrás 

das máscaras, pode ser mais difícil saber o que é seu e o que não é. Para Platão, “a 

pessoa deveria descobrir a verdade dentro si” (FOUCALT, 1999). Mas, como 
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descobrir-se, se fazemos a opção por nos escondermos? Enfrentar a realidade não 

é tarefa fácil, porque temos que enfrentar a nós mesmos e quase nunca estamos 

dispostos a fazer isso. 

 
[...] tem coisas que a gente pensa que é [problema 
relacionado ao] aluno, a gente leva para casa e a 
gente vai ver que é da nossa vida mesmo e não é 
do aluno, é da gente mesmo [Heliconia 1] . 

 

Esta forma de projeção cria dificuldades para uma adequada relação com o 

estudante, pois o vemos como causa de nossas dificuldades. Além disto, fugimos da 

perspectiva, na qual avaliamos nossa própria atitude em uma situação, mesmo 

aquela em que temos dificuldades em sala de aula, com dirigentes, pais, e assim por 

diante. Ou seja, criamos um culpado, como se as relações fossem de mão única, ao 

largo das interações nas quais participamos. 

Com o uso das máscaras usamos os mecanismos de defesa ‘projeção e 

reflexão’, projetamos e vemos nas outras pessoas aquilo que está dentro de nós. E 

quase não temos consciência disso, por não nos conhecermos de verdade. Outras 

vezes, tomamos para nós o que é dos outros. 

 
[...] por um lado eu sou batalhadora, guerreira, por 
outro lado sou perseverante, por outro lado sou 
amorosa [...] depende muito do momento em que 
você está e com quem você está [Hortência 1]. 

 

Quando se chega ao ponto de, embora reconhecendo qualidades, fazer uso 

delas de acordo com as situações e as pessoas que a cercam, parece haver certa 

inconsciência da importância de promover coerência entre sua verdade interior e 

seus atos, de modo a não ser necessário usar nenhuma máscara.  

 
[...] o maior desafio para o grupo, eu acho que é 
justamente esse [...] o colocar e tirar as máscaras 
e a partir daí construir um grupo, mais homogêneo 
talvez [Hortência 1]. 

 

Este desafio está diretamente relacionado com o desejo de compreender sua 

própria estruturação interior, construída em suas experiências no processo de viver.  
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Admitir derrotas, aceitar ou enfrentar os sofrimentos, faz parte dessas 

experiências e, quando não fazemos isso, acabamos causando problemas a nós 

mesmos, descuidando do que é mais caro, até mesmo a própria vida, carregando o 

peso dos sofrimentos, dos problemas não encaminhados e não resolvidos. A 

escolha faz parte da nossa vida. Temos o livre arbítrio justamente para fazer as 

nossas escolhas. Para Wendhausen e Rivera (2006):  

 
o ato de cuidar e o trabalho de enfermagem são essencialmente 
humanos [...].Foucault, através dos estudos sobre a governabilidade, 
possibilita a compreensão das bases que nos constituem em agentes 
morais. Daí decorre como fazemos nossas escolhas e sobre o que 
pautamos nossos valores. (WENDHAUSEN; RIVERA, 2006). 

 

Fazemos escolhas de despertar e se conhecer, ou não. A decisão tomada é 

fundamental em nossa vida. Se deixarmos escapar esses momentos em que 

podemos fazer acontecer, o tempo passa muito rapidamente, ainda mais nessa vida 

atribulada, de ativismo em que estamos inseridos. 

 
[...] a vida é cheia de momentos [...] não vejo ela 
como [...] felicidade ou [...] infelicidade [...] é cheia 
de momentos [...] que a gente faz acontecer 
[Hibisco 1] .  

 

Os momentos em que passamos, dependendo de nossas atitudes que 

poderão ser positivas ou negativas, refletir-se-ão onde estivermos. Pode-se 

influenciar as pessoas, de acordo como nos comportamos, como falamos e como 

agimos.  

Certamente parte dessa responsabilidade na convivência é subjetiva, mas há 

coisas que não dependem da pessoa, de modo que outro aprendizado importante, 

no processo de autocuidar-se, é não intervir no que é responsabilidade do outro, 

quando isto é resultante de uma espécie de ‘ansiedade’ para que ‘tudo fique 

perfeito’.  

Acredito que, para as coisas acontecerem, todos devemos ter essa atitude 

positiva diante das situações, das ocasiões. Portanto, penso, a pessoa faz acontecer 

até certo ponto. O restante vem das outras pessoas que estão ao nosso redor e das 

condições com que podemos dispor. 
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  [...] a vida da gente e os ambientes [...] quem cria 
[...] somos nós, no que a gente demonstra [...] 
naquilo que eu sou [...] [Hibisco 1]  

E dependendo da forma como nos comportamos, estamos influenciando o 

ambiente onde nos encontramos. Isso é real, mas, para isto, temos também que 

fazer a leitura do ambiente que nos cerca, das pessoas que nos rodeiam. 

 
[...] gostaria que isso mudasse em mim [...] estou 
aqui há seis anos [...] não sei se vou ficar muito 
tempo, se eu vou, mas eu gostaria de perder esse 
sentimento que tenho que não saiu de mim [...] de 
querer sair daqui do Instituto [Brinco de Princesa 
1] 

 

As pessoas almejam mudanças, como se isso fosse acontecer num toque de 

mágica. Como se o maior envolvido nisso não precisasse fazer nada. Às vezes, 

estamos esperando que outras pessoas façam para nós ou por nós. E quando não 

acontece, então culpamos alguém ou, mais perturbadoramente, alguma coisa (um 

governo, uma instituição, um grupo indefinidos – os outros), buscamos desculpas, 

trazendo nossas interpretações para justificar nossos fracassos, nossas 

incapacidades de resolver os problemas. Então, ao fazermos escolhas, temos que 

agir nelas. Não pode ser apenas um pensamento, há que ir para a ação. Foucault 

(2008) diz que: 

 
As tecnologias do eu permitem aos indivíduos o fazer autônomo ou 
com ajuda de outro, certo número de operações no corpo e na alma, 
pensamentos, comportamentos ou qualquer forma de ser, obtendo 
uma transformação deste modo, com o propósito de chegar a certo 
estado de felicidade, pureza, sabedoria ou imortalidade. 
(FOUCAULT, 2008). 

 

Podemos ter a autonomia para realizar o cuidado sozinho, mas também 

podemos buscar a ajuda de outros. O cuidado de si é complexo, por envolver todo o 

ser: corpo, alma, pensamentos, comportamentos, ou seja, dar tudo de si para chegar 

finalmente ao que realmente se deseja. 

Foucault (2008) refere que “a tecnologia do eu, [inclui] atos individuais em si 

mesmo”. Assim, sem o despertar para o cuidado de si, a escolha, a determinação e 

a perseverança, pois tem que ser durante toda a vida, não se pode transformar essa 

realidade de descuido para cuidado. Penso que esses atos são realizações com 
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uma dose de solidão, no sentido de que o que cada um precisa fazer por si mesmo é 

um ato exclusivamente seu. Poderão ser como valorizar os pequenos momentos, 

perceber o valor das pequenas coisas, exercitando a procura e o viver o que é bom, 

verdadeiro, de tudo o que nos envolve durante o cotidiano. Buscar o silêncio exterior 

para poder escutar o nosso interior. Meditar sobre as coisas que nos acontecem. 

 
Epicleto diz que Deus concedeu a razão ao homem para que ele 
livremente pudesse velar por si próprio, diferente dos outros animais. 
É um privilégio-dever, um dom-obrigação que nos assegura a 
liberdade, obrigando-nos a tomar-nos nós próprios como objetos de 
toda a nossa aplicação (FOUCAULT, 1999).  

 

Ou seja, temos a plena liberdade de escolha, mas também a obrigação de 

realizar exercícios para fazer acontecer o cuidado de si como algo que tem lugar 

durante toda a nossa vida.  

Dos sujeitos pesquisados havia quatro que não tinham filhos e se referia de 

que tinha mais tempo para se dedicar ao trabalho. 

 
[...] não tenho filhos [...] isso faz com que eu tenha 
um pouco mais de tempo para me dedicar ao meu 
trabalho [Viburnum 1].  

 

Nessa fala, podemos ver claramente que, quando temos filhos sob nossa 

responsabilidade, como é o caso da quase totalidade dos sujeitos dessa pesquisa, o 

tempo acaba sendo limitado, por se estar ocupado com as atividades advindas da 

maternidade ou da paternidade. Podemos ver também que, por outro lado, quando 

não temos ainda os filhos, podemos nos dedicar muito mais ao trabalho e assim 

esqueceremos do autocuidado. 

Ao ficarmos atrás das máscaras, fazendo escolhas sem nos conhecermos, 

desviamos de olhar para nós e passamos a avaliar os outros, o que foi manifestado 

em falas como: 

 
[...] eu vejo muitas coisas boas em algumas 
pessoas, muito positivas mesmo [...]. [Tulipa1] 

 

É muito fácil olhar, avaliar os outros, até para o que os outros têm de bom, 

mas, e a mim? Por que nos projetamos tanto nos outros?  Medo do 
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enfrentamento?Será que não gostamos de olhar para nós mesmos? É por ser mais 

fácil e não comprometedor? Por não precisar de mudanças, talvez, pois, afinal, não 

é comigo é com o outro.  
[...] todos aqui tem lados maravilhosos, e todos 
aqui têm lados que não são tão bons, porque 
ninguém é perfeito e ninguém é tão bom o tempo 
todo e ninguém é tão ruim o tempo todo. 
[Hortência 1]. 

 

Percebe-se o desvio do olhar sobre si mesmo. Haja vista a inconstância de 

atitudes, a falta do conhecimento de si mesmo e por não se despertar para o 

autoconhecimento e o cultivo de sentimentos, ou ações boas para nós mesmos, 

talvez tenha relação com uma percepção de que, ao saber os nossos desejos e o 

que nos dá satisfação, tenhamos que fazer escolhas difíceis. Geralmente não 

gostamos de olhar para aquilo que não conseguimos resolver, assim, mantemos a 

insistência em olhar para o outro, para as ações dos outros, para aquilo que o outro 

apresenta.  

Em outras palavras, usando todo o tempo em fazer somente o que é 

necessário, o que nos impõe a vida social e do trabalho, ficamos apaziguados em 

relação à culpa que poderíamos ter se escolhêssemos agir para nós mesmos, para 

cuidarmo-nos, como se isto fosse uma atitude egoísta, algo depreciado socialmente. 

 
Um cuidador de enfermagem, que não tem consciência de sua 
própria situação não desenvolve uma consciência política a respeito 
das suas condições de trabalho. Um cuidador de enfermagem não 
saudável, não está estruturado e preparado para cuidar do outro. 
(VIANA, 2005). 

 

Sendo profissional de enfermagem, percebo que não temos como 

desenvolver esta consciência política das condições de trabalho, quase sempre 

aceitando o que se nos apresentam como ‘o possível’. Se não nos despertamos e 

não nos conhecemos a nós mesmos, como tomaremos consciência e conheceremos 

o ambiente que nos rodeia? Estaremos sem referência e se estamos presentes 

quase todo o tempo neste ambiente, se nossos olhos não se abriram para as 

condições de trabalho, não há como lutar para que sejam melhores e dignas. 

Como escreveu Viana (2005), um cuidador não saudável, ou seja, um 

cuidador sem saúde, ou pior, doente, não tem estrutura e nem preparo para cuidar 
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do outro. E é essa a realidade encontrada na enfermagem. Sem estrutura e sem 

preparo, como chegar a uma assistência de qualidade, tão citada pela academia e 

sonhada em nossos tempos? Como ter saúde, estrutura e preparo para cuidar do 

outro, se não cuidar de si mesmo? 
A tarefa de cuidar é um dever humano. Cuidamos porque queremos 
ser mais felizes, plenos e para alcançarmos à felicidade é 
fundamental que cuidemos bem de nós mesmos e dos outros. A 
condição humana é tão frágil como efêmera, requer equilíbrio e 
constantes cuidados pessoais, sociais e ambientais. (MARTINS, 
2003).  

 

Busca-se a felicidade, o bem estar, a qualidade de vida, como se estas 

condições fossem provenientes do contexto no qual vivemos, completamente fora de 

nosso controle e, então, não nos cuidamos, ou vamos deixar para nos cuidarmos 

quando estivermos aposentados, na senilidade, se conseguirmos chegar lá. 

Dos sujeitos pesquisados que se referiram ao cuidado de si, foram poucos os 

que falaram que se cuidavam, e um dos exemplos foi a Heliconia, na oficina1:  

 
[...] sou bastante equilibrada emocionalmente, eu 
consigo lidar bem com as situações, sou bastante 
objetiva [...] e assumo bem quando as coisas não 
estão bem certas e aceito as criticas. Eu considero 
que cuido de mim sim e bastante. Acima, antes de 
tudo, de todo mundo estou eu. [Heliconia 1]. 

 

Percebe-se que o autoconhecimento e o autocuidado fazem parte da vida 

dessa participante. Há a presença, em sua fala, de equilíbrio emocional, e só se é 

equilibrada emocionalmente quem se conhece, se aceita e se cuida. A pessoa, 

quando que tem essas condições bem resolvidas em si, dificilmente terá problemas 

em lidar com o coletivo e com as pessoas que o rodeiam. 

Soares e Zeitoune (2010) argumentam que “o cuidado de si requer um 

controle e uma delimitação do poder, pois quem cuida de si, conhece a si, e 

conhecem também quais são seus deveres e limites, nas diferentes relações que 

desenvolve.” Com a experiência de vida, tendo conhecimento de nossos limites, fica 

mais fácil a tarefa de cuidar-se, como esclarece a seguinte fala:  

 
Sabendo peneirar as coisas, se vai tendo 
equilíbrio, né. Todo mundo é sensível, mas, tu vai 
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ver que também não é só sensibilidade, tu 
também tens que se autocuidar [Heliconia 1].   

 

O equilíbrio, tão necessário para enfrentar os desafios encontrados no dia a 

dia, parece ser mais uma tarefa difícil. Interiormente, tem-se que cuidar para que o 

que está fora não seja mais forte do que está dentro de nós, como bem falou a 

Heliconia. 

 
Não dou muita bola para o que os outros falam e 
acham, cuido de mim e faço aquilo que eu acho, 
sem me preocupar muito com os pensamentos 
dos outros [...] não fico muito me questionando [...] 
o que os outros estão pensando ou não [Heliconia 
1].  

 

Como é bom ter a certeza de que o que está dentro de nós deve ser bem 

mais forte do que aquilo que está fora. Pois, quando isso acontece, é que nossa 

autoestima, que está elevada, por estar sendo motivação para o cuidado. Assim, a 

pessoa está se valorizando, sendo o seu próprio objeto de cuidado. Foucault (2008) 

diz que “quando a pessoa sente que pertence a si mesmo, que é o conquistador de 

si mesmo, pelas práticas de si, torna possível a conversão de si, torna-se resistente 

ante as adversidades”. E isso vem confirmar o que diz Kohls (2004): 

 
[...] que a conversão de si, “a anacorese de si próprio” nomeada por 
Foucault, fruto de um longo trabalho de cuidado de si, muito 
empenho e muita reflexão, torna a pessoa tão controlada, que nada 
e ninguém consegue modificar o seu humor. O ser humano impõe 
limites para a sua ambição no cotidiano, é livre de temores 
exagerados, vivendo de forma prazerosa, então a soberania de si 
faz com que tudo esteja ao seu controle. (KOHLS, 2004). 

 

E para se chegar à soberania de si, um verdadeiro tesouro, ainda escondido, 

requer-se decisão, esforço, exercício, perseverança, empenho e reflexão. E tem-se 

que abrir mão da ambição e dos medos exagerados, e conseguir viver de forma 

prazerosa. E aos nossos dias e aos nossos olhos ainda parece utopia, a algo 

inatingível, porque fruto de um longo trabalho de cuidado de si, muito empenho e 

muita reflexão. Dá muito trabalho.  E como chegar a isso? Se estivermos 

acostumados ao contrário disso, a buscarmos as coisas com mais facilidades, que 

não nos dêem muito trabalho, sobre as quais não precisamos pensar, como uma 
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forma de “preguiça mental”, ficaremos provavelmente um tempo estacionados na 

nossa jornada. 
[...] eu vou me cuidar. [...] tenho que me cuidar 
porque se eu não me cuidar, quem vai cuidar de 
mim? Ninguém vai cuidar de mim! Depois eu 
morro cedo e ainda sobra a riqueza, a herança fica 
[...] [Heliconia1]. 

Percebo que Heliconia, na oficina 1, é conscientizada de que é a própria 

pessoa tem que decidir-se. Não adianta delegar, esperar, mesmo porque o cuidado 

de si vem do interior, da disposição interna de se cuidar, sem ficar esperando que as 

outras pessoas façam isso para nós, cuidem de nós. E esta participante decidiu 

cuidar-se, tornando ato seu propósito. 

 
Estou bordando [...] fazendo painéis, apliquei 
botox [...] fiz um preenchimento de ácido 
hialurónico, e agora vou fazer contorno de lábios, 
fazer aplicações na barriga para não criar gordura 
localizada. [...] Fiz tudo isso, no dermatologista da 
praia. [Heliconia 1].  

 

A disposição interna de se cuidar, leva ao cuidado como um todo, também o 

cuidado do corpo. Heliconia, na oficina 1, mostrou que, além de cuidar do seu corpo, 

ainda cuida também da saúde mental, praticando o lazer, estando na praia, sendo 

raro esse tipo de procedimento entre os profissionais da saúde e da educação. A 

prática será no dia a dia, assim como vemos nos escritos de Foucault (2008), ou 

seja, “o cuidado de si não só constituiu um princípio, mas uma prática constante”. 

A dedicação do enfermeiro e do docente de enfermagem aos outros e não a 

si mesmo aparece explicito no seu cotidiano. A grande maioria dos enfermeiros, 

docentes de enfermagem pesquisados, parece ter uma forte aderência à doação 

irrestrita de si, como pensam seja o esperado quando escolhem esta profissão. 

 
Tudo o que eu faço, eu faço com amor. Eu amo a 
minha família, eu amo ser enfermeira, eu to 
amando dar aula [Beijo 1]. 

 

Nessa fala ficam revelados a dedicação, o zelo, o empenho dos profissionais 

da enfermagem para com a sua família, a sua profissão e com o seu trabalho,  

mostrando que o cuidado do outro vem em primeiro lugar, e o seu cuidado pessoal 
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sequer é mencionado. Ela estava respondendo à seguinte pergunta: Quem sou eu? 

Ao se reportar a quem sou eu, a enfermeira encontrou o amor com que faz seu 

trabalho, o amor que nutre pela sua família, a profissão e amor com a sua ocupação 

atual como representação de si. Gasperi e Radünz (2006) dizem que: 

 
[...] geralmente, os enfermeiros carregam consigo o estigma de 
serem pessoas que se doam aos outros, pessoas que "vivem" para 
cuidar dos outros. Realmente, nossa função primordial é cuidar, e 
procuramos fazer isso muito bem. No entanto, esquecemos, com 
freqüência, de cuidar de nós mesmos. (GASPERI; RADÜNZ, 2006). 

 

O esquecimento do cuidado de si aumenta com a freqüência do descuido de 

si, que esteve presente na maioria das falas, durante as oficinas. Como se a pessoa 

não se importasse com ela mesma e se voltasse totalmente para cuidar do outro. 

 
Muitas vezes percebo que não sou muito afetiva 
comigo, eu sou muito dura comigo [...]sou tão 
afetiva com o outro que eu acabo [...] deixando de 
mim para cuidar do outro [...] [Hortência 1]. 

 

Colocando-se em ultimo lugar, para quando houver condições favoráveis e 

tempo para se cuidar, torna-se dura consigo mesma. A auto-estima parece estar 

num grau muito baixo. Isso vem se confirmando, como foi verificado em trabalho 

anterior sobre o cuidado de si, segundo Kohls (2004), ao verificar que: “na 

enfermagem, praticamente em todas as situações, a preocupação com o cuidado do 

outro está presente de modo contínuo e quase exclusivamente, em detrimento do 

cuidado de si”. 

Quando se faz alguma pergunta aos docentes enfermeiros sobre o cuidado 

de si, a resposta é: 

 
[...] o cuidado de si? A gente não está se 
cuidando, nem da gente [...] não nos cuidamos 
enquanto grupo [...] [Brinco de Princesa1]. 

 

Talvez esta participante queira dizer que quando o cuidado de si não é 

realizado, parece estender-se também ao grupo. Ou quer justificar a falta de cuidado 
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de si, por que o grupo também não se cuida? Ou que o grupo deveria se cuidar 

primeiro para que o cuidado de si chegasse aos componentes do grupo?  

Parece saber que tem que se cuidar, e que isso se reflete no grupo, mas, não 

tem consciência da necessidade urgente de mudança de conduta sobre o cuidado 

de si. Acredito que o cuidado de si deve partir de cada um para influenciar 

positivamente no grupo. Falando sobre a arte do cuidado, diz Leopardi (1997) que: 

 
[...] inclui o reconhecimento de uma interligação entre si e o outro, 
condição da terapêutica, ou seja, cuido de mim e do outro com o 
mesmo empenho e busco ajuda, quando não tenho os meios para a 
execução de todo o cuidado individualmente. Neste sentido, o 
cuidado implica em um movimento de múltiplas faces, dentre as 
quais o sentido de bem-estar do próprio cuidador. (LEOPARDI, 
1997). 

 

Despertar para a premissa de que só se cuida bem dos outros quando tiver 

cuidando bem de si é uma tarefa que não temos dado conta. Buscar ajuda quando 

não conseguimos sozinhos parece ser impossível, pois é visível que todos estão tão 

ocupados quanto cada um e não podem parar também, em atenção ao que está  

passando, vivendo, falando. Sabemos que, a partir do momento em que a pessoa se 

cuida, torna-se inclusiva, abre espaço para cuidar dos outros. 

 
Preocupando-me mais com a minha saúde física e 
mental [...] procuro a medida do possível, auxiliar 
as outras pessoas [Gérbera1]. 

 

Parece-me bastante consistente que, quando está presente o autocuidado, 

aparece o sentimento de bem-estar e a busca no auxilio dos que nos rodeiam.  Isto 

vem confirmar o que Lunardi (2004) diz: “quem cuida de modo adequado de si 

mesmo, encontra-se em condições de relacionar-se, de conduzir-se adequadamente 

na relação com os demais”. “Cuidar de si mesmo não é simplesmente uma 

obrigação; é uma maneira de viver, da qual cada um deve se incumbir ao longo de 

sua vida” (FOUCAULT, 1985).  

Obrigação seria atuar coagido pelas imposições externas, sem prazer, 

fazendo e pronto. Sendo uma maneira de viver, deve ser incluído em tudo o que se 

for fazer, e na medida do possível de forma prazerosa, porque é para toda a vida. O 

cuidado deve ser mantido durante todo o ciclo vital. Mas, na pratica, vemos que o 
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cuidado de si se aperfeiçoa com a experiência de vida adquirida conosco mesmos, 

com os que estamos interagindo e que estão perto de nós, e também pela leitura 

dos fatos que ocorrem e que ficamos sabendo, e ainda pela interação com a 

natureza. 
Eu sou [...] uma pessoa que atualmente estou me 
cuidando mais do que já me cuidei no passado 
[Gérbera1].   

 

Nessa afirmação, parece haver o amadurecimento necessário para um 

projeto de autocuidado, que se materializa com o passar do tempo, e que depende 

também de esforço pessoal, determinação e perseverança. 
[...] procuro sanar os problemas aqui dentro 
[Viburnum1]. 

 

Esta afirmação parece ser uma forma de resolver os problemas nas 

instâncias certas, ou seja, onde e quando acontecem, sem protelação e sem 

resistências. Porque somos indivíduos, ou seja, não nos dividimos e onde formos 

levaremos toda a nossa história, nossas vivências, nossos sentimentos e nossos 

problemas.  

As atitudes de cuidado para consigo, seja quanto à saúde física, procurando 

preservar seu corpo, quanto à saúde mental e emocional, por meios de atitudes que 

minimizem o estresse, revelam-se através do cuidado, o amor que cada um nutre 

por si (VIANNA, 2001).  

Temos que aprender a não permitir que a mente fique ocupada por problemas 

que deveriam ter sido resolvidos antes, apenas porque gostamos de nós. A 

consciência presente constantemente pode ser um modo de cuidado a tudo, 

desviando-nos daquilo que nos trava, nos sobrecarrega e nos adoece. 

Apareceram falas que demonstram que as pessoas estão no limite, e que 

precisam de mais tempo para se recompor e dar continuidade no trabalho e também 

à vida. O estresse, a cobrança, a sobrecarga de trabalho, a sobrecarga também fora 

do trabalho, seja na família, na sociedade, coloca as pessoas no limite, chegando, 

muitas vezes, a ser necessário afastar-se das atividades, por não conseguir mais 

acompanhar o grupo naquilo que tem que se dar conta. 
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[...] algumas coisas eu não estou agüentando 
mais. Então esse [...] é o cuidado de mim, porque 
às vezes eu não agüento, então é um tempo que 
ás vezes eu tenho que dar para mim. E não 
porque eu não me importe ou não respeite que os 
outros [Hortência 1].  

 

Num plano mais profundo, por falta de justificativa de não dar conta de 

conseguir cumprir os prazos propostos pelos superiores, pela instituição e também 

pelo grupo, as pessoas ficam enfermas5. As participantes pedem tempo, 

acreditando que se tivessem este tempo poderiam resolver seus descuidos de si. E 

muitos tentam buscar esse tempo nos atestados médicos, nas licenças para 

tratamento de saúde. Mas voltam da mesma forma, sem chegar aos problemas-

chave que os levam a não aguentar mais. Muitas vezes, o problema no trabalho é 

resultante da insatisfação com o que estão fazendo. Decidem permanecer nesse 

vínculo, por ter a estabilidade no emprego, tratando-se de servidores efetivos, par 

não enfrentar situações novas de trabalho.  

Compreendo que a sobrevivência e as exigências da vida em família podem 

ser impedimentos para recomeçar, em termos de atividade profissional, quando já 

não encontram mais satisfação no trabalho, impedindo alguma realização pessoal. 

Porém, pelo menos, tem-se que enfrentar uma grande questão diante do 

desconforto quase extremo do ‘não agüentar mais’, ou seja, ter consciência de si e 

de sua insatisfação. 

Por que se acomodar nesse “não aguentar mais”? Isso vai desgastando a 

pessoa e principalmente o grupo em que está inserido, com as cobranças, as faltas 

de respeito, e assim por diante. Porém, parece não haver tempo em suas vidas para 

estes ajustes. 

 
[...] é o tempo que eu preciso para me ajustar, 
para poder então encarar, muitas vezes um grupo 
[...] a família, e partir para as decisões [Hortência 
1]. 

 

Enfim, é possível sintetizar que, ao responderem à questão ‘quem sou eu’, os 

participantes informam que não se apresentam como são por recearem as reações, 
                                                

5 Enfermas, no sentido de não sentirem firmeza, não poderem mais ficar ‘em pé’, com suas atividades, segundo 

Leopardi (2006). 
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por medo de serem incompreendidas. Dizem que, então, precisam usar máscaras. 

Apontam para a sensação do determinismo de cuidarem dos outros negando o 

cuidado de si, reiterando que o fazem por amor. 

Expressam o desejo de cuidarem-se, mas percebem a dificuldade para 

exercitar seu desejo, acreditando que isto se deve à falta de tempo para si. Admitem 

que é preciso também cuidarem-se umas às outras no grupo. 
 

 

4.2 AS FORMAS DE CUIDADO E DE DESCUIDO DE SI 

 

Na realização da segunda oficina de roda de conversa, foram trabalhadas as 

formas de cuidado e de descuido de si dos docentes de enfermagem. 

Em todos os aspectos, a vida é cheia de altos e baixos, de momentos, fases 

em que estamos mais equilibrados e de outros em que nem tanto. A companhia, a 

opinião, o apoio da família é de fundamental importância para que a pessoa se sinta 

bem. Os sujeitos pesquisados, na sua totalidade, são arrimo de família, e se 

esforçam além de seus limites para atendê-las, para cuidar delas. Mas aparece a 

família antes do trabalho em poucas situações. 

 
Eu priorizo muito a minha família. Muito mesmo. 
Eu acho que não deixo de fazer as coisas com os 
meus filhos e com o meu marido [Sálvia2].  

 

Mesmo dando tudo de si para priorizar os seus, ela tem dúvidas se isso 

mesmo é o que deve ser feito, ou não, como deixa transparecer na expressão “eu 

acho que não deixo de fazer“. 

A vida em família tem seu espaço, geralmente, e talvez o problema seja a 

qualidade desta vivência. Acredito que todos desejam ser felizes em família, e 

provavelmente nem nos damos conta de que isto não seja possível, por conta das 

muitas exigências do trabalho, que centralizam nossos esforços, exaurindo nossas 

energias, incapacitando-nos para a vida plena. 

Não posso deixar de mencionar aqui a questão do gênero, de todo o 

envolvimento das mulheres no cuidado. Dos 14 participantes da pesquisa, somente 

um era homem. Para Fonseca (1996) “[...] no Brasil, falar do trabalho de enfermeira 
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é falar, portanto, de trabalho de mulheres”. Aqui queremos deixar bem claro que a 

mesma situação se repete na docência de enfermagem, o que também é fato 

nesses sujeitos pesquisados que são 99% mulheres. Gonzales (1995) acrescenta 

que: 

 
[...] a prática do cuidado traz para o seu exercício um contingente de 
mulheres que precisam ser dotadas de qualidades percebidas como 
“naturais” às mulheres. Essa categoria composta essencialmente 
por mulheres carrega consigo todo um legado decorrente da 
condição feminina. (GONZALES, 1995). 

 

Em um estudo realizado por Rocha e Sarreira (2006) com docentes 

relacionados com gênero e saúde mostra em que condições estão às mulheres 

atualmente. 
O fato das mulheres perceberem sua saúde geral como pior do que 
os homens, bem como mais estressadas e com distúrbios 
psicossomáticos pode ser compreendido a partir do papel que a 
mulher atualmente ocupa na sociedade. Barañamo (1992) destaca 
que independentemente das mudanças nos papéis do que é ser 
homem e mulher nas últimas décadas, dentro da unidade familiar, 
as responsabilidades familiares seguem sendo prioritariamente das 
mulheres, o que resulta na dupla jornada de trabalho que possui 
repercussões inegáveis para a saúde destas. (ROCHA; SARREIRA, 
2006). 

 

Qual será o legado decorrente da condição feminina? Receber salários 

menores que os homens? Serem obrigadas a ficar responsáveis pelos filhos, 

principalmente daqueles que os pais não assumem? O legado de ter a obrigação de 

fazer o cuidado dos outros, principalmente quando adoecem em nossas famílias, 

mesmo que já estejam adoecidas? Na maioria absoluta das vezes são as mulheres 

que cuidam da própria família, amigas, vizinhas e, em alguns casos, paga-se ainda 

para mulheres cuidarem desses doentes.  

Ou ainda, assumimos o legado de ter que fazer tudo o que os homens não 

quiseram fazer, tal como, responsabilizar-se pela educação, a nutrição, cuidar do 

ambiente, das roupas e da saúde. Além disto, amamentar, menstruar todo mês, 

enfrentar a tensão pré-menstrual, as cólicas, o climatério e a menopausa, desafios 

que podem tornar-se incômodos e dificultar ainda mais as nossas atividades. 
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O cuidado da família parece ser uma justificativa suficientemente forte para 

desativar nossos laços com o trabalho externo, mas será este um novo impedimento 

para o cuidar-se? 

 
Eu não trabalho final de semana de jeito nenhum. 
Eu não abro e-mail do Instituto nos finais de 
semana [...] Trabalho de segunda a sexta [...] no 
final de semana me dedico para a família 
[Sálvia2]. 

 

Sem desejar exageros na interpretação, pergunto-me se temos aqui presente, 

na fala da Sálvia, na oficina 2, o despertar e a prática do cuidado de si, ou apenas a 

transferência da atenção do trabalho para os cuidados à família, deixando 

novamente lacunas nos espaços para o autocuidado.  

Separar o tempo de trabalhar fora e o tempo de dedicação a família é 

importante, porque, na profissão dos professores, temos acrescentados aos 

trabalhos diários, afazeres intermináveis como correção de provas, a preparação 

das aulas, as orientações de pesquisas, prazos de entrega, pressão dos estudantes, 

da direção da escola, dos colegas de trabalho, da sociedade e a cobrança pessoal 

que fazemos no dia a dia.  

Mas, o estresse faz parte de nossa vida, em muitas situações e se quisermos 

sobreviver e buscar o autocuidado, temos que aprender a conviver com ele. Isso é 

uma questão de aprendizado, tal como poder separar as coisas de trabalho, para 

não interferir nos relacionamentos e nas outras facetas da nossa vida. E é isso que a 

Margarida disse estar fazendo, na oficina 2: 

 
[...] aprendi a trabalhar essa questão do estresse 
[...] não deixar essas coisas me afetarem tanto, a 
não levar isso para casa [...] foi um trabalho 
mental bem árduo [...] porque é [...] mais fácil a 
gente se irritar, gritar com a pessoa que está [...] 
na sua frente [...] [Margarida2]. 

 

O problema não é a presença do estresse, mas sim como lidar com ele, para 

que não venha a influenciar negativamente na vida. Deve-se investir nesse trabalho 

mental que, como diz Margarida, na oficina 2, é bastante árduo. Até para se ter o 

mínimo de conforto nos relacionamentos, principalmente nos grupos. 
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Com relação [...] à minha vida profissional, estou 
[...] realizada aqui no Instituto, apesar de ter coisas 
que [...] estressam a gente [...] aqui no Instituto eu 
me sinto muito realizada profissionalmente, adoro 
estar em sala de aula também. Não estou tanto 
quanto gostaria, devido à coordenação, mas 
também não me estresso, gosto de lidar com 
gente [...] [Margarida2]. 

 

Nessa fala percebe-se que, mesmo em meio ao estresse, a docente sente-se 

realizada, mesmo quando em situações adversas, e como ela lida bem com o 

estresse. Gostar de si torna prazerosa qualquer atividade e nos refaz a cada dia, 

sendo meio caminho andado para o autocuidado e parece que a criatividade tem 

lugar ai para crescer, de modo que a pessoa se equilibra naquilo que está fazendo.  

Ela mostra o problema que é o estresse. Mas mostra também a riqueza de 

lidar com as pessoas, de trabalhar, de estar com elas, que é atividade prazerosa 

estar em sala de aula, rodeada de estudantes, momento permeado por trocas, o que 

enriquece a vida do docente. 

Outro fenômeno negativo que acontece entre os docentes de enfermagem é o 

afastamento das pessoas entre si. Com o decorrer dos anos, com a sobrecarga de 

trabalho, os desgastes nos relacionamentos com os colegas de trabalho, entre 

outros motivos, passa ocorrer o afastamento entre os componentes do grupo. 

Estrelícia, na oficina 2, disse que: 

 
[...] por me focar naquilo que tenho que fazer, 
acabo não indo até a outra sala, não 
cumprimentando, não parando para conversar um 
pouco [Estrelícia]. 

 

A justificativa para não ir à sala dos colegas, não cumprimentar e não 

conversar, é que precisa de toda a sua concentração na preparação das aulas, nas 

correções das provas e trabalhos, nos trabalhos designados pelas comissões de que 

faz parte, nas convocações vindas da coordenação e da direção do Instituto, e que 

não a deixam juntar-se com os colegas de trabalho.  

 
[...] estão ali do lado [...] a gente acaba não se 
falando e eu acho que isso acaba assim afastando 
o grupo [...] [Sálvia]. 
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Esta pressão exercida sobre os trabalhadores professores e enfermeiros é 

bem conhecida. Há o cansaço, o tempo demasiado que passamos no trabalho, 

sendo estas as mais sofridas horas do dia, por incluir decepções com os colegas, 

falta de confiança e de desejo de estar com eles. Poderão entrar outros fatores, que 

vão, aos poucos, nos esvaziando do desejo de estar junto com as pessoas que nos 

cercam no trabalho.  

 
[...] uma de nós pode estar precisando de um 
ombro amigo [...] para chorar e [...] se vê sozinha 
[...]. De repente, você está tão cheia de gente e de 
repente [...] sozinha [Sálvia]. 

 

O trabalho do professor e também do enfermeiro, embora esteja sempre 

rodeado de pessoas, é ou pode se tornar um trabalho solitário. A maior parte do 

tempo em nossa vida, passamos sozinhos, mesmo rodeados de pessoas.  

 
[...] essa proximidade, essa relação deveria ter 
mais e a gente acaba se distanciando [...]. Se você 
precisar estou [...] para te ajudar, te ofereço o meu 
ombro [Sálvia]. 

 

Temos a ‘boa intenção’ de ajudar, cuidar dos outros, afinal, como enfermeiros 

somos os profissionais do cuidado, mas nem sempre vamos à prática do cuidado do 

colega que está ao nosso lado, talvez por uma noção infundada que para nós este 

‘outro’ é aquele que está na outra margem deste rio que é o cuidado e a 

aprendizagem, ou seja, os enfermos e os aprendizes. Nossos colegas de trabalho, 

do lado de cá da margem não nos parecem necessitados de nossa ajuda, pois eles 

são cuidadores.   

Ponho-me a pensar que podemos imaginar que somos dedicadas e fazemos 

as coisas por amor, mas se não cuidamos nem de quem está ao nosso lado quase 

todos os dias, como poderemos cuidar dos que estão longe, ou de mim? Por outro 

lado, se não olhamos para o outro quando está tendo necessidade de apoio, como 

podemos nos cuidar quando precisamos?  

Contudo, a percepção de não cuidar do outro, como refletimos aqui, não pode 

tornar-se mais uma culpa a carregar, pois se carecemos tanto de tempo para as 
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paradas necessárias ao nosso cuidado, em que momento teremos espaço para 

cuidar do outro?  Como iremos dar prioridade à vida, ao invés do trabalho? 

 
[...] está passando uma situação tão difícil na vida 
[...] e ela acabou de colocar e a gente poderia [...] 
como colega, estar ajudando de alguma forma, e a 
gente não faz porque até não sabe, e até esse 
distanciamento acaba ocorrendo [...] [Sálvia]. 

 

Não reconhecemos a nossa própria história, mesmo porque não a 

valorizamos muito e também não conhecemos a história dos que nos cercam, pelo 

mesmo motivo. O distanciamento entre as pessoas é facilitado também, segundo a 

Estrelícia, pela divisão física das salas de trabalho e, suspeito que esse 

distanciamento já estava dentro das pessoas, quando houve a separação das salas. 

O que acontecia quando estávamos na mesma sala? 

 
[...] quando nós estávamos todos em uma sala. 
[...] agora a gente acaba conversando também, 
mas só com os três que estão ali [...] melhorou de 
um lado e eu não sei mais o que acontece [...] com 
as [...] pessoas que não estão em minha sala 
[Estrelícia]. 

 [...] as salinhas em que fomos colocadas ficaram 
bem boas, porque a gente ficou em menos 
pessoas, e é bom para trabalhar. Mas realmente 
afastou bastante o nosso grupo [Sálvia]. 

 

A mudança na divisão na sala coletiva foi uma solicitação do grupo por 

melhores condições de trabalho. O que ocorreu, segundo Sálvia, é que ficou bom 

para trabalhar, mas resultou também no afastamento interpessoal. Ou seja, estamos 

novamente diante da inadequação incômoda de admitir que seja melhor para o 

trabalho não estar com outras pessoas.  

Mas, se ficou bom para trabalhar, se a produção de trabalho é maior, então 

porque ainda não sobra tempo para as pessoas conversarem? A divisão das salas 

parece ter materializado o afastamento que já havia no interior dos integrantes 

desse grupo. 

 
[...] ela está lá do outro lado e de vez em quando 
eu nem vejo que ela está ali [...] acaba não tendo 
contato, [...] passou e eu não vejo. [Sálvia2]. 
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As condições de trabalho dos enfermeiros e dos professores são precárias, 

com exigências cada vez mais freqüentes a esses profissionais. E no trabalho 

docente as 40hs semanais não são suficientes, por permanecermos ligados às 

atividades inerentes à função, como desabafa Beijo, na oficina 2:  

 
[...] ando [...] estressada, porque tento preparar 
minhas aulas aqui, mas não dou conta, ai eu levo 
para casa para fazer e trabalho bastante em casa 
também. Estou tentando não levar para casa, mas 
tem coisa que não dou conta de fazer tudo aqui 
[Beijo 2]. 

 

A realidade vivenciada pelos professores do departamento reflete bem a 

sobrecarga de trabalho e as cobranças de direção, coordenação, do grupo, dos 

estudantes, da sociedade e do próprio docente. Soares et al, (2010) diz que: 

 
o ambiente de trabalho que alguns professores são submetidos, 
além de gerar insatisfações, não estimula o professor a cuidar de si. 
Assim, Talvez não falte iniciativa dos professores em cuidar de si, o 
que falta é tempo e condições favoráveis para fazê-lo. (SOARES et 
al., 2010). 

 

“Os professores entendem o que é uma vida melhor, mas devido às 

condições de trabalho não conseguem colocar em prática”, dizem Webler e Ristow 

(2006). Para Soares et al (2010), “essas situações levam a refletir sobre de que 

forma os fatores internos (da própria pessoa) e os externos (ambientais) contribuem 

para o cuidar dos professores”. Aparece na fala a seguir a presença real do 

sofrimento no trabalho.  

 
[...] eu penso mil vezes antes de me afastar. Eu 
estou me segurando e vamos ver o que vai dar 
futuramente [Tulipa2]. 

 

Docente doente, pensando mil vezes em se afastar. A professora protela a 

resolução do que está gerando o problema, e ainda continua no trabalho. De acordo 

com Rocha e Felli (2004): 
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[...] a qualidade de vida no trabalho (QVT) do docente de 
enfermagem é expressa por diversos problemas de saúde que 
permitem evidenciar que os fatores desgastantes (remuneração, 
demanda de trabalho, falta de incentivo, dificuldade em participar de 
congressos, entre outros) se sobrepõem aos fatores potencializados 
(relação emocionalmente afetiva com alunos, colegas e 
funcionários, o prazer em ensinar, crescimento dos alunos, entre 
outros). (ROCHA; FELLI, 2004). 

 

Mesmo em condições ruins de trabalho, com os fatores desgastantes em alta, 

Lírio branco 2, diz que: 

 
A relação com os alunos sempre foi boa, nunca 
me estressei com os alunos [...] o trabalho em sala 
de aula para mim é muito relaxante, porque eu me 
divirto, para mim não é um trabalho é uma 
diversão. Estar dentro de uma sala de aula para 
mim é agradável. Até com os alunos mais 
complicados eu acabo me divertindo ao invés de 
estressar [...] [Lírio branco2]. 

 

O docente adapta-se às situações adversas e ainda acha bom. O que se 

percebe é que o contato com os estudantes, a sala de aula é prazerosa para o 

professor. O docente considera diversão e não trabalho a atuação em uma sala de 

aula, o que deveria servir de exemplo a todos os trabalhadores, que podem permitir-

se serem felizes no trabalho. Na fala da Hortência, na oficina 2, pode-se notar que 

ela gosta do que faz. Então, o que estressa, tira as energias são as outras atividades 

agregadas à docência?  

 
Eu estou fazendo uma atividade no trabalho que 
gosto de fazer. Eu gosto de dar aula, eu gosto de 
estar nessa área da saúde, é uma coisa que me 
agrada, então, para mim é um trabalho prazeroso 
[Hortência 2]. 

Estresso-me por qualquer coisa, me irrito com a 
conversa ao lado, tem horas que penso em trazer 
um fone de ouvido, para não ouvir o que eu não 
quero ouvir. É sério! [Tulipa2]. 

 

O estresse não aparece por qualquer coisa. Deve ter uma causa. E esta 

causa deve estar presente por muito tempo sem ser identificada e tratada, não 

sendo levada a sério. Tulipa, na oficina 2, disse que se sente irritada por conversas 



 

 

77

ao seu lado, ao ouvir a voz dos colegas de trabalho, o que pode ser um sinal de 

estresse, expresso na irritação com os outros.  

Ouvir os colegas acontece quando há a obrigação de participar de comissões, 

reuniões, mas também há a preparação das aulas e as pressões que são exercidas 

pelos que nos rodeiam, quando o trabalho de um depende do trabalho do outro. Ou 

vieram à tona os sinais e sintomas de uma patologia que, juntamente com os outros 

fatores estressantes, aparece mais agressiva. 

 
[...] no IFSC, nem um pouco satisfeita. [...] não sei 
o que pode fazer para isso melhorar. Talvez, o 
problema seja meu mesmo [...]. Eu não consigo 
ver mudanças [Tulipa2]. 

 

Para Soares et al. (2010) “o ambiente de trabalho que alguns professores são 

submetidos, além de gerar insatisfações, não estimula o professor a cuidar de si”. 

Aparece a insatisfação! Nota-se a insatisfação no trabalho e com a Instituição 

a que está vinculado, sem esperanças de mudanças. Tulipa traz o problema 

institucional e da profissão para si mesma, como se estivesse perdida diante das 

imensas coerções ditadas para dizer o quanto somos responsáveis pelo nosso 

sofrimento. Neste caso, sem deixar de lado a co-responsabilidade pessoal pelas 

escolhas (até mesmo a de se deixar coagir), desconhece a raiz do problema, 

desconfia que o problema não seja da instituição, mas de si mesma. E não 

consegue ver a luz no fim do túnel. 
Com vocês aqui eu vejo que sou muito 
preocupada com as minhas aulas, com as coisas 
que eu tenho que fazer que dar conta e [...] eu não 
paro para ouvir alguém que quer falar comigo. E 
eu não dou essa oportunidade, porque parece que 
eu vou perder, me programei para fazer aquela 
atividade aqui e se eu parar para conversar, já me 
atrapalha um pouco, então assim, tem que ser 
uma coisa meio rápida [...] [Estrelícia2]. 

 

O compromisso emocional com o trabalho, o volume de atividades realizadas 

nas salas de aulas, os estágios supervisionados, as feiras de saúde, as 40h 

semanais e o envolvimento com o trabalho, fazem com que as pessoas se 

concentrem no trabalho em si, não permitindo a integração do grupo. Contudo, a 

necessidade de reconhecimento do grupo aparece na fala da Estrelícia, na oficina 2: 
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A gente fala muitas vezes que não liga, não vejo, 
mas nesse dia, se as pessoas não ligam, não 
lembram, a gente sente, na verdade [...] como eu 
sinto, acho que as pessoas também gostariam de 
ser lembradas e mesmo se é num final de 
semana, ouvir um parabéns. Talvez seja a 
maneira. [Estrelícia 2]. 

 

Os relacionamentos tornaram-se superficiais, com esquecimento de 

aniversários, depois de várias tentativas de comemorações do grupo serem 

fracassadas. Algumas pessoas do grupo não se referem a isso, calam-se, não 

querem mais falar sobre o assunto. Preferem o isolamento, comemorando seus 

aniversários e festas de final de ano com os familiares. Mas, por outro lado, existem 

outros docentes que manifestam sentir tristeza, quando não são lembrados, têm 

necessidade de serem reconhecidos e valorizados. Como se precisassem de 

afirmação pelos colegas de trabalho. 

 
Antes de qualquer coisa [...] eu me cuido bastante 
[Heliconia2]. 

[...] eu me cuido bastante. Já me cuidei menos 
[Gérbera2].  

Eu cuido da minha alimentação, faço exames 
periódicos, cuido de higiene, vou ao dentista de 
dois em dois meses fazer controle [Salvia2].  

 

Aparece nas falas que os poucos que se cuidam, fazem isso de forma 

consciente, o que aparentemente vai crescendo com o passar do tempo, tornando-

se o cuidado de si mais complexo, mais elaborado certamente pela necessidade. 

Com a experiência de vida, geralmente volta-se mais ao cuidado de si. Falou-se do 

cuidado com a alimentação, da ida ao dentista para fazer controle e ao médico para 

exames periódicos.  

Hoje, na mídia, nos consultórios médicos e de nutricionistas, de educadores 

físicos, nas conversas em geral são tratados esses dois assuntos base: a 

alimentação e a prática de exercícios físicos. 

 
[...] da alimentação me cuido muito bem. 
[Gérbera2]  
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[...] da alimentação cuido muito, faço exercícios, 
mas não é o suficiente. [Orquidea2].  

A minha alimentação sempre foi muito equilibrada, 
muito controlada [...] não me alimento após as 
dezoito horas [...]. Não como besteiras, coxinha, 
essas coisas [...]. [Tulipa2]. 

 

Também há os que não falam, mas se cobram, sentem-se culpados por não 

estarem cuidando nem da alimentação e nem da prática de exercícios. Para alguns 

docentes, percebe-se que existe a prática do cuidado de si, no tocante à 

alimentação. Mas quanto à prática do exercício físico regular, não conseguem fazer, 

embora tenham vontade de fazê-lo, por saber de todo o beneficio para o corpo e 

para a mente que o exercício físico faz. 

 
[...] o ano passado eu me cuidei muito mal (risos). 
Trabalhava final de semana [...] porque eu estava 
fazendo mestrado [...] não dava muita atenção 
para a família. [...] comia qualquer coisa, no mais 
rápido possível. [Lírio branco2].  

Eu sempre me preocupei com isso, mas com a 
questão do mestrado, o colega dizia que durante o 
mestrado não conseguia fazer atividade física [...] 
e eu falei que não iria ser igual [...] eu vou fazer! 
No primeiro ano, foi aos trancos e barrancos, mas 
ia, mas no último ano eu desisti. Porque eu ia 
escrevendo [...] e quando parava era dezenove, 
vinte horas, passou o horário e não podia [...] ir 
para a rua para fazer uma caminhada. Então, o 
que aconteceu? Foi o período em que eu mais 
engordei na minha vida [...]. [Alamanda 2]. 

 

Mas ocorre também a falta de cuidado com a alimentação. E nesse 

desequilíbrio, vem o ganho de peso. Embora tendo consciência de que é necessário 

parar com os descuidos, não se consegue. Por questões de sobrecarga de trabalho, 

ainda mais a capacitação, sem diminuição da carga horária faz-se a opção pelo 

descuido de si, como bem falaram Margarida e Hortência, na oficina 2:  

 
A questão da alimentação [...] é difícil [...] começo 
bem e até terminar o dia a coisa já desandou 
(risos), começo na frutinha, na granola, na 
saladinha, chega de noite, no bolo, no chocolate e 
assim vai [Margarida2].  

[...] o que [...] mais descuido é a alimentação [...] 
não no dia a dia, mas [...] aqueles exageros 
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básicos de final de semana [...]. O chocolate é a 
fluoxetina, já entrou no tratamento (risos) 
[Margarida2]. 

 

Com a sobrecarga de trabalho, o cansaço decorrente do cumprimento da 

carga horária, como ter tempo suficiente, para comprar, preparar e comer 

adequadamente? Como conseguir fazer adequadamente uma refeição, com tantas 

atividades que temos que dar conta em um curto espaço de tempo? 

 
A bebidinha, a cervejinha [...] a gente usa a 
cerveja como uma válvula de escape e acaba 
prejudicando a saúde. Hoje tomo muita cerveja e 
aí já é um problema, que tem que melhorar. 
Vamos tentar (risos), vamos tentar! (risos) e é isso 
acho. Não parar né, mas, diminuir [Lírio branco2]. 

 

Começam a aparecer nas falas, os escapes, como perigosas válvulas, que 

podem tornar-se problemas com doenças do etilismo e da obesidade. Não é só o 

etilismo que aparece, mas também o ganho de peso, o sobrepeso, ou pior ainda a 

obesidade. A alimentação inadequada, somada com o ganho de peso, a ansiedade, 

mais a falta do exercício físico, e o etilismo, tornam-se uma junção que sabemos ser 

prejudicial à saúde física, mental e social do docente. 

Heliconia, na oficina 2, quando fala que ‘procura não trabalhar demais’, dá a 

impressão de que se conhece e faz o exercício de trabalhar o suficiente para cumprir 

com as suas obrigações, exercitando-se diariamente para não ficar fazendo no 

trabalho, além de suas possibilidades, mais do que precisa, mas o essencial que lhe 

é proposto, e fez a escolha por cuidar-se onde ela estiver, inclusive no trabalho.  

Ocorre, infelizmente, que as pessoas, muitas vezes, tentam fazer mais do que 

lhes é proposto, até para mostrar que podem que fazem e que acontecem. Ficam 

esperando recompensas dos colegas que não virão e acabam desgastados, 

decepcionados, perdendo a vontade de trabalhar, de permanecer naquela 

instituição. 

Aparece aqui uma estratégia, como o suporte da família, a presença da 

família para ajudar a superar todos os desafios que se apresentam em nossa vida. 

Se acontecer o cuidado com a família, fica prazeroso e é bom permanecer em casa. 

Margarida, na oficina 2, fala dessa preservação das relações familiares. 
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Fora do trabalho eu tenho a minha família que 
está [...] sempre presente. Tanto os meus pais, 
como a minha família que é hoje o meu marido e 
os meus filhos eu acho muito importante [...] 
[Margarida 2]. 

 

Então, não se fica muito preso ao trabalho, trabalha-se somente o suficiente, 

embora seja muito difícil definir o que é esse ‘trabalhar somente esse suficiente’; o 

bem estar se estende a todos os que nos rodeiam. Margarida, na oficina 2, fala 

dessa preservação das relações sociais e familiares. 

 
[...] me cuido bastante. Eu tenho tempo para ir no 
salão de beleza, faço meu cabelo, minha unha e 
meu pé toda semana [Sálvia2]. 

O cuidado com a estética [...] me disciplinei para 
isso, vou ao salão para fazer alguma coisa a cada 
vinte dias [Tulipa2]. 

 Na questão de massoterapia, do cuidado com o 
corpo, massagem eu estou fazendo um curso e 
sempre recebo convite para ser modelo, para as 
meninas trabalhar as suas técnicas em mim. [...] 
toda semana tenho massagem corporal, podal, 
massagem crânio facial, etc. [Tulipa2]. 

 

O cuidado de si não está restrito ao cuidado do corpo, embora também faça 

parte. Demonstra na prática esse cuidado, porém parece ser uma preocupação de 

todos, nos dias atuais. Ora, se temos a mesma carga horária e praticamente o 

mesmo salário, como uns conseguem e outros não. Sálvia diz conseguir e tem a 

disposição para dispor do tempo e do dinheiro necessário para isso. Mas, porque ela 

faz isso? Será por colocar isso como prioridade? Percebe-se que ela dá uma 

importância grande para isso. Em contrapartida, ainda virá o equilíbrio familiar, onde 

os filhos verão o autocuidado e podem aprender esta atitude mais cedo.  

O descuido com a atividade física foi um dos que mais apareceu. 

Considerando os inegáveis benefícios da sua prática. Um dos fatores 

desmobilizadores seja o cansaço excessivo, pelas muitas atividades que realizam 

durante o dia, não só no trabalho. 

 
[...] eu me irritava muito no trânsito. Talvez, fosse 
tudo conseqüência dessa vida louca, de mestrado, 
de trabalhar em outra cidade e ter a família em 



 

 

82

outra. Então, a vida estava meio conturbada [Lírio 
branco2]. 

 

Depois de oito horas de trabalho, aulas teóricas ou estágio supervisionado, 

atividades domésticas, familiares, os engarrafamentos no trânsito, ou os 

compromissos advindos de uma capacitação como o mestrado, como ter a energia 

suficiente ainda para a atividade física? 

 
O que está faltando que eu tenho que me 
organizar ainda é achar um horário para atividades 
físicas. Porque na realidade eu faço quando 
posso, não tenho um horário regular [Heliconia].  

Exercícios físicos [...] desde que entrei aqui parei 
de fazer [...] um ano já. Fazia academia [...] e 
depois para [...] voltar tem que ter muita força de 
vontade [Beijo2]. 

 

Dizem Soares e Zeitoune (2010) que: 

 
apesar dos estudos sobre a capacidade das pessoas em refletir e 
fazer coisas benéficas para si e sobre a importância do cuidar de si, 
para os professores essa prática se torna um obstáculo, pois as 
inúmeras atribuições exigidas hoje pelo mercado de trabalho, 
somado às condições ambientais desse trabalho requerem muito 
além de um conjunto de conhecimentos técnico-científicos. 
(SOARES; ZEITOUNE, 2010). 

 

Algumas pessoas falaram que antes de entrar no Instituto, conseguiam fazer 

alguma atividade física. A correria do dia a dia e a obrigação de ter que cumprir 

prazos faz com que o exercício físico seja protelado e por muito tempo.  

 
[...] me descuido é a atividade física, que eu não 
faço nada [...]. Essa coisa da dependência do 
carro faz com que a gente não dê um passo, [...] 
senta no carro e vai fazer as coisas. [...] esse lado 
que atrapalha um pouco [...] [Estrelícia2].   

 [...] estou pensando em o que fazer, porque eu 
não gostaria de voltar mais para a academia [...]. 
Provavelmente vou me inscrever na natação, 
estou esperando março para abrir as inscrições 
para as aulas [...] para ter um desconto legal [...] 
vou nadar [Alamanda2]. 
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Chega a ser dramática esta situação, pois o que está faltando para 

reengrenar este participante na atividade física são as condições financeiras, 

advindas da baixa remuneração recebida. Muitas vezes, o professor se coloca com 

se fosse o único culpado de muitas coisas, cobrando-se até por não ter atividade 

física. Mas se esquece de ter um olhar mais abrangente sobre os outros fatores que 

influenciam nas nossas tomadas de decisões e que expressam o sistema de 

expropriação da vida no trabalho. 

Contudo, apareceu na pesquisa aquelas docentes que conseguem fazer o 

excepcional, o cuidado de si mais abrangente. Além do cuidado físico, conseguem 

alcançar também o emocional e o espiritual. Acredito que tudo o que se consegue 

exteriormente vem da força que sai do interior. Então, se a pessoa se cuida 

bastante, porque a motivação interior a impulsiona para o cuidado de si, ser cuidada 

espiritualmente e emocionalmente deixa a pessoa pronta para o cuidado integral de 

si. Penso serem estes alicerces indispensáveis para manter a pessoa equilibrada. 

 
Eu me cuido bastante, tanto fisicamente como 
espiritualmente e a parte emocional [Heliconia2]. 

Um segredo que eu aprendi foi a dizer não.  Uma 
coisa que eu aprendi, com quarenta e cinco anos, 
o cuidado de si e saber dizer não [Gérbera2].  

 [...] o que quero dizer é que a gente tem que 
saber dizer não. Ah!  Porque só tu sabes fazer 
desse jeito, não! Ninguém é insubstituível [...] a 
gente morre, vem outro rapidamente [...] 
[Gérbera2]. 

 

Precisamos aprender a dizer não, e como esse exercício é difícil! Uma prática 

do descuido de si é dizer sempre sim, assumindo excesso de atividades, como já foi 

apresentado anteriormente, como resultado da chamada consciência pesada por ter 

que dizer não.  

Fazendo a prática do exercício do cuidado de si, a Gérbera, na oficina 2, nos 

ensina a abrir os olhos e a enxergar que não se vai conseguir, então, analisar e 

conseguir dizer não. Mas, para saber até onde pode ir, a pessoa tem que se ver, se 

conhecer, tem que ser íntimo de si mesmo. Gérbera ainda nos adverte com essa 

fala, uma possibilidade de mudança: ver, analisar e dizer não. 
[...] na parte social [...] tenho vários amigos [...] 
posso dizer que tenho vários amigos aqui no 
trabalho, pessoas que eu gosto e que posso 
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confiar, [...] sentar e chorar um pouquinho [...] e 
fora do trabalho também. [Margarida 2] 

 

Como outro fator que interfere no autocuidado, na tentativa de atualização, 

veio a busca pela capacitação, pela cobrança pessoal e institucional. Em relação à 

cobrança pessoal, para responder a apelos internos de conhecimento e de 

complementação financeira, para ter uma melhor remuneração, pois se o professor 

não tiver títulos, permanecerá por muito tempo sem aumento de salário, e a perda 

aquisitiva é grande, a cada ano que passa. 

 Respondendo a pressões, vem a cobrança institucional: temos de nos 

capacitar, afinal passamos de escola Técnica a Centro Federal e agora somos 

Instituto, oferecendo cursos de nível superior, ou seja, é necessário capacitar os 

servidores para aumentar o status da instituição. Porém, para isto, não oferecem 

nada em contrapartida e ainda rechaçam o direito do servidor de se capacitar. Não 

há diminuição da sua carga horária e nem pensar em afastamento total do trabalho 

nesse período, pois não há possibilidade de se colocar outro docente no lugar do 

afastado. Quem sabe uma liberação parcial, e isto quer dizer que o professor tem 

meio período de liberação para estudar, mas nesse meio expediente que cumpre 

tem que dar todas as suas aulas para não sobrecarregar a coordenação e os 

colegas do setor. A vivência em sociedade é uma arte, e como toda a arte tem que 

haver muita dedicação. E ter amigos verdadeiros é um grande tesouro, é uma 

segurança, é um abrigo seguro em nossas vidas, em que podemos contar em todos 

os momentos, sejam bons ou ruins. E ter amigos no trabalho é uma dádiva divina.  

Parece muito raro poder contar com amigos no trabalho, como nos conta a 

Margarida, na oficina 2. Poder ter raros momentos de sentar e chorar, abrir o 

coração, sentir que existem pessoas interessadas em nos ouvir somente. Essa 

colocação me surpreende, por não ser muito visível no grupo. Não há muita 

disponibilidade para se ouvir. 

Para se ter amigos e cultivar amizades, é preciso ter disponibilidade para 

estar juntos. Conforme as falas, tive a impressão de haver, ainda, uma falta de 

confiança mútua, com uma disputa e cobrança interna muito grande.  

A grande maioria dos sujeitos participantes foram afirmativos, dizendo que 

não se cuidam em relação a uma imagem ideal, midiatizada, cientificizada. E a 

mudança poderá ocorrer se os olhos se abrirem para o despertar da necessidade de 
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se cuidar. Juntamente com o despertar, a reflexão, a disposição interna para se 

cuidar, passar à construção prática deste exercício no dia a dia.  

Temos ainda que compreender o quanto isso é demorado e estamos 

acostumados à objetividade, à resolução rápida das coisas e precisamos 

desacelerar, e conviver pausadamente a cada momento e com muita disposição e 

perseverança. Para isso, precisa-se de muita organização e disciplina 

Por outro lado, como não conseguimos o autocuidado como prática cotidiana, 

então, a cobrança sobre o cuidado de si recai sobre as pessoas que estão no 

entorno e fica bem aqui o ditado popular: faça o que eu digo e não faça o que eu 

faço.  

 
[...] eu sou uma pessoa que não se cuida, cobro 
muito do meu marido, da minha mãe, sou daquela, 
que faça o que eu digo, mas não faça o que eu 
faço [Beijo2].  

 

Parece, então, que não somos bons exemplos de cuidado de si, e não 

refletimos positivamente sobre o cuidado de si para aqueles que nos rodeiam, 

embora sejamos na teoria os profissionais do cuidado com os outros, não fazemos 

na prática conosco mesmos. Waldow (1998) diz que “o ato de zelar por alguém só 

existe quando é sentido, vivido, experienciado. Isto envolve respeitar ao outro e a si 

mesmo como ser humano e também como profissional”.  

Precisamos crescer muito nesse meio, onde as pessoas vivem em estresse 

constante, sem condições adequadas de trabalho e sem forças físicas e mentais 

para lutar por melhores condições. Mas já existe a preocupação com os descuidos 

de si, sendo profissionais da saúde e tendo conhecimento da necessidade do 

cuidado de si. Ainda fazem opção pelo cuidado e não conseguem se fazê-lo. 

 
[...] sempre fui uma pessoa [...] que [...] me 
preocupei bastante com algumas coisas, mas eu 
não consigo dar conta dessas preocupações 
[Alamanda2]. 

 

Na fala da Alamanda, na oficina 2, percebe-se que, em se falando do cuidado 

de si, ela foi uma pessoa que sempre se preocupou muito com isso, mas fica só na 

preocupação, não consegue dar o passo seguinte.  
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[...] com relação à espiritualidade, já fui bem mais 
espiritualista [...] mais praticante. [...] não tenho 
uma religião definida assim de freqüentar cultos e 
rituais, embora eu ache isso interessante e ás 
vezes necessário, para fortalecer a gente como 
pessoa, e manter vínculos com as pessoas que 
pensam da mesma forma, mas, eu ainda não 
tenho. [...] deixo a desejar também nesse sentido 
[...] [Hortência2]. 

 

O cuidado espiritual foi o que menos foi percebido como necessário pelos 

docentes. Assim, foi um descuido marcante presente nos sujeitos pesquisados, se 

considerarmos que é raro encontrarmos pessoas que se dizem ateus. E esse 

cuidado já fez parte da vida desses sujeitos, mas, no momento não está sendo 

realizado. Se existiu, porque então deixou de existir? Perdeu-se pelo caminho. 

Vivencia-se tantas situações tristes, complexas, que se abandonam princípios 

fundamentais, como a fé e a esperança. 

 

[...] não consigo parar agora de trabalhar [...] em 
casa, [...] não tenho muito lazer, então [...] procuro 
fazer alguma coisa, estou fazendo [...] porque está 
tudo atrasado, atrasou [...] as gavetas, os 
roupeiros, então tudo, estou sempre em função. 
Não paro mais, parece que viciou (risos). Então 
isso é um descuido, né. [Alamanda2].  

 

Alamanda, na oficina 2, refere-se a estar viciada com o envolvimento nas 

atividades. Engraçado, se não fosse trágico. Ela tem uma disposição interna para 

não parar mais de trabalhar. Mas, onde está a disposição para o lazer, para o 

cuidado pessoal?  

 

[...] me descuido um pouco é que eu me irrito 
muito fácil. [...] problema de irritação e nervosismo. 
[...] talvez isso prejudique a minha vida, eu não sei 
tratar isso. Talvez tivesse que fazer uma terapia 
[...] [Sálvia2]. 

 

A docente diz que se descuida só um pouco, mas aparece irritabilidade 

facilmente e ela ainda tem duvidas de que realmente esses problemas são 

prejudiciais para a sua vida. Reconhece que não sabe se tratar e que precisa ser 
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ajudada. Arrisca que tem que fazer terapia. Algo que está tão claro na sua fala e ela 

mesma não têm certeza absoluta de que precisa urgentemente de ajuda. Quem quer 

ficar perto, conversar, relacionar-se com alguém com a irritabilidade à flor da pele? 

Fala dela mesma como se tivesse falando de outra pessoa, de uma desconhecida. 

 

[...] me descuido [...] nas relações sociais [...] das 
amizades [...] aqui com vocês, no dia a dia [...] 
quando você tem filhos pequenos, você tem uma 
demanda de atividade que não te dá essa 
oportunidade [...] na vizinhança [...] está todo 
mundo lá fora e é uma filha que quer comer, a 
outra tem que dar banho [...] com o tempo isso 
está melhorando cada vez mais [...] [Estrelícia2]. 

[...] sair com outro casal, ir a um baile. Essa parte 
social também está um pouco descuidada 
[Estrelícia2]. 

 

Temos a ilusão de que não precisamos cultivar nossa vida de relações, que 

elas irão fluir normalmente, sem precisar fazer esforço. Mas, na realidade precisa 

ser construída, prestigiada, vivida e conquistada a cada dia. Tendo consumido o 

tempo e a energia no trabalho, aparecem os grandes sinais de descuido nas 

relações sociais.  

Não cultivando as amizades, tão importantes para aliviar os muitos momentos 

de incertezas, de tristeza, pessoas com as quais convivemos. Evitando o lazer, não 

podemos deixar de lembrar que vivemos numa sociedade capitalista e que 

buscamos o bem material. Diz Hortência: 

 
Com relação aos amigos, depois que eu vim para 
Joinville, eu tive mais dificuldades de fazer 
amizade. Porque, ai, eu entrei numa luta 
compulsiva, eu diria, de trabalho. Também acho 
que é uma característica daqui da região, onde as 
pessoas trabalham bastante, eu [...] era jovem, 
estava recém casada, para fazer a vida e longe de 
família, de amigos, de tudo, a gente se obriga a ter 
outro olhar para sobrevivência, para conseguir as 
coisas [...] onde eu me distanciei de alguns amigos 
e [...] comecei a formar uma roda [...] de 
conhecidos, eu diria assim, e de convívio nos 
trabalhos [...] onde eu freqüentei. E hoje eu tenho 
pouquíssimos amigos [Hortência2]. 
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Joinville é realmente uma cidade em que a maioria das pessoas trabalha 

muito, e também aparece a dedicação a família, aos estudos e a comunidade. A 

competição e a individualidade acabam fazendo parte da vida e fica um pouco mais 

difícil construir muitas amizades. Mas, mesmo assim, é preciso lembrar que, nas 

mais adversas situações, quando se está aberto, quando se quer, há possibilidades 

de se criar grandes amizades.  

Em muitas falas ainda aparecem os outros descuidos, como os de Orquídea, 

na oficina2. 

 

Os meus grandes descuidos são a falta de sol no 
dia a dia, a caminhada [...] e a leitura, gostaria de 
ler muito mais. [...] e viajar pelo mundo 
[Orquídea2]. 

[...] a falta de sol [...] de tempo de exposição para 
a fixação do cálcio, mais constante. [...] Joinville é 
uma cidade que chove muito, em que se anda 
muito de carro, por causa dos filhos [Orquídea2].   

 

Tenho a impressão de que o cuidado de si segue etapas e que a partir do 

momento em que alguns cuidados básicos são contemplados, se busca a realização 

de outros, mais complexos, como se buscasse chegar o mais próximo possível a um 

estágio de satisfação pessoal.  

 
[...] eu precisaria [...] ir mais ao salão de beleza. 
Fazer mais as unhas, não tenho tido muito tempo 
para fazer manicure e pedicuro. [...] por [...] 
depositar esse tempo em outras atividades 
[Gérbera2]. 

 [...] sempre gostei de música. Pratiquei musica, 
mas depois não tive tempo para tocar 
instrumentos. [...] são coisas que a gente gostaria 
de fazer, mas não encontra [Hortência2].  

 

Tenta-se colocar nossas metas em ação e acaba faltando as condições para 

realizá-las, como tempo, disposição, dinheiro, entre outras e acaba se privando 

daquilo que se gosta de fazer. Então aparecem as frustrações, insatisfações e 

sentimentos de incapacidade, baixando a auto-estima e tirando a energia necessária 

para tocar a vida. Não conseguindo realizar as metas pretendidas e não colocando o 
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cuidado de si como prioridade; acabamos deixando o essencial, como a prevenção 

das doenças.  

 
[...] me encontro numa profunda tristeza, 
depressiva mesmo, busquei dois profissionais 
para ver suas opiniões e entrei em um tratamento, 
não me sinto bem [...] [Tulipa2]. 

 

É mais uma das doenças da contemporaneidade, que aparece, na maior 

parte das vezes como inconsciência sobre seus próprios limites, mantendo 

atividades de trabalho à exaustão, com pouca importância de práticas de promoção 

da saúde. Por não praticarem-se também a prevenção, aparecem os sinais e 

sintomas das doenças, como esclarece a fala de um dos sujeitos da pesquisa, que 

parece desconfiado de seu diagnóstico, tendo que reafirmá-lo por meio de outro 

profissional. 

Nesse sentido, Rocha e Sarriera (2006) chegaram à conclusão de que 

“quanto maior o número de horas semanais trabalhadas, menores são os níveis de 

saúde dos professores. Destacamos os professores que têm uma grande demanda 

de trabalho que acaba ultrapassando suas 40 horas de trabalho”.  

Referindo-se sobre as condições de saúde do trabalhador docente de 

enfermagem, Mauro (apud SOARES; ZEITONE, 2010) diz que “há 30 (trinta) anos já 

apontava que a falta de tempo para refeições e de descanso, tanto psicológico 

quanto fisiológico, durante a jornada, são causas de fadiga que pode ser atribuído 

ao trabalho do professor”. E, para Soares et al (2010), “esses apontamentos se 

mantêm atualizados até os tempos de hoje, sendo, portanto, ainda uma referência 

atualizada relacionada à saúde deste trabalhador”.    

Quando se tenta buscar caminhos para melhorar a saúde, como faz a 

Hortência, uma das docentes participantes, a exemplo do esposo, está procurando a 

prevenção, por meio de um médico geriatra, e foi motivo de chacota de algumas 

pessoas do grupo. 

 
[...] pelo meu marido, não por mim, na questão de 
saúde ele está freqüentando o geriatra [...] quando 
eu fui [...] além de fazer os exames de rotina, ele 
faz uma clinica de apalpação, ele faz uma 
orientação alimentar e ele vai pegando algum 
ponto, que a gente vai tendo um olhar para a 
gente e um olhar de como a gente pode ser, e o 
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que a gente pode fazer. Isso é interessante porque 
a gente não pára para pensar [...] é legal a gente 
fazer uma consulta ou conversar com alguém que 
a gente tenha esse interesse. [Hortência2]. 

 

A docente disse que foi, não por ela, mas pelo marido. Como se ela estivesse 

se justificando, tentando se proteger do grupo que ela conhece tão bem, de 

manifestações negativas sobre isso, bem presente, pelo riso de alguns.  Vejo isso 

com muita estranheza, porque sendo profissionais da saúde ainda não entendemos 

que o geriatra poderá ser buscado antes que cheguemos à senilidade, até para 

poder prevenir seqüelas de patologias que nos levariam a não ter a qualidade de 

vida que sonhamos para a terceira idade, ou seja, aquela em que estamos livres do 

trabalho.  

Parece que, com o passar dos anos, tem-se a tendência de se cuidar um 

pouco mais de si. Perde-se muito mais energia para fazer coisas corriqueiras e se 

fica mais sensível, susceptível a doenças e se diminui a marcha daquilo que 

fazemos habitualmente, de modo que há uma exigência de maior cuidado consigo 

mesmo. Isso só se aprende com o passar dos anos, das décadas com as 

experiências vivenciadas conosco ou com os que nos rodeiam. Se isso for acrescido 

de prevenção, poderá ser bem melhor. 

 
[...] grande carga horária de trabalho, 
envolvimento [...] assumindo [...] absorvendo todo 
esse estresse do trabalho para a [...] vida. [...] 
estou toda dura hoje devido a uma reunião que 
tive ontem, então esses são os grandes descuidos 
que a gente acaba absorvendo todos os 
problemas para a vida própria [Hibisco2]. 

 

Com uma iniciativa individual apareceu o início da organização de uma 

proposta com o intuito de aproximar os colegas de trabalho. Estrelícia, na oficina 2, 

disse ter iniciado o trabalho de telefonar, falar com os colegas de trabalho, lembrar o 

dia de seus aniversários e que, no início, a iniciativa foi exitosa, mas que não 

conseguiu perseverar. Percebe-se o anseio por mudanças, com muito esforço 

pessoal, com possibilidades de transformação no cotidiano dos docentes. 

 
[...] a partir desse ano eu estou me propondo a 
não fazer certas coisas que eu fiz nesses dois 
anos. Uma delas é trabalhar final de semana. A 
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outra é não tirar tempo para mim, esse ano eu vou 
tirar mais tempo para mim, mesmo durante a 
semana, todos os dias eu vou tirar um tempo para 
mim [Lírio branco2]. 

 

A proposta parte para o cuidado de si e trazendo coisas pequenas e 

importantes a serem feitas para se cuidar um pouco mais. Como, por exemplo, o 

não se preocupar tanto com as pequenas coisas que acontecem no trânsito. Outra é 

se organizar e trabalhar, fazer tudo o que está relacionado com o trabalho de 

segunda a sexta feira, deixando o final de semana livre. Tirar tempo para si durante 

a semana, em todos os dias, enquanto trabalha e também no trajeto do trabalho 

para a casa e vice e versa. 

 
[...] a minha [pele] [...] precisa de pouco sol, mas 
[...] de muita proteção, porque não pode receber 
muito sol, ela não pode ser exposta. [...] o 
envelhecimento precoce é uma preocupação 
minha, eu preciso cuidar melhor da minha pele [...] 
preciso me dedicar mais [Alamanda2]. 

É (pausa) pretendo dar mais atenção para a minha 
família esse ano. Sei que é complicado porque eu 
trabalho em outra cidade [...] vamos tentar [...] 
[Lírio branco2]. 

 

Quando se alcança determinado equilíbrio, esse cuidado abrange as pessoas 

que fazem parte do nosso relacionamento. Inclui as pessoas que estão por perto, 

buscar aqueles que se foram do convívio. 

 
Eu arrumei uma estratégia bacana, para que as 
pessoas venham a minha sala, trago o café e o 
pessoal vai lá para tomar e assim a gente se vê e 
conversa [Alamanda2].  

 

Há iniciativas individuais, na busca de unir o grupo, o que já é uma 

possibilidade. Mas essa iniciativa precisa ser incrementada com o envolvimento 

coletivo para que faça efeito, a médio e longo prazo. Estar junto e conversar como 

essas ações são simples e, ao mesmo tempo, tão complicadas!  

Hortência, na oficina 2, cita o cuidado com a família, como parte também do 

cuidado de si e afirma, que deseja resgatar isso. Só se resgata realmente algo que é 
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fundamental e a boa convivência e o respeito na família é, sim, um refúgio 

necessário. Como diz Margarida, na oficina 2: 

 
Tem uma coisa que, para mim, sempre foi muito 
importante. No trabalho poderia estar complicado, 
mas em casa eu tinha que chegar e ter o meu 
sossego, e isso sempre foi assim. Não quero 
encrenca em casa. Eu acho que nem precisa 
[Margarida2].  

 

Procurar não levar os problemas do trabalho para casa pode ser um desejo 

intenso das pessoas, mas distante de ser realizado, pois não somos divididos nos 

papéis que exercemos na vida. Em outras palavras, somos uma unicidade e cada 

vivência influencia a vida como um todo. Como disse Margarida, na oficina 2, chegar 

em casa e ter sossego, mostra o lar como um refúgio seguro, onde se pode falar ou 

calar.  

Percebe-se que os docentes/enfermeiros que se cuidam, permitem-se tempo 

para o essencial. Buscam na criatividade formas para que o trabalho não invada a 

sua vida privada.  

 
Hoje trabalho de segunda a sexta. [...] não atendo 
telefone, nem abro e-mail. [...] se é coisa muito 
urgente eles vão lá em casa e eles acham a gente 
[Gérbera2]. 

 

Talvez não se possa expulsar as experiências boas ou ruins no trabalho, mas 

se pode organizar os momentos, tendo o tempo para o trabalho e o tempo para a 

família. Assim, a meu ver, pode-se conseguir um equilíbrio necessário para 

desempenhar as duas importantes funções insubstituíveis da vida: a da família e a 

do trabalho.  

O professor tem uma carreira diferenciada, e uma das diferenças é poder ter 

quinze dias a mais de férias que os outros trabalhadores, garantidas por lei, no 

serviço público. E quando se fala em férias, vem logo ao pensamento conhecer 

novos lugares, novas pessoas, viajar. 

 
E viagens [...] faço somente para a casa da 
família, só (risos). [...] quero conhecer [...] o Brasil, 
o mundo, tem tantos lugares bonitos. Começarei a 
investir mais nessa questão de viagens [...]. Tenho 
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outras questões, mas essas são as principais 
[Alamanda2]. 

 

Alamanda disse, na oficina 2, que quer conhecer seu país, o mundo. Se a 

média de anos trabalhados por esse grupo pesquisado é de mais ou menos dez 

anos, como ela só viajou ainda para a casa de seus pais?   

Assim, em relação aos descuidos de si, os participantes mostraram facetas 

que reafirmam os fatores que impedem o cuidado de si, ou seja, os desgastes e a 

falta de tempo para cuidarem-se geram muitas lacunas.  

Dentre os descuidos, apontaram descaso com a alimentação, atividades 

físicas, falta de sol, controles periódicos de saúde. Também apareceu a 

incapacidade de dizer ‘não’, o que acarreta mais atividades que não gostariam de 

fazer. 

Além disto, a baixa remuneração impede ações de convivência social e de 

lazer, e de cuidados com a beleza. Assim, também, apontaram para uma vida 

familiar sem muita qualidade, embora alguns consigam fazer o que eles 

denominaram ‘separação entre o espaço da família e do trabalho’.  

Outro resultado foi a menção à falta de tempo para cuidar de sua vida 

espiritual, que abandonaram devido ao cansaço e a vontade de ficar mais em 

família. 

 
 

4.3 OS SETE PRINCÍPIOS PARA A EDUCAÇÃO COMO CUIDADO DE SI 

 

Nesta oficina usamos a referência de Correia e Capuzzo (2006), que se 

encontra no anexo 3. 

 

 

4.3.1 Primeiro princípio para educação do cuidado de si: a elaboração de um 
projeto de vida 

 

O Primeiro Princípio para a educação do cuidado de si, ou seja, a elaboração 

de um projeto de vida nos ensina que a primeira coisa que temos a fazer é aprender 
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que “somos nós os primeiros responsáveis pelo que somos e pelo que podemos ser” 

(CORREIA e CAPUZZO, 2006), embora nunca seja tema nos currículos. 

Aprender a fazer um projeto de vida também não é responsabilidade só da 

escola, devendo cada um participar deste processo, com a família, em primeiro 

lugar, seguindo-se a sociedade, que deveria criar condições para que isso aconteça 

naturalmente.  

O maior desafio das pessoas é trazer essa responsabilidade para si, porque é 

muito mais fácil responsabilizar os outros. Dá muito menos trabalho e dispensaria o 

esforço habitual necessário empregado por aqueles que estão abertos a essa 

verdade, de que somos responsáveis pelo que somos e pelo que poderemos ser. 

 
O cuidado de si, o projeto de vida? Não. Nunca foi 
ensinado na escola. O que tinha que fazer era que 
você era sempre submisso ao outro, que estava 
em primeiro lugar [Gérbera3].  

O projeto de vida na escola é fazer a pessoa 
pensar [Estrelicia3].  

 

Como fazer um projeto de vida e me responsabilizar pelo que sou e o que 

poderia ser, se ainda permanece a mentalidade de que o outro deve estar em 

primeiro lugar? Observei, na oficina 3, reforço ao pensamento dos autores acima, de 

que o cuidado de si, o projeto de vida, nunca foi ensinado na escola. 

 
[...] os professores tem que estar muito bem 
preparados e em sintonia também, porque chega 
então o momento em que não vai dar para o aluno 
essa possibilidade de pensar nele próprio como 
sujeito [Hortência3]. 

 [...] há uma critica com relação aos docentes, ou a 
escola, em particular, e, por conseguinte aos 
docentes de que tem uma visão muito restrita da 
vida [Lírio Branco3]  

 

Na prática docente, percebemos que se discute muito, tem-se reuniões em 

períodos pré-estabelecidos em cronogramas, no início de cada semestre, tratando 

de questões administrativas. Dificilmente são discutidos assuntos referentes à 

prática pedagógica. Recebemos a incumbência do cumprimento dos conteúdos 

contidos no plano de curso. 
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A gente vem da época da ditadura. Na ditadura, a 
disciplina era EMC e OSPB [Lírio Branco3].  

Antigamente as escolas traziam essas 
preocupações em outras matérias, outras 
disciplinas, claro, não era o cuidado de si, como se 
fala hoje, de qualidade de vida. [...] eu tinha uma 
matéria chamada educação para o lar, EMC, 
OSPB [Heliconia3]. 

 

Somos herdeiros de uma época em que os problemas sociopolíticos 

influenciavam muito na escola. No tempo da ditadura era predeterminado o que 

poderia ser dito e feito dentro desses espaços. 

Viburnum, na oficina 3, foi a única do grupo de 14 participantes, a dizer que 

no ensino fundamental foi tratado sobre o projeto de vida com os estudantes. Isso 

vem mostrar a realidade colocada por Correia e Capuzzo (2006), de que “a educação 

formal que desenvolvemos no Brasil não manifesta preocupação com a educação 

com o cuidado de si”.  

 
[...] estudei em escolas onde [...] o direcionamento 
foi para o lar. Mas não tinha isso de valorizar o 
cuidado de si, mas muito pelo contrário, as irmãs 
eram muito rígidas, tanto é que, que eu sofria uma 
pressão muito grande, porque eu era canhota [...]. 
[...] a gente tinha isso naquela época, com 
conotação totalmente diferente, e a maneira como 
era colocada, impositiva, com autoristarismo, você 
tem que [...] fazer isso e acabou [...]. Por exemplo, 
você é uma pessoa que não tem esse dom, mas 
tem dom para outra coisa e valorizar isso, acho 
que essa é a diferença que tem [Sálvia3]. 

 
Mas, o descuido de si foi cultivado nas escolas, como realidade para muitas 

crianças. Com a fala da Sálvia, na oficina 3, pode-se ver claramente que o descuido 

de si era praticado pelas pessoas que a rodeavam. Poderia ser por 

desconhecimento, tabu ou outra forma de ver as coisas, e se percebe que influencia 

até hoje o proceder dessa professora. 

 
Hoje se vê nas escolas [...] das crianças, eles 
trabalham a questão da ética, do empreendorismo, 
do auto cuidado, o respeito ao ser humano, o 
respeito ao próximo, os valores [Sálvia3]. 
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Correia e Capuzzo, (2006) dizem que: 

 
Não são os saberes que não se integram ou se conectam as 
pessoas. Elas se estranham em si mesmas. Estariam livres dessa 
alienação imposta, se aos estudantes fosse ensinada a elaboração 
de um projeto de vida. Não um projeto para aprisionar, mas um 
norteamento geral sobre o que fazer de si para obter um bom estilo 
de existência e pelo qual valesse a pena viver. (CORREIA; 
CAPUZZO, 2006). 

 
Se os olhos daqueles que faziam ou ainda fazem a escola não se abriram 

para esse importante passo de ensinar o estudante a elaborar um projeto de vida, a 

partir daquilo que ele gostasse de fazer. Então toda a responsabilidade ficava ou 

ainda fica para a família. 

 

 

4.3.2 Segundo princípio para educação do cuidado de si: apropriação do 
autovalor 

 

Para o segundo princípio, foi utilizada uma dinâmica de grupo, conforme 

Correia e Capuzzo (2006), que foi a seguinte: escrever em um papel fornecido pela 

pesquisadora o nome das seis pessoas mais importantes de suas vidas. Depois 

riscar o nome das pessoas, deixando somente duas. E, por fim, riscar mais um 

nome, deixando apenas o nome da pessoa mais importante de sua vida. Esse 

exercício é para as pessoas exercitarem a prioridade em suas vidas. Segundo 

Correia e Capuzzo (2006):  

 
Esse teste tem servido para que as pessoas se exercitem no 
estabelecimento de prioridades em suas vidas e para que pratiquem 
a elaboração de escolhas conseqüentes sobre aquilo que almejam 
para si e para o seu entorno humano, social, afetivo, cultural e 
profissional. (CORREIA; CAPUZZO, 2006). 

 

O resultado da dinâmica de grupo proposta foi: três sujeitos escreveram eu; 

três escreveram o marido; duas escreveram Deus; uma escreveu a mãe, para não 

ter que escolher entre os dois filhos; uma pessoa escreveu o filho, e, por fim 

Alamanda  escreveu os três filhos, por dizer não poder eliminar nenhum deles. 

Dos onze sujeitos presentes, três disseram ser a pessoa mais importante de 

sua vida. Parece que seus olhos se abriram para o cuidado de si. Porque se eu tomo 
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conta de mim, tenho condições também de cuidar dos que estão relacionados 

comigo. Talvez tenham conseguido ver a necessidade de começar a partir delas 

mesmas e estabelecer prioridades. 

 
Se eu não fico na lista, ninguém fica. Mas, se você 
não existir, eles também não vão existir para você. 
Porque quem listou foi você. Foram os seus 
sentimentos em relação a eles que fez você 
escrever os nomes, não é em relação ao que eles 
sentem por você [Hortência3]. 

 

O sentimento envolvido foi o de cada um. A importância que cada um deu 

para a escolha foi uma decisão pessoal. A pessoa escolhida para ser a mais 

importante não estava influenciando nesse momento para a escolha. Segundo 

Capuzzo (2006): 

 

Quando descobrem seu autovalor e tomam consciência do quão 
importante é estabelecer prioridades e fazer escolhas, então elas 
são impelidas a estabelecer limites entre si mesmas e os outros, a 
demarcar com clareza o que é de responsabilidade de cada um. 
(CAPUZZO, 2006). 

 

Oito sujeitos escreveram outras pessoas como mais importantes de suas 

vidas, como Deus, o marido, a mãe, o filho e outra ainda os três filhos. Houve muita 

resistência e a negativa para colocar o seu nome como a pessoa mais importante 

para você. 

 
Mesmo sabendo que deveria ser eu em primeiro 
lugar da lista, ainda não me incluiria [Sálvia3]. 

Não gostei porque o meu filho é muito mais 
importante para mim, que a minha vida. Por 
exemplo: coloco-me na situação em que eu e meu 
filho estamos em uma situação de vida e morte, 
em que alguém vem salvar, e tem que escolher 
um dos dois. Então ele vai salvar o meu filho e me 
deixar [Sálvia3]. 

 
Insistiram nisto, não conseguindo colocar-se em primeiro lugar, mesmo 

admitindo a importância de se organizar, esclarecer as prioridades, e também 
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negaram-se a ser a pessoa mais importante para si mesmo, parecendo que não 

conseguiram ainda descobrir o seu autovalor. Assim, confirmam a dificuldade de 

fazer escolhas para si, não conseguindo colocar limites entre elas mesmas e os 

outros, demarcando claramente a responsabilidade de cada um. 

De onze participantes, apenas três conseguiram ter descoberto seu autovalor.  

Como escreveu Capuzzo e Correia (2006), sem essa descoberta não se consegue 

dar o passo seguinte que é estabelecer as prioridades e fazer escolhas, assim não 

chegam a estabelecer limites entre si mesmos e os outros e a demarcação clara do 

que é a responsabilidade de cada um. 

 
A gente não está preparado para se cuidar. A 
minha prioridade são os meus filhos. Porque 
embora eu concorde que se eu não existir, eles 
também não vão existir. Se eu não estou bem de 
saúde [...] não estiver bem, como vou cuidar 
deles? Essa coisa é tão enraizada na nossa 
mente, é interiorizado isso, que na hora em que 
você vai colocar a pessoa mais importante da sua 
vida, nesse momento para mim, são os meus três 
filhos e eu já me perguntei: como vou tirar os dois 
filhos da minha vida? [Sálvia3].  

 

Mas o cuidado de si mesmo, em nenhum momento da graduação, ou pós-

graduação nos foi ensinado. Em casa, culturalmente, é a mesma coisa, de modo 

geral, também não sendo ensinado o cuidado de si, sendo o outro a prioridade. 

Contudo, há que se esclarecer aqui que, ao apresentar esta lacuna nas escolas, 

estou considerando a necessidade de preenchê-la para suprir uma lacuna 

anteriormente observada na vida familiar. Na escola teríamos a confirmação da 

necessidade de autocuidado, como reflexão necessária e explicitamente apropriada 

nos conteúdos apresentados. 

Contudo, a experiência de colocar-se em primeiro lugar apareceu em 

momentos especiais, como na gravidez, e a partir dessas experiências, alguns 

permaneceram preservando-se e se colocando em primeiro lugar. Porém, não 

parece ter sido por amor a si mesmo, mas para poder estar bem para continuar a 

cuidar do outro. 

 
[...] quando eu soube que estava grávida, eu me 
coloquei em primeiro lugar de tudo na minha vida. 
Aquilo para mim era uma coisa tão bem resolvida 
que, o emprego, os problemas dos outros deixou, 
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porque eu sabia que se eu não estivesse bem a 
minha filha que estava ali na minha barriga não iria 
estar bem [Margarida3].  

 (Na gravidez) foi quando as coisas mudaram, 
porque antes tudo vinha em primeiro lugar, menos 
o que eu precisava fazer, queria fazer, e hoje vejo 
que se eu não fizer e não tirar [...] tempo para 
mim, para ir à cafeteria, com as minhas amigas, e 
tomar um café, eu vou chegar em casa injuriada, 
não vai se bom para mim [Margarida3]. 

 
A maternidade consome o pensamento da mãe, que é basicamente o entorno 

com o seu filho. Esquece-se de si mesma. Essa cultura é repassada de geração em 

geração e reforçada intensivamente pelos profissionais da enfermagem às mães 

durante a sua internação, por ocasião do parto, do pré-natal e cursos de gestantes, 

quando basicamente ensinam a mulher a cuidar do seu filho.  

Então, percebo que o descuido de si da mulher, em especial na maternidade, 

é cultural, reforçada pela enfermagem, seja pela enfermeira ou técnicos de 

enfermagem, nos diversos setores da maternidade, o que pude vivenciar durante 

meu trabalho neste ambiente. 

 
 

4.3.3 Terceiro princípio para educação do cuidado de si: inserção ativa na 
convivialidade 
 

Tanto o enfermeiro quanto o docente, realizam o seu trabalho em grupo, 

embora seja individual alguma parte da sua atividade. Profissionalmente, estamos 

durante todo o tempo sempre cercados de pessoas. 
[...] a grande maioria dos momentos a gente vai 
estar com mais alguém. E vai precisar dividir isso, 
e vai precisar trabalhar bem [Margarida3]. 

[...] para [...] nascer você já precisa de outras 
pessoas. [...] não vive sozinho nesse mundo [...] 
precisa sempre de alguém [Sálvia3].  

 

Em todos os processos é inevitável: precisamos das outras pessoas. Assim, 

necessitamos das pessoas e é preciso a cada dia reaprender a viver em sociedade, 

a respeitar a outra pessoa como sujeito importante ao meu lado. Só se consegue 

conviver bem com as pessoas que estão ao nosso redor, se o autovalor estiver 
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muito claro para nós. Correia e Capuzzo (2006) diziam que “relações e vínculos 

nada mais são que um encontro de autovalores”. 

 
[...] a reciprocidade, a solidariedade, o respeito 
mútuo [...] respeito à pessoa [...] o relacionamento, 
a empatia. [...] saber até onde vai o teu direito, até 
onde começa o direito da outra pessoa [...] tem 
que conviver dentro de uma sociedade [...] com as 
pessoas, e tem que ter esse respeito [...] essa 
troca, essa reciprocidade [Sálvia3]. 

Você só é você por causa das outras pessoas. Por 
bem ou por mal, por coisas que talvez te 
prejudiquem e que te façam sofrer hoje, mas você 
só é essa pessoa hoje, por causa disso que você 
passou. E você passou isso com pessoas. A gente 
sempre passa com pessoas as nossas vivências. 
Então é isso que fica, é isso que nós somos. 
Então é a vida das pessoas, são as pessoas. Não 
adianta a gente dizer que é sozinho [...] 
[Margarida3]. 

 

A grande maioria dos sujeitos dessa pesquisa teve imensa dificuldade em 

saber o que é apropriar-se do autovalor, e como consequência, provavelmente terá 

dificuldade em descobrir o outro e de seu autovalor. Então, se eu desconheço a mim 

e o meu autovalor e do da outra pessoa, como saber até onde vai o meu dever e 

onde começa o direito das outras pessoas?  Como demarcar as responsabilidades 

de cada um? Como delegar, dividir as atividades a que somos envolvidos no 

cotidiano?  

Mas, como bem nos lembra a Margarida, na oficina 3, sempre passamos as 

nossas vivências boas ou ruins, com as pessoas. As pessoas, de alguma forma, 

sempre nos ajudam ser o que hoje somos, justamente por ter experienciado 

situações nas vivências com as pessoas que nos cercam. Com as experiências 

vividas com as outras pessoas, sendo confrontadas com nossas necessidades, pode 

ser uma oportunidade única de conhecer e de podermos nos apropriar do autovalor. 

 
[...] quantas vezes foi difícil estar dentro do grupo. 
O clima estava pesado. [...] isso nos atinge sim. 
Não adianta [...] dizer que convivo bem, eu posso 
conviver em qualquer grupo. Porque para mim 
está tudo bem. Estando bem ou estando mal está 
tudo bem. De certa forma te atinge, [...] que você 
não quer mais vir trabalhar. Ou [...] não quer mais 
voltar para casa, que é de onde está vindo esse 
problema [Margarida3]. 
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A dificuldade de conviver num grupo depende das pessoas envolvidas. Mas, 

temos que lembrar que nem todo dia amanhece ensolarado, iluminado. Uns dias são 

mais escuros, nublados, outros mais claros e outros totalmente ensolarados. Assim 

também são as pessoas, ainda mais se tratando de um grupo onde 99% são 

mulheres e que na faixa etária de 24 a 53 anos. Temos que considerar a TPM, a 

famosa tensão pré-menstrual, e o climatério e também a menopausa, que 

comprovadamente interfere no comportamento das mulheres e a variação do humor.  

 

 

4.3.4 Quarto princípio para educação do cuidado de si: o conhecimento do 
auto-limite 
 

Nessa parte da oficina, foi solicitado a cada participante que escrevesse seus 

pontos fortes e também os seus pontos fracos, para se refletir sobre o autolimite. 

Houve muitos comentários por parte dos sujeitos sobre o que iriam escrever. 

 
[...] uma das primeiras características que a gente 
observou foi a dificuldade de escrevê-los. [...] 
percebeu a dificuldade de colocar os pontos fortes 
e fracos. Alguns tiveram dificuldade de encontrar 
os pontos fracos, outros ficaram pensando, Ah! 
Será que eu sou forte nesse ponto. Eu vou dar o 
ponto dele, mas será que eu tenho o mesmo ponto 
forte que ele? Foi isso que alguns aqui mostraram 
[Viburnum3].  

 
Muitas dúvidas pairaram no momento de escrever os pontos fortes e fracos, e 

considerei a possibilidade de ser em razão do desconhecimento sobre si mesmo.  

Concordo com Gasperi e Radünz (2006) quando dizem que: 

 
[...] não nos conhecemos o suficiente para sabermos o que nos 
alegra ou o que nos deixa tristes, o que nos estimula ou nos 
desestimula, o que nos faz bem ou nos faz mal. Para que possamos 
nos cuidar precisamos saber o que é melhor para nós mesmos, ou 
pelo menos precisamos saber como abrandar aquilo que nos 
prejudica. (GASPERI; RADÜNZ, 2006). 
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Para VIANNA (2001), isto é “inconsciência sobre si mesmo. Um cuidador de 

enfermagem, que não tem consciência de sua própria situação, não desenvolve uma 

consciência política a respeito das suas condições de trabalho”. 

 
Sabe por que eu tenho dificuldade de achar meus 
pontos fracos? Porque os meus pontos fracos 
eram fortes [...] Os fortes foram: paciência, 
persistência, honestidade, alegria, bom humor, 
procurar ser justa. Eu tinha mais uns cinqüenta 
[Gérbera3]. 

 

Esta participante soube falar sobre pontos fortes, mas teve dificuldade em 

achar os pontos fracos e, mesmo assim, os relacionou com a sobrecarga de 

trabalho, que faz por obrigação, contrariada, contra a sua vontade. 

 
Gostar de certo isolamento. Apesar de me achar 
bem comunicativa, mas assim, para o meu dia a 
dia, eu sou de certa forma isolada, já fui mais 
sociável, acho que estou um pouco isolada, aí 
achei esses fraquinhos [Gérbera3]. 

 

Essa afirmação chamou a atenção, ou seja, o desejo de isolamento informado 

por uma participante. Precisando de sossego? Muitas vezes, o isolamento é 

necessário por algum tempo. Como é bom trabalhar, principalmente escrever, 

pensar, produzir, sem ter ninguém por perto, mas se isto se torna rotineiro, pode ser 

alguma inadequação gerada pelo extremo cansaço.  

Esta situação de desvalor em relação ao trabalho compartilhado representa, 

talvez, uma incapacidade que temos de estabelecer limites e demonstrar claramente 

o que nos ajuda e o que nos incomoda.  

 
[...] quando a gente faz essa análise, muito é 
influenciado pelo momento em que a gente está 
vivendo, isso influencia muito. Hoje eu conseguiria 
escrever uns 500 pontos fracos, pela situação [...] 
difícil, o nosso limite varia, porque tem dias em 
que o nosso limiar está bastante elevado, porque 
o que a gente tem de bom está se sobressaindo, e 
tem dias em que tudo vai por água a baixo 
[Petúnia3]. 

[...] alguns anos atrás, no meu autolimite, eu tinha 
liberdade, coragem, era determinada [...] (em) 
outra mão aberta, em um período, depois o 
autolimite da pessoa, que se demonstra medroso, 
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narcisista que é aquela pessoa egocêntrica 
[Viburnum3]. 

 
O comportamento humano depende de inúmeros fatores. Cada pessoa é 

única e tem o seu modo de ver as coisas, de olhar o outro. Fazemos uma imagem 

que pode não condizer com a verdade do que outro é, e sem perceber,  

comparamos conosco. Porém, entendo que o aprendizado é privilegiado quando se 

ouve as pessoas falando de si. Para que os conheçamos a partir de seu próprio 

ponto de vista. 

 
Essa questão de ver cada um, colocando seus 
sentimentos, porque muitas vezes, a gente olha 
para o colega e pensa que, só eu que faço isso, só 
eu que tomo banho de chuva, porque esqueci o 
guarda chuva não sei aonde. Só eu que tranco o 
dedo na porta, só eu que de repente a aula 
acabou duas horas mais cedo e não tenho mais 
nada o que dar. Só eu que o aluno começa a falar 
e não sabe o que responder e muitas vezes, o 
colega, que você acha que é um bam-bam-bam, 
Ah! Meu Deus é o professor modelo, ele também 
tem as suas limitações, não só no sentido 
profissional, mas às vezes de família também 
[Estrelícia3]. 

 
Colocar limites para nós mesmos não é uma tarefa muito fácil. Para os outros 

é fácil essa colocação, mas para nós mesmos torna-se um verdadeiro desafio.  Se 

não trabalharmos esse limite, o descuido estará presente, por não conseguirmos nos 

cuidar e, então, seremos levados a permanecer todo o tempo envolvidos com o 

trabalho, sem os intervalos necessários para a quietude da auto-reflexão. 

 
 

4.3.5 Quinto princípio para educação do cuidado de si: elaboração de 
propósitos profissionais 

 

Esse princípio é o relacionado com a escolha da carreira profissional, o 

trabalho. Numa sociedade consumista como a nossa, elaborar propósitos 

profissionais é uma necessidade fundamental e se não conseguimos fazer isso a 

tempo, certamente aparecerá problemas a curto, médio e em longo prazo, pois 

haverá imposições e contingências que nos forçarão para uma determinada direção, 

sem que a queiramos.  
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[...] a gente faz o nosso aluno ser um agente em 
potencial, criativo, reflexivo, de mudança. Este é o 
perfil do PPC do nosso curso. Se for ver o 
contexto, nossa escola tem [...] suas 
características, mas [...] é fundamental que o 
professor estimule esse aluno [...] a refletir sobre o 
que ele quer para ele. Mas essa é uma 
característica nossa e não da escola. Mas nós 
também fazemos parte da característica da escola 
[Viburnum3].  

 

Penso ser fundamental que o professor estimule o estudante com seus 

exemplos de vida, com o seu fazer no dia a dia, com seu comportamento diante das 

situações. Houve um professor que me encantou no curso de atendente de 

enfermagem, com o seu exemplo e o reflexo positivo de si que eu percebia na 

equipe. Houve, ao mesmo tempo, a independência financeira, inclusive para arcar 

com os gastos de faculdade em uma escola privada. Porém, o que mais me encanta 

é que tais coisas acarretaram uma mudança interior, de postura diante das situações 

e de muito crescimento pessoal, assim como aconteceu com outros participantes. 

 
A escolha profissional foi aquela, então isso 
depende muito do autoconhecimento da pessoa 
porque se ela se autoconhecer, se ela souber o 
que ela quer fazer realmente ela vai concretizar 
um cuidado de si. Ela vai fazer realmente aquilo 
que gosta [Heliconia3].  

 

Correia e Capuzzo, (2006), sobre a escolha da profissão disseram que: 

 
a escolha da ocupação profissional deve ser feita, não ao deus-
dará, por pressão de terceiros, muito menos por motivos externos á 
vida individual, mas, sobretudo, deve resultar do autoconhecimento 
e visando á materialização de uma forma concreta de cuidado de si. 
(CORREIA; CAPUZZO, 2006). 

 

Na enfermagem, a maioria relata estar na profissão porque gosta, por ter 

escolhido a profissão e gostam muito do que fazem. Mas, ao mesmo tempo, este 

gostar do que fazem não resultou numa forma concreta de cuidado de si no 

cotidiano. Não me parece que houve apenas falhas no ensino da enfermagem, ou 

que a cultura já materializada do descuido na ocupação dos profissionais da 
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enfermagem estivesse cristalizada.  Certamente a carga horária muito extensa, 

estressante e sobrecarregada física, mental e estruturalmente amortece muitos de 

nossos sonhos.  

O profissional não tem espaço adequado para descansar, nos momentos em 

que é substituído por outro colega, para sair e fazer seu lanche sobrecarrega ainda 

mais o colega que fica responsável pelos pacientes do outro, durante a ausência. 

Resultam em motivo para fazer as refeições apressadamente, porque deixou o 

colega sobrecarregado com os pacientes sob sua responsabilidade e tem muitas 

outras tarefas a serem executadas. 

 
[...] na atualidade, no ensino fundamental, nas 
diretrizes do MEC, de todos os anos da educação, 
do ensino fundamental [...] ele deve ter em todos 
os seus módulos, a filosofia e a sociologia 
[Viburnum3]. 

 

Acho válidas as mudanças que estão ocorrendo hoje na educação, mas só 

isso não basta. As pessoas precisam de exemplos para ver, oportunidades para 

experimentar, vivenciar e então decidir, fazendo a sua opção acerca de sua vida 

profissional, para que não se torne mais uma das muitas ambigüidades que somos 

obrigados a vivenciar. 

 
[...] o trabalho tem os dois lados: ele pode ser visto 
como algo, alguma coisa negativa, ou algo, ou 
alguma coisa positiva. [Heliconia3].  

 

Gasperi e Radünz, (2006) apontam alguns fatores estressantes comuns no 

trabalho da enfermagem: 

 
outros estressores são comuns no trabalho de enfermeiros como, 
por exemplo, o corpo gerencial inadequado, a sobrecarga de 
trabalho, a grande responsabilidade, o sentimento de 
incompetência, a falta de suporte dos superiores e os conflitos 
interpessoais. Outro problema comumente encontrado na maioria 
das instituições está relacionado à ergonomia. (GASPERI; 
RADÜNZ, 2006). 

 

E esses fatores estressantes comuns no trabalho dos enfermeiros também 

são igualmente comuns no trabalho do docente de enfermagem. Na questão da 
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ergonomia, na sala de aula e laboratório e também nos estágios supervisionados, 

tendo que permanecer de pé, caminhando por mais de quatro horas diárias. 

 
O trabalho, a conotação da palavra de uma coisa 
muito antiga, como trabalho de parto, como se o 
trabalho de parto fosse uma coisa ruim sempre, 
desde antigamente como uma coisa ruim, então a 
gente. Historicamente o trabalho era visto como 
uma atitude negativa, na etimologia da palavra 
tripallium, os três paus que era utilizado como 
instrumento de tortura com os escravos. Via-se o 
trabalho como uma coisa torturante, massacrante. 
Já na idade moderna, você tem o trabalho como 
sendo essa questão, mas levada a questão de 
realização, né, de realização pessoal, de 
engrandecimento e não só a preocupação do 
dinheiro no final do mês [Estrelícia3]. 

 

E ainda bem que tem o lado bom, o positivo, de estar inserida no mundo 

trabalho, numa profissão regulamentada, reconhecida perante a lei.  

Neste sentido, somos mais reconhecidos pela sociedade porque fazemos 

parte da vida produtiva, do que pelas capacidades que demonstramos no trabalho. 

Somos valorizados dentro da família e ‘desculpados’ de coisas que não 

conseguimos fazer, por estar no trabalho.  

Trabalhando, contribuindo para a formação de outros profissionais, tirando 

também outras pessoas do desemprego, dando condição digna de procurar trabalho 

e de realização profissional, pessoal e social, parece que nos torna valorizados aos 

nossos próprios olhos. Desta forma, o autovalor, tão necessário ao autocuidado, não 

focaliza no que somos integralmente, mas no que fazemos como pessoas 

produtivas.  
[...] a realização pessoal está muito ligada à 
realização profissional. [...] A profissão faz com 
que a gente se sinta realizada pessoalmente 
também. E vice e versa [Estrelícia3]. 

Cada um de nós tem as nossas atitudes, um briga 
com o outro, um está na operação Kombi, outro na 
operação fura dedo, outro na comição de 
capacitação, outro na de regimento interno, mas a 
gente faz com que também se eleve o coletivo 
[Estrelícia3]. 
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E muito interessante lembrar que outras pessoas dependem do nosso 

trabalho e mesmo assim passamos despercebidos muitas vezes, por descaracterizar 

a dimensão coletiva do trabalho. Para Correia e Capuzzo (2006): 

 
[...] na Modernidade o trabalho passa a ser concebido como meio 
pelo qual o homem e a mulher interagem com a natureza e, nessa 
interação, entregam-se á lide da autoprodução. Por isso, penso o 
trabalho como co-responsabilidade, como participação na obra de 
construção da vida e como comprometimento com a dimensão 
coletiva da manutenção da existência. (CORREIA; CAPUZZO, 
2006). 

 

Entre outros fatores positivos do trabalho, ainda tem o reflexo da herança que 

vamos deixar para nossos descendentes, que pode ser positivo ou negativo, 

dependendo do nosso proceder. 

 
E já imaginou a gente estar em um local que eu 
não gosto. Então, a gente tem que tentar arrumar 
uma forma de gostar do trabalho, ao escolher a 
profissão, a função certa [Heliconia3]. 

 

Esta afirmação parece mais dizer que temos de nos resignar com o trabalho 

que temos, para não sofrermos quando não gostamos do que fazemos, produzindo 

perda de tempo e de energia, além do sentimento de incapacidade para transformar 

a nossa vida num permanente autocuidado. 

Quando pensamos no trabalho, nos referimos a um tempo imediato, mas 

temos que pensar que o tempo de trabalho não é fugaz, ele durará meses, anos e 

décadas, que passamos as melhores e também as piores horas do dia no trabalho. 

Por isso, Correia e Capuzzo (2006) dizem que: 

 
[...] vale fazer o que se gosta porque isso é básico para a realização 
pessoal e a felicidade. Onde a satisfação de necessidades e a 
realização de sonhos e desejos encontram-se com a alegria e com o 
prazer, esse é o ponto-fonte da realização pessoal. (CORREIA; 
CAPUZZO, 2006). 

 
 
4.3.6 Sexto princípio para educação do cuidado de si: a busca da integração da 

razão e da emoção 
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“Saber fazer com que a racionalidade ilumine-se pela nossa emoção e 

sentimentos é uma decisão cada vez mais urgente e precisamos cuidar desse 

aspecto na educação para o cuidado de si”, dizem Correia e Capuzzo (2006). Esse 

equilíbrio tão sonhado entre razão e emoção é quase uma utopia.  

 
[...] razão deve iluminar a emoção. Se a gente não 
tiver razão e emoção na busca do equilíbrio nos 
não vamos conseguir prestar aquele cuidado ao 
paciente, e o nosso cuidado de si [Tulipa3]. 

 

Segundo Japiassú e Marcondes (2008, p. 83 e p.234) 

 
Razão vem do latim Ratio e é a faculdade de julgar que caracteriza 
o ser humano. “A capacidade de bem julgar e distinguir o verdadeiro 
do falso, que é o propriamente se denomina o bom senso ou razão, 
é naturalmente igual em todos os homens” (Descartes, Discurso do 
método).  

[...] 

Emoção vem do latim emovere: tirar do lugar, abalar. É o estado 
afetivo brusco e passageiro, de caráter agradável ou desagradável, 
alegre ou triste, e acompanhado de uma reação orgânica confusa 
de desequilíbrio e de um esforço desordenado para restabelecer o 
equilíbrio rompido: “A emoção é o sentimento de um prazer ou um 
desprazer atual impedindo o sujeito de chegar a reflexão” (Kant). 
(JAPIASSÚ; MARCONDES, 2008). 

 

Diante disso, como buscar esse equilíbrio tão necessário para a qualidade de 

vida que almejamos? Como julgar racionalmente, se a emoção impede a reflexão? E 

se não pudermos nos emocionar diante das belas situações que vez por outra 

encontramos em nosso trabalho de docentes ou enfermeiros, estaremos jogando 

fora uma boa oportunidade de cuidar, no seu sentido amplo, em termos de 

integralidade. 

Por ser um trabalho penoso, cansativo e estafante, temos dificuldade de 

manter o equilíbrio entre a razão e a emoção, mas talvez esta seja a tarefa principal 

do cuidador, por saber que o autocuidado foi uma árdua jornada cotidiana de 

experimentação e atenção reflexiva.  A respeito disso, Correia e Capuzzo (2006) 

dizem que “há disponíveis por aí inúmeras metodologias, diversos caminhos e 

variados instrumentos e ferramentas que podem nos ajudar a ir ao encontro do 

equilíbrio, um dos pontos centrais do autocuidado”. Disseram as participantes: 
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[...]  percebo que a gente tem que ter o equilíbrio das duas. 
Porque a gente não consegue viver sem elas. A gente precisa 
ter sentimento para determinadas coisas, momentos em que a 
gente precisa e a razão para decidir outras coisas [Tulipa3]. 

Se nós temos condições para convencer o paciente de que 
isso tem que ser mudado, porque assim vai melhorar a sua 
qualidade de vida. Porque nós não usamos isso para a gente? 
Porque nós não conseguimos cuidar de gente? [Tulipa3]. 

 

Gérbera, na oficina 3, dá um exemplo prático de um contexto conhecido de 

todos os presentes, sobre a utilização da razão e emoção. 

 
Eu penso assim: um paciente de UTI, ou qualquer outro 
paciente, a assistência é uma mistura de razão e emoção. 
Porque você tem que ser racional para dar uma ótima 
assistência, cientifica e tecnicamente, e você tem que ter uma 
emoção também no nível em que você possa dar conforto, ao 
familiar, ao paciente Então eu vejo assim a UTI como um 
50/50. 50 de competência e 50 de atitudes, que esse paciente 
precisa desses dois lados. Não adianta saber só do tubo e não 
saber dar uma orientação, um suporte emocional ao paciente 
naquele momento, o conforto necessário. Então eu acho assim, 
o exemplo para nós na UTI é um misto de razão e emoção. E 
você tem que, de que adiante você ser emoção e não saber ser 
competente, ou ser competente e não ter emoção. Então uma 
junção mesmo da razão e da emoção [Gérbera3]. 

 
4.3.7 Sétimo princípio para educação do cuidado de si: desenvolvimento do 

sentido existencial 
 

O desenvolvimento do sentido existencial é a busca da espiritualidade, ou do 

escape da concreticidade puramente imediata. Nesta pesquisa foi falado muito 

pouco do cuidado espiritual e nos hospitais onde passamos fala-se também muito 

pouco nesse sentido. É preciso que saibamos “[...] chamar a atenção para o fato de 

que nós, seres humanos, vivemos a incompletude ontológica que nos pede a 

projeção para o infinito. Sem essa consciência os demais princípios permanecem 

abertos, como um edifício que não recebeu o telhado” (Correia e Capuzzo, 2006). 

Uma participante disse que: 

 
[...] na nossa área, da saúde é mais presente, 
penso, esse acreditar em um sentido existencial. A 
gente convive muito com a morte, inclusive que é 
a nossa área da saúde [Gérbera3]. 
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O extremo entre a vida e a morte faz parte da rotina do trabalhador da 

enfermagem. E a grande maioria não está preparada para lidar com isso. 
[...] se não temos essa espiritualidade na nossa 
área, já acomoda, já é intrínseca da nossa área, 
mas poderia não ser, pode não ser, cada um é 
livre [Gérbera3].  

A espiritualidade. Não consigo imaginar alguém 
não acredite que existe algo que está acima de 
nós todos. Não sei que algo e esse, mas sei que 
está acima de nós todos [Gérbera3]. 

 

Após dez anos de formada como enfermeira, quatorze anos no trabalho da 

enfermagem, trabalhando como chefe de um setor de internação, ainda tinha 

enorme dificuldade de trabalhar o momento de falecimento das pessoas sob meus 

cuidados. 

Deixava que o médico fizesse sozinho, a parte dele na comunicação do óbito, 

e os funcionários, o cuidado com o corpo. Quando tinha alguém em fase final, com a 

desculpa de que tinha coisas mais importantes a fazer, delegava aos auxiliares ou 

técnicos de enfermagem a tarefa de ficar perto do moribundo. Ou, pelo menos, dar 

uma olhadinha de vez em quando.  

Como isso custava caro. O sentimento de incapacidade tomava conta de 

mim. Sentia-me uma profissional mal acabada. Como se me faltasse algo 

fundamental e que me fazia sentir despreparada para enfrentamentos cujo teor 

consistia em tratar da finitude humana.  

Parece que um dos fundamentos deste preparo é, novamente, o 

autoconhecimento, para a construção de uma estrutura interior em que o lado 

existencial, que aqui entendo como espiritualidade, possa estar presente. Uma das 

participantes informou que consegue 

 
[...] ver muito o lado espiritual da nossa vida 
quando eu admiro a natureza, o sol nas manhãs, 
você vê uma árvore, como é que ela chegou 
nesse nível, você vê o homem através do rio, das 
estradas. Mesmo com toda a ciência por trás, mas 
assim é uma perfeição, que tem que ter algo por 
trás disso. Para que viemos aqui nesse mundo? 
Estamos passando, cada um tem um motivo para 
estar aqui [Gérbera3]. 
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Pensamos na espiritualidade e nem estou dizendo, o cunho 
religioso sim [...] mas o acreditar. O acreditar em algo além do 
que o homem faz e pensa. Algo além de nós. Porque somos 
alguém muito pequeno [Gérbera3].  

 

Nessas falas da Gérbera, na oficina 3, pode-se notar que o cuidado espiritual 

já faz parte da vida dela. O estado espiritual em que ela se encontra faz com que ela 

contemple as belezas da natureza. E isso vem acompanhado de reflexões, de 

questionamentos que já fazem parte da rotina dessa docente, o que faz sua jornada 

de autocuidado parecer mais estruturada. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao finalizar as oficinas, vejo grandes possibilidades de transformação no 

cotidiano. Ao final de cada oficina, as falas dos docentes eram de que gostariam de 

continuar com as reflexões sobre si e seu trabalho. Reivindicavam momentos para 

falar de si, de encontros com o grupo, valorizando aquele tempo passado em 

oficinas. 

 

Eu acho que a gente deveria ter um momento, de 
cuidado de si, um momento para estar colocando 
as nossas emoções, falando, não estamos falando 
de trabalho, estamos falando de coisas gostosas. 
Estamos falando de coisas que valorizam a nossa 
vida, valorizam o nosso eu, valorizam o nosso 
cuidado, valorizam as nossas famílias, a 
espiritualidade [Sálvia3]. 

 

Sálvia, na oficina 3, levanta a questão do tempo e se pode concluir que foi 

pouco para os docentes, mas rendeu mais de vinte horas de transcrição, nas cinco 

oficinas. Esclareço ainda que foi dada a palavra a todos os docentes até quando 

quisessem falar. A imposição do horário ficou a cargo da coordenação do curso, 

porque havia outros itens a tratar depois das oficinas.  

 

Eu acho que a gente deveria ter um momento 
assim a manhã inteira. Uma hora, duas horas é 
muito pouco. Até porque a gente tem que controlar 
o tempo, e a gente acaba não tendo as discussões 
que deveria, que poderiam acontecer mais, acaba 
até ficando limitada, até porque a gente tem uma 
pauta imensa aí da reunião [Sálvia3]. 

 

Acaba surgindo espontaneamente a proposta de continuar o trabalho do 

cuidado de si, mas também de ampliar o tempo de reunião. Surgiu também a 

possibilidade de criar projetos de extensão com essa finalidade. Mas Sálvia, na 

oficina 3, disse que são os membros do próprio grupo, os docentes enfermeiros, que 
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têm que continuar fazendo isso, com as rodas de conversa, para ampliar e melhorar 

o cuidado de si, pela autodescoberta, tratando também do cuidado espiritual. 
Eu proponho que as próximas sejam uma manhã 
inteira. Não só nesses momentos em que a 
pesquisadora está trabalhando. Mas, continuar o 
trabalho. Mesmo sem os projetos de extensão. 
Mas eu acho que a pesquisadora, por exemplo, 
não é psicóloga, [...], mas esse momento, esse 
trabalho [Salvia3]. 

A gente quase não fala, e no momento em que a 
pesquisadora trouxe. Como a colega (Gérbera) 
falou ali da espiritualidade, É isso, um momento 
em que a gente se descobre, fala um pouquinho 
sobre essa questão maior, de que estamos aqui 
por um motivo [Salvia3]. 

 

Aparece, nesta fala, a necessidade de falar, de ser ouvida. O que me leva a 

concluir que foi uma escolha muito acertada a de fazer as rodas de conversa, em 

que os sujeitos dessa pesquisa puderam falar, como participantes da proposta de 

refletir e agir sobre o autocuidado. Foram momentos de dar a conhecer aos outros 

os problemas pessoais e oportunidade dos outros compreenderem nossos 

comportamentos, como expressaram os participantes. 

 
Eu acho que só o fato da gente falar, tirar a nossa 
máscara, estar aqui, de certa forma é uma 
exposição que a gente acaba se abrindo, não 
precisa mais que isso [Sálvia3]. 

Falando, os outros conhecem os nossos 
problemas, e muitas vezes não sabem por que 
estamos bravos, nervosos, eufóricos [...] 
[Heliconia3]. 

 

Os docentes propõem possibilidades de mudança no cotidiano, como nas 

reuniões, ter espaços onde possam falar de si, de suas dificuldades, partilhar 

momentos de suas vidas durante as reuniões. Ou, então, projetos de extensão, com 

os alunos, também de outras áreas, não só da enfermagem.  

 
Colocar na pauta espaços como, não digo 
pedagógicos, mas para o grupo, assim, ai muda 
um pouco [...] [Heliconia3]. 

Poderíamos fazer um projeto de extensão com 
alunos, aproveitando as diversas áreas 
[Heliconia3]. 



 

 

114

 

Percebe-se que o grupo quer ter algo palpável, como que para não perder 

esse espaço, essa possibilidade de mudança para o cuidado. E propõem também 

ter um espaço físico, reservado para esses momentos, ou que pudessem fazer uma 

pausa para descansar um pouco durante o trabalho, quando sentissem 

necessidade. Seria também um espaço de troca, de compartilhamento de emoções 

e sentimentos. 

 
Tivesse uma sala com uma luz escurinha, onde a 
gente pudesse relaxar. Aquela meia hora lá 
passava a dor nas costas. È importante isso 
também, ter uma salinha, um local de descanso 
[Heliconia3]. 

Espaço de troca, espaço de compartilhamento de 
emoções, sentimentos [Lírio Branco3]. 

Um canto para poder pensar na gente durante o 
trabalho. [Margarida3]. 

Um lugar para ser um refúgio [Tulipa3]. 

 

Houve também a proposta de criar projetos de extensão com outros 

profissionais, visando não só o corpo, mas também a mente. 

 
A minha proposta para o grupo fazer, para a gente 
fazer, ter um espaço aqui dentro, uma sala, que a 
gente possa trazer pessoas, que trabalhem como 
psicólogos, terapeutas, e que trabalhem com isso, 
como um projeto de extensão, que a gente possa 
trabalhar isso com esses profissionais: 
relaxamento, de acupuntura, de terapias orientais, 
alternativas, tudo o que trás coisas boas para a 
gente. Que a gente possa ter um espaço 
destinado para isso [Lírio Branco3]. 

 

Sabendo que é muito difícil reunir o grupo para trabalhar com o cuidado de si, 

Petúnia, na oficina 3, sugere a possibilidade de refletir individualmente sobre o que 

foi tratado nessa oficinas, e, quando for possível, trabalhar no conjunto, com o grupo 

de enfermeiros/docentes. Lembra da importância da continuidade dessas atividades. 

 
Se for difícil para a gente estar junto fazendo isso, 
que a gente conseguisse individualmente utilizar 
essas reflexões [...] [Petúnia3]. 
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[...] lembrar disso no decorrer da semana, no 
decorrer do dia, como exercício. Individualmente a 
gente pode usar isso e quando possível tratar com 
o grupo. Porque é importante [Petúnia3]. 

Além desses momentos em que a gente quer 
estabelecer, eu acho que todos os momentos a 
gente pode ter uma coisinha que quebre aquele 
(clima) [Margarida3]. 

 

Assim, dentre outras iniciativas, foram apontadas lanches coletivos, tempo 

para reflexão sobre temas do momento, paradas para o cafezinho, espaço 

confortável para conversas quando necessário, cultivo das relações de 

companheirismo, de atenção verdadeira, de apoio para ser ouvido, compreensão 

que não precisa de palavras, compreensão de que todos temos limites e 

capacidades. Enfim, foi apontado um programa para o dia-a-dia. 

Michel Foucault (2008, p.37) diz que “o cuidado de si não só é obrigatório 

para pessoas jovens interessadas pela sua educação, é um modo de viver para tudo 

e para toda vida” Ou seja, o cuidado de si deve ser realizado em tudo o que se faça, 

em todos os momentos. 

Há menções de que precisam de um tempo para si e para estar atento ao 

outro. Na medida em que elas dizem que se esquece de si para cuidar dos outros e, 

por outro lado, de que elas gostariam de fazer alguma coisa para se autocuidarem, 

ainda que percebam barreiras de tempo e dinheiro. 

Juntos neste propósito, depois de compreendermos que somos diferentes uns 

dos outros. Há pressões para o descuido, que geram conflitos entre o que somos e o 

que gostaríamos de ser, entre o que pensamos e o que colocamos em prática, entre 

o trabalho e a família. As exigências são enormes, desgastantes desestabilizadoras, 

mas o desejo de mudança pareceu ser um motivador para experimentarmos novas 

possibilidades de cuidados de si e do outro. 

Diante destas questões e da análise transcorrida, foi evidente que a proposta 

de Correia e Capuzzo (2006), ou seja, os Sete Princípios para a educação do 

cuidado de si é uma estratégia que permite o fortalecimento da reflexão sobre esta 

questão. Neste trabalho, o que foi proposto incluía a experiência destes princípios 

coletivamente com um grupo de docentes enfermeiros. 

Tendo como Objetivo Geral ‘Reconhecer os modos de cuidado de si entre os 

docentes do Curso e propor a construção coletiva da cultura do cuidado de si na 
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instituição educacional como um todo’, tenho a considerar que foi atingido, 

especialmente por implicar os participantes e coordenação do curso em uma 

proposta de continuidade, que será construída coletivamente, dia-a-dia, a cada 

momento que for preciso. 

Os Objetivos Específicos também foram alcançados, de modo que houve, 

como premissa do trabalho em si, a reflexão coletiva, que avançou para a teorização 

sobre o conceito de cuidado de si e novamente a reflexão sobre a formação de uma 

cultura de cuidado de si, para a manutenção da saúde individual e para servir como 

referência aos alunos na construção de seu próprio projeto de vida e de 

autocuidado. 

Diante de preocupações, por vezes muito pessoais, mas sustentada pela 

perspectiva de proporcionar oportunidades de mudanças na qualidade de vida dos 

docentes, através de medidas de cuidado de si, tenho a considerar que a questão 

proposta para a pesquisa sobre ‘como os docentes enfermeiros cuidam de si 

mesmos, no trabalho realizado no Curso Técnico em Enfermagem em que atuam’, 

foi amplamente respondida, podendo ser feita a seguinte síntese. 

Os participantes encontram dificuldades no cuidado de si, não por não querer 

fazer e também sabem da necessidade disso. Disseram não ter tempo, que tem 

muitas outras atividades que impedem esse cuidado. Colocaram que a baixa 

remuneração impede ações de convivência social e de lazer, e de cuidados com a 

beleza.  

 
O auto-cuidado, não que você não queira. Mas, se 
você quer um padrão, você tem que ter dinheiro, 
para manter isso. [Orquídea4]. 

 

Assim, também, apontaram para uma vida familiar sem muita qualidade, 

embora alguns consigam fazer o que eles denominaram ‘separação entre o espaço 

da família e do trabalho’. 

 

Eu priorizo muito a minha família. Muito mesmo. 
Eu acho que não deixo de fazer as coisas com os 
meus filhos e com o meu marido. Eu não trabalho 
final de semana de jeito nenhum. Eu não abro e-
mail do Instituto nos finais de semana [...] Trabalho 
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de segunda a sexta [...] no final de semana me 
dedico para a família [Sálvia2]. 

 

Os participantes expressam desejo de refletir mais sobre si mesmos, para o 

autoconhecimento e para o auto-cuidado. 

 

Que bom que chegou esse momento para a gente 
poder falar da gente, falar daquilo que a gente 
sente, do quanto nos incomoda, certas coisas [...] 
[Brinco de Princesa 1]. 

Os docentes propõem possibilidades de mudança no cotidiano, como nas 

reuniões, ter espaços onde possam falar de si, de suas dificuldades, compartilhar 

momentos de suas vidas durante as reuniões. Ou, então, projetos de extensão, com 

os alunos, também de outras áreas, não só da enfermagem. Pela dificuldade de 

reunir o grupo para trabalhar o cuidado de si. Houve a sugestão para refletir 

individualmente sobre o que foi tratado nessas oficinas, e, quando for possível, 

trabalhar no conjunto, com o grupo de enfermeiros/docentes. Lembra da importância 

da continuidade dessas atividades. 

Os participantes reconhecem que não se colocam como prioridade em suas 

vidas, consolidando as prescrições sociais e religiosas da precedência do outro 

sobre o si mesmo. 

 
“Eu nunca fui muito de me cuidar. Eu sempre tive 
um olhar para cuidar do outro, mas, não de mim, 
até porque eu tive uma saúde boa [Hortência2].”  

 

O cuidado de si mesmo, em nenhum momento da vida escolar nos foi 

ensinado. Em casa, culturalmente, é a mesma coisa, de modo geral, também não 

sendo ensinado o cuidado de si, sendo o outro a prioridade. Contudo, há que se 

esclarecer aqui que, ao apresentar esta lacuna nas escolas, considero a 

necessidade de preenchê-la para suprir uma lacuna anteriormente observada na 

vida familiar. Na escola poderíamos ter a confirmação da necessidade de 

autocuidado, como reflexão necessária e explicitamente apropriada nos conteúdos 

apresentados; 
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Os participantes tendem a justificar a falta de cuidado de si com a rotina 

excessivamente desgastante.  

 
Ando [...] estressada porque tento preparar minhas 
aulas aqui, mas não dou conta, ai eu levo para 
casa para fazer e trabalho bastante em casa 
também. Estou tentando não levar para casa, mas 
tem coisa que não dou conta de fazer tudo aqui. 
[Beijo2].  

 

Essas atividades estão relacionadas com a carga horária excessiva de 

trabalho, tempo dispensado com os filhos e outros familiares.  

 

Eu [...] eu me deixo de lado [...] priorizo [...] a 
minha família, a casa e o meu trabalho e daí não 
sobra tempo, e não sobra tempo para mim. 
[Estrelícia1] 

 

Também a falta de organização do tempo, as questões domiciliares, já que a 

grande maioria é do sexo feminino, entre outras; 

Os participantes têm dificuldade para reconhecer suas qualidades e limites, o 

que provavelmente se torna empecilho para as escolhas de autocuidado.  

 

A gente não é preparado para se cuidar. A 
prioridade, como eu aqui, a minha prioridade são 
os meus filhos. Essa coisa é tão enraizada na 
nossa mente, é interiorizado isso, que na hora em 
que você vai colocar a pessoa mais importante da 
sua vida, nesse momento para mim, são os meus 
três filhos e eu já me perguntei: como vou tirar os 
dois filhos da minha vida? [Sálvia3] 

 

Colocar limites para nós mesmos não é uma tarefa muito fácil. Torna-se um 

verdadeiro desafio. Se não trabalharmos esse limite, o descuido estará presente, por 

não conseguirmos nos cuidar e, então, seremos levados a permanecer todo o tempo 

envolvidos com o trabalho, sem os intervalos necessários para a quietude da auto-

reflexão.  

Os participantes reconhecem a necessidade de manter espaços físicos e 

temporais para o companheirismo, a ajuda mútua e o aprendizado do cuidado de si.  
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Não pensar só em momentos pontuais, em um 
local pontual, que acho que é importante ter um 
local de referencia, mas assim o nosso dia a dia 
tem que ter essas coisas [Margarida3].  

As sugestões foram apontadas lanches coletivos, tempo para reflexão sobre 

temas do momento, paradas para o cafezinho, espaço confortável para conversas 

quando necessário, cultivo das relações de companheirismo, de atenção verdadeira, 

de apoio para ser ouvido, compreensão que não precisa de palavras, compreensão 

de que todos temos limites e capacidades. Enfim, foi apontado um programa para o 

dia-a-dia. 

O cuidado espiritual foi o que menos foi percebido como necessário pelos 

docentes. Assim, foi um descuido marcante presente nos sujeitos pesquisados, se 

considerarmos que é raro encontrarmos pessoas que se dizem ateus. 

 
Deus é uma outra parte que eu me descuidei [...] é 
uma área que eu ando me descuidando [...] mas é 
uma coisa que eu gosto que eu sinto falta de ir 
participar da missa, de um grupo de leitura bíblica, 
uma coisa que eu sempre fiz e que hoje eu não 
faço, isso também é um descuido [Estrelícia2]. 

 

Dentre os descuidos, apontaram descaso com a alimentação, atividades 

físicas, falta de sol, controles periódicos de saúde. Também apareceu a 

incapacidade de dizer ‘não’, o que acarreta mais atividades que não gostariam de 

fazer. 

 
[...] acabo deixando de fazer uma atividade física 
[...], que aí acabo me descuidando bastante [...]. 
[Hibisco2]. 

 

A grande maioria dos sujeitos participantes foram afirmativos dizendo que não 

se cuidam em relação a uma imagem ideal, midiatizada, cientificizada. 

 
Realmente o que eu sinto [...] é que falta é essa 
questão de alimentação e hoje do exercício que eu 
sinto falta [Margarida2]. 

 

Mas, tem como meta e pretendem em algum tempo de sua vida dedicar-se a 

esse cuidado; E a mudança poderá ocorrer se os olhos se abrirem para o despertar 
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da necessidade de se cuidar. Juntamente com o despertar, a reflexão, a disposição 

interna para se cuidar, que levará a construção prática deste exercício de cuidar de 

si, no dia a dia. 

 
E se você tem essa harmonia de se cuidar, você 
vai ter harmonia com o mundo, com as pessoas 
ao seu redor, com o trabalho, tudo isso [Beijo4]. 
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APÊNDICE 1 

 
TERMO DE ACEITE DE ORIENTAÇÃO 

 

Eu, Maria Tereza Leopardi, Professora do Programa de Mestrado Profissional em 

Saúde e Gestão do Trabalho concordo em orientar a aluna Ondina Machado de Marichal, no 

desenvolvimento de sua dissertação, tendo como tema: O cuidado de si: as possibilidades 

de transformação no cotidiano do docente de enfermagem.  

 

 

Itajaí, 21 de novembro de 2009. 

 

 

________________________________________ 

Profª. Drª. Maria Tereza Leopardi  

 

 

________________________________________ 

Ondina Machado de Marichal   
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APÊNDICE 2 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após ser esclarecido (a) sobre as 
informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma 
delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa você não será penalizado (a) de forma alguma.  

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:  
A proposta de pesquisa é desenvolver um estudo qualitativo com 17 docentes de enfermagem que atuam no IFSC – 

Campus Joinville. Estes atuam no ensino técnico de enfermagem, e através de oficinas fornecerão informações sobre formas 
de cuidado de si, as quais serão depois classificadas, organizadas e relatadas.  

Os objetivos, geral e específicos, são: reconhecer os modos de cuidado de si entre os docentes do Curso e propor a 
construção coletiva da cultura do cuidado de si (objetivo geral) e Refletir coletivamente sobre as pequenas ações do cotidiano, 
que fazemos ou deixamos de fazer, no tocante ao cuidado de si, com os docentes enfermeiros que atuam no IFSC, Campus 
Joinville; Instrumentalizar os participantes da pesquisa com material teórico; Refletir sobre a cultura do cuidado de si, e 
construir coletivamente formas de promoção e manutenção da saúde no trabalho, com reflexo nas práticas educativas 
(Objetivos específicos).  

O trabalho seguirá os preceitos éticos da Resolução 196/96, respeitando-se o grupo de informantes, em relação ao 
anonimato e sigilo; liberdade de participar ou declinar de sua participação no momento que desejar, honestidade nos relatórios 
finais e respeito aos valores culturais, sociais, morais e religiosos.  

Durante todo o processo de pesquisa os dados serão manuseados somente pelos envolvidos no projeto e, ao final 
do estudo, será encaminhado relatório completo com todos os resultados às instituições envolvidas, bem como sugestões 
adicionais de medidas de prevenção e de promoção à saúde, além de sugestões para a as mudanças necessárias ao efetivo 
cuidado de si. Não estão previstos riscos ou desconfortos durante todo o processo de coleta de dados. 

Título do Projeto: O cuidado de si: as possibilidades de transformação no cotidiano do docente de enfermagem  
Pesquisadora Responsável: Maria Tereza Leopardi 
Endereço: Rua Severiano Firmino Martins, 110 - Florianópolis 
Telefone para contato: 48-3233 1264; 48-9104 1949. 
Mestranda: Ondina Machado de Marichal 
Endereço: Rua Três de Maio, 118 Apto 25, Joinville 
Fones para contato: 47-3028-5619 / 47-9911-8036 
 

Serão garantidas ainda informações sobre: 
 Desconfortos, possíveis riscos e benefícios esperados, em caso de apresentar-se algum além dos já esclarecidos, a 

qualquer tempo; 
 Garantia de esclarecimentos, antes e durante o curso da pesquisa, sobre a metodologia; 
 Cadastro no SISNEP. 
 Encaminhamento à Comissão de ética da UNIVALI.   
 Não existência de prejuízos, desconforto, lesões que podem ser provocados pela pesquisa; 
 Não existência de indenizações ou despesas de qualquer ordem, pois os dados serão compilados em dependências 

no local de estudo e por ter sido voluntária a participação; 
Como pesquisador, acredito que este trabalho terá relevância no contexto da gestão educacional, pois poderá ser 

considerada uma estratégia para a inclusão do cuidado de si como importante para o bem-estar dos docentes e qualidade 
de vida. 

Assinatura da Pesquisadora: __________________________________________________  

 

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO 

 
Eu, _____________________________________, RG____________________ CPF ___________________________ abaixo 
assinado, concordo em participar do presente estudo como sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido sobre a pesquisa, 
os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me 
garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou interrupção 
de meu acompanhamento/assistência/tratamento.  
 
Local e data:_______________________________________________________________ 
 
Nome: ___________________________________________________________________ 
 
Assinatura do Sujeito ou Responsável___________________________________________ 
 
Telefone para contato:_______________________________________________________ 
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APÊNDICE 3 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DADOS 

  

Eu, Maria Tereza Leopardi, pesquisador responsável pela pesquisa intitulada O 

cuidado de si: as possibilidades de transformação no cotidiano do docente de enfermagem, 

declaro que conheço e farei cumprir as normas vigentes expressas na Resolução Nº196/96 

do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, e em suas complementares 

(Resoluções 240/97, 251/97, 292/99, 303/00 e 304/00 do CNS/MS), e assumo, nestes 

Termos, o compromisso de, ao utilizar dados e/ou informações coletados, assegurar a 

confidencialidade e a privacidade dos mesmos. Assumo ainda neste Termo o Compromisso 

destinar os dados coletados somente para o projeto ao qual se vinculam. Declaro, ainda, 

que os dados da pesquisa ficarão arquivados na Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI. 

 

Itajaí, 15 de setembro de 2010. 

 

 

 

________________________________ 

Maria Tereza Leopardi 
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APÊNDICE 4 
AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO SEDE PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA 
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ANEXO 1 – DESCRITORES 

 
 1 / 1  DeCS   

   

Descritor Inglês:    Delivery of Health Care   

Descritor Espanhol:    Prestación de Atención de Salud   
Descritor Português:   Assistência à Saúde   

Sinônimos Português:  

  

Prestação de Assistência à Saúde 
Prestação de Cuidados de Saúde 
Sistemas de Assistência à Saúde 
Prestação de Assistência Odontológica 
Prestação de Cuidados Odontológicos 
Cuidados de Saúde 
Cuidados de Assistência à Saúde 
Rede de Cuidados Continuados de Saúde    

Categoria:  

  

N04.590.374 
N05.300 
SP2.016 
VS3.003 

Definição Português:    Refere-se a todos os aspectos da provisão e distribuição de serviços de saúde a uma população.   

Nota de Indexação Português:    Lei Pública 91-515 (EUA)  

Relacionados Português:  

  

Atenção à Saúde 
Serviços de Saúde 
Participação Comunitária 
   

Qualificadores Permitidos Português: 

  

CL classificação  EC economia  
SN estatística & dados numéricos  HI história  
LJ legislação & jurisprudência  MT métodos  
ST normas   OG organização & administração  
MA recursos humanos  TD tendências  
UT utilização  ES ética  
 

Número do Registro:    3709   

Identificador Único:    D003695   
 

Ocorrência na BVS:  

  

 
MEDLINE    24629
MEDLINE_1966-1996   27422
LILACS    3000
EQUIDAD    1122
ADOLEC    407
BBO    34
BDENF    200
HomeoIndex    3
MedCarib    411
REPIDISCA    61
PAHO    354
WHOLIS    1240
DESASTRES    23
IBECS    244
 

 
Similar: 

   
DeCS CID-10 SciELO LILACS LIS  

 

 

 1 / 1  DeCS   
   

Descritor Inglês:    Health Education   
Descritor Espanhol:    Educación en Salud   

Descritor Português:   Educação em Saúde   
Sinônimos Português:    Educação Sanitária 

Educação para a Saúde Comunitária    

Categoria:  

  

I02.233.332 
N02.421.143.827.407 
N02.421.726.407 
SP2.021.172 
SP4.001.017.188 
SP8.946.234.289 

Definição Português:    A educação em saúde objetiva desenvolver nas pessoas um sentido de responsabilidade, como indivíduo, 
membro de uma família e de uma comunidade, para com a saúde, tanto individual como coletivamente.   

Nota de Indexação Português:    educação do público em geral ou de indivíduos; educação dos pacientes dentro & fora do hospital = 
EDUCAÇÃO DO PACIENTE COMO ASSUNTO  

Relacionados Português:  
  

Promoção da Saúde 
Educação de Pacientes como Assunto 
   

Qualificadores Permitidos Português: 

  

CL classificação  EC economia  
SN estatística & dados numéricos  HI história  
LJ legislação & jurisprudência  MT métodos  
ST normas   OG organização & administração  
MA recursos humanos  TD tendências  
UT utilização  ES ética  
 

Número do Registro:    28480   

Identificador Único:    D006266   
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Ocorrência na BVS:  

  

 
MEDLINE    18190
MEDLINE_1966-1996   26542
LILACS    4275
EQUIDAD    58
ADOLEC    2725
BBO    52
BDENF    746
HomeoIndex    4
MedCarib    271
REPIDISCA    2720
PAHO    1029
WHOLIS    688
DESASTRES    43
IBECS    290
 

 
Similar: 

   
DeCS CID-10 SciELO LILACS LIS  

 

 
DeCS    

Descritor Inglês:  Education, Continuing   

Descritor Espanhol:  Educación Continua   
Descritor Português: Educação Continuada   

Categoria:  I02.358.212 

Definição Português:  Programas educacionais destinados a informar os indivíduos sobre recentes avanços em seu 
campo particular de interesse. Eles não conduzem a qualquer posição convencional avançada.   

Nota de Indexação Português:  cursos formais ou informais para o avanço ou para por em dia os conhecimentos: não confunda 
com EDUCAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO: preparação formal e treinamento especializado ou estudos 
avançados para a obtenção de um certificado oficial ou uma graduação; inclui cursos de 
atualização  

Qualificadores Permitidos Português: CL classificação  EC economia  
SN estatística & dados numéricos   HI história  
LJ legislação & jurisprudência  MT métodos  
ST normas  OG organização & administração  
MA recursos humanos  TD tendências  
ES ética     
 

Número do Registro:  4563   

Identificador Único:  D004496   
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ANEXO 2 – LEIS E OUTROS DOCUMENTOS LEGAIS 
 

Anexo 2.1  
Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

Presidência da República Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
TÍTULO I 

Da Educação 
Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, 
nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 
§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias. 
§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. 

 
TÍTULO II 

Dos Princípios e Fins da Educação Nacional 
Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; 
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
VII - valorização do profissional da educação escolar; 
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino; 
IX - garantia de padrão de qualidade; 
X - valorização da experiência extra-escolar; 
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

 
TÍTULO III 

Do Direito à Educação e do Dever de Educar 
Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: 
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria; 
II - universalização do ensino médio gratuito; (Redação dada pela Lei nº 12.061, de 2009) 
III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino; 
IV - atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade; 
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; 
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 
VII - oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se 
aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola; 
VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde; 
IX - padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo 
de ensino-aprendizagem. 
X – vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 (quatro) 
anos de idade. (Incluído pela Lei nº 11.700, de 2008). 
Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: 
I - elaborar e executar sua proposta pedagógica; 
II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; 
III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; 
IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 
V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; 
VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; 
VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; (Redação dada pela Lei nº 12.013, de 2009) 
VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da Comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que 
apresentem quantidade de faltas acima de cinqüenta por cento do percentual permitido em lei.(Incluído pela Lei nº 10.287, de 2001) 
Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: 
I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 
III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 
IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 
V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; 
VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. 
Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os 
seguintes princípios: 
I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; 
II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 
Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e 
administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público. 
Art. 16. O sistema federal de ensino compreende:  
I - as instituições de ensino mantidas pela União; 
II - as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada; 
III - os órgãos federais de educação. 
Art. 19. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas: (Regulamento) 
I - públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo Poder Público; 
II - privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. 

 
CAPÍTULO III 

DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
Da Educação Profissional e Tecnológica 

(Redação dada pela Lei nº 11.741, de 2008) 
Art. 39.  A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às 
dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. (Redação dada pela Lei nº 11.741, de 2008) 
§ 1o  Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos, 
observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 
§ 2o  A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos: (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 
I – de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 
II – de educação profissional técnica de nível médio; (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 
III – de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 
§ 3o  Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação organizar-se-ão, no que concerne a objetivos, características e duração, de acordo 
com as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 
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Art. 40. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em 
instituições especializadas ou no ambiente de trabalho. (Regulamento) 
Art. 41.  O conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para 
prosseguimento ou conclusão de estudos.(Redação dada pela Lei nº 11.741, de 2008) 
Art. 42.  As instituições de educação profissional e tecnológica, além dos seus cursos regulares, oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, condicionada a 
matrícula à capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade. (Redação dada pela Lei nº 11.741, de 2008) 

 
TÍTULO VI 

Art. 61.  Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são: 
(Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009) 
I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; (Redação dada pela Lei nº 12.014, de 
2009) 
II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, 
bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; (Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009) 
III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009) 
Parágrafo único.  A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das 
diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos: (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009) 
I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho; (Incluído pela Lei nº 
12.014, de 2009) 
II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço; (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009) 
III – o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de ensino e em outras atividades. (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009) 
Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 
superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a 
oferecida em nível médio, na modalidade Normal. (Regulamento) 
§ 1º  A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos 
profissionais de magistério. (Incluído pela Lei nº 12.056, de 2009). 
§ 2º  A formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério poderão utilizar recursos e tecnologias de educação a distância. (Incluído pela Lei nº 
12.056, de 2009). 
§ 3º  A formação inicial de profissionais de magistério dará preferência ao ensino presencial, subsidiariamente fazendo uso de recursos e tecnologias de educação a 
distância. (Incluído pela Lei nº 12.056, de 2009). 
Art. 63. Os institutos superiores de educação manterão: (Regulamento) 
I - cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o curso normal superior, destinado à formação de docentes para a educação infantil e para as 
primeiras séries do ensino fundamental; 
II - programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior que queiram se dedicar à educação básica; 
III - programas de educação continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis. 
Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, será feita 
em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum nacional. 
Art. 65. A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas. 
Art. 66. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. 
Parágrafo único. O notório saber, reconhecido por universidade com curso de doutorado em área afim, poderá suprir a exigência de título acadêmico. 
Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira 
do magistério público: 
I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;  
II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim; 
III - piso salarial profissional; 
IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do desempenho; 
V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho; 
VI - condições adequadas de trabalho. 
§ 1o A experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras funções de magistério, nos termos das normas de cada sistema de 
ensino.(Renumerado pela Lei nº 11.301, de 2006) 
§ 2o  Para os efeitos do disposto no § 5o do art. 40 e no § 8o do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e 
especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e 
modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. (Incluído pela Lei nº 
11.301, de 2006) 

Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

     Paulo Renato Souza 
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Anexo 2.2  
 

RESOLUÇÃO CD Nº 13, 16 DE JUNHO DE 2008 
Normatiza a distribuição das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão dos 
Docentes do CEFET-SC e revoga a Resolução CD nº 25/2006 do Conselho 
Diretor do CEFET-SC. 

A Presidente do Conselho Diretor do CEFET-SC, no uso de suas atribuições regimentais, considerando a Lei nº 8.168/1991, a lei n° 8112/1990, o Decreto n° 
94.664/1987, o Decreto n° 1.590/1995, o Decreto n° 95.683/1988, a Portaria Ministerial n° 475/1987 e a Lei 9394/1996; a transformação da ETFSC em CEFET-SC; as 
novas atribuições docentes introduzidas pelo Decreto nº 5.224/2004, abrangendo Ensino, Pesquisa e Extensão; e a deliberação do Conselho Diretor, em sua reunião de 
16 de junho de 2008, resolve: 
 

CAPÍTULO I Da alocação de carga horária aos docentes 
Art. 1º Conforme o Decreto 94.664 de 23/07/87, o docente da carreira de magistério de 1º e 2º graus, será submetido a um dos seguintes regimes de trabalho: 
I - Dedicação exclusiva, com obrigação de prestar 40 (quarenta) horas semanais de trabalho em 02 (dois) turnos diários completos e impedimento de exercício de outra 
atividade remunerada, pública ou privada; 
II - Tempo integral de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em 02 (dois) turnos diários completos; 
III - Tempo parcial de 20 (vinte) horas semanais de trabalho. 
§ 1º No regime de dedicação exclusiva admitir-se-á: 
a) participação em órgãos de deliberação coletiva relacionada com as funções de 
magistério; 
b) participação em comissões julgadoras ou verificadoras, relacionadas com o ensino ou a pesquisa; 
c) percepção de direitos autorais ou correlatos; 
d) colaboração esporádica, remunerada ou não, em assuntos de sua especialidade e 
devidamente autorizada pela instituição, de acordo com as normas aprovadas pelo conselho superior competente. 
§ 2º os docentes substitutos com contrato administrativo de prestação de serviços de acordo com a Lei nº. 8.745 de 09/12/93 serão submetidos aos regimes de trabalho 
dos itens II ou III. 
§ 3º A carga horária referente ao regime de trabalho deve ser cumprida de acordo com as necessidades do CEFET-SC, observadas as normas da presente resolução. 
Art. 2º Conforme artigo 13 da Lei 9.394 de 20/12/96 (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação), os docentes incumbir-se-ão de: 
I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; 
III - zelar pela aprendizagem dos discentes; 
IV - estabelecer estratégias de recuperação para os discentes de menor rendimento; 
V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; 
VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. 
 

CAPÍTULO II - Das atividades docentes 
Art. 3º A ocupação da carga horária docente deverá ser distribuída nas seguintes 
atividades, inerentes ao cargo de docente de 1º e 2º graus: 
I - Das atividades de ensino; 
II - Das atividades de pesquisa e de extensão; 
III - Das atividades de capacitação; 
IV - Das atividades de administração e de representação. 
V - Das atividades didático-pedagógicas. 
Art. 4º A prioridade de distribuição da carga horária deve ser dada às atividades de ensino. 
Parágrafo único. As aulas devem ser distribuídas de acordo com as necessidades de cada unidade organizacional responsável pelo desenvolvimento do ensino, 
priorizando o atendimento para o processo ensino-aprendizagem, preponderando os aspectos educativo e coletivo sobre os aspectos administrativo e individual. 
 
Seção I Das atividades de ensino 
Art. 5º Entende-se como atividades de ensino, as aulas presenciais e não presenciais, o atendimento extra-classe a discentes, as pendências, a orientação de estágio 
curricular obrigatório, a supervisão direta de estágio curricular obrigatório, de projeto integrador, de trabalho de conclusão de curso, de monografia, de dissertação e de 
tese. 
Parágrafo único. O projeto integrador e o trabalho de conclusão de curso serão 
considerados para cômputo de carga horária nos casos em que não estiverem inseridos em unidade curricular prevista no projeto pedagógico do curso. 
Art. 6º Para cada docente será destinada uma carga horária mínima semanal, ou 
equivalente em horas semestrais divididas por 20 (vinte) semanas prioritariamente para atividades de ensino, conforme estabelecido abaixo: 
I - Docente efetivo com regime de Dedicação Exclusiva deve alocar a carga horária mínima de 18 (dezoito) horas semanais em atividades de ensino. 
II - Docente efetivo e substituto com tempo integral de 40 (quarenta) horas semanais deve alocar a carga horária mínima de 18 (dezoito) horas semanais em atividades 
de ensino. 
III - Docente efetivo e substituto com tempo parcial de 20 (vinte) horas semanais deverá alocar a carga horária mínima de 10 (dez) horas semanais em atividades de 
ensino. 
§ 1º Para unidades curriculares novas dos cursos em implantação o docente poderá acrescentar 25% à carga horária de aulas ministradas nas respectivas unidades 
para desenvolvimento de unidade curricular. 
§ 2º A carga horária do docente deverá ser submetida a critérios estabelecidos pelos Colegiados aos quais os cursos estão vinculados. 
§ 3º Será obrigatório ao docente ministrar, no mínimo 8 horas semanais de aulas, exceção feita aos docentes em exercício de atividades administrativas de tempo 
integral, ou em capacitação com afastamento total. 
Art. 7º A destinação de carga horária para atendimento extra-classe a discentes, inclusive nos casos de pendência que não constitui turma, será efetuada de acordo com 
critérios estabelecidos em cada curso, devidamente aprovados nos fóruns competentes de cada Unidade, com o limite máximo de 2 (duas) horas para os docentes com 
regime de 40 (quarenta) horas e de Dedicação Exclusiva e 1 (uma) hora para os docentes com regime de 20 (vinte) horas. 
Art. 8º A carga horária para atividades de orientação de estágio será destinada conforme regulamentação específica aprovada nos órgãos competentes. 
Art. 9º Para atividades de orientação de projeto integrador, de trabalho de conclusão de curso, de monografia, de dissertação e de tese será destinado o máximo de 4 
(quatro) horas semanais por docente não cumulativo, a critério da unidade organizacional responsável pelo desenvolvimento do ensino. 
Art. 10. A distribuição, a efetivação e o controle da carga horária semanal do docente é de responsabilidade e orientação da unidade organizacional responsável pelo 
desenvolvimento do ensino. 
Art. 11. O docente deverá reservar o correspondente a 50% (cinqüenta por cento) da carga horária semanal de aulas para atividades didático-pedagógicas, além do 
mínimo previsto para atividades de ensino nos itens I e II do artigo 6º. 
Parágrafo único. A carga horária dedicada às atividades didático-pedagógicas destina-se à preparação de aulas e de materiais didáticos, à avaliação, às reuniões 
pedagógicas, entre outras atividades voltadas à melhoria da relação ensino-aprendizagem. 
Seção IV - Da capacitação 
Art. 23. A liberação de carga horária para capacitação em nível de pós-graduação deverá atender à legislação vigente. 
Art. 24. A liberação de carga horária para capacitação de interesse institucional deverá atender à legislação vigente. 
Seção V - Das atividades de administração e de representação 
Art. 25. A redução de carga horária para atividades administrativas obedecerá aos 
seguintes critérios: 
I - Ao ocupante de cargo de direção será facultada a destinação de carga horária para atividades de ensino. 
II - coordenador de área / de curso / pedagógico / administrativo / acadêmico, designado por portaria, deverá alocar no mínimo 4 (quatro) horas semanais de aula. 
III - Assessor de direção e de área e coordenador adjunto de área deverá alocar no mínimo 8 (oito) horas de aulas. 
IV - Chefe de laboratório / de setor, designado por portaria do Diretor de Unidade, deverá alocar no mínimo 8 (oito) horas semanais de aula, considerando o número de 
laboratórios sob sua responsabilidade conforme regulamentação do Colegiado de Unidade. 
V - Membros do Conselho Diretor, de colegiados, de grupos de trabalho, de comissões e de outros fóruns designados por portaria da Direção, poderão destinar até 4 
(quatro) horas semanais de aula para atividade de representação, respeitando o mínimo previsto para atividades de ensino nos itens I e II do artigo 6º. 
 

CAPÍTULO III - Da complementação de carga horária 
Art. 26. Cabe à unidade organizacional responsável pelo desenvolvimento do ensino, em comum acordo com o docente, planejar atividades para os docentes que não 
completarem a carga horária de atividades previstas no artigo 6º e no artigo 19. 
Art. 27. Serão consideradas atividades de complementação: projetos/trabalhos 
pedagógicos, científicos/tecnológicos e/ou administrativos de interesse da Instituição, que contribuam para a melhoria dos processos educacionais. 
Art. 28. Os resultados das atividades de complementação deverão ser apresentados, até quinze dias antes do final do período letivo, devendo ser avaliados pela 
unidade organizacional responsável pelo desenvolvimento do ensino a que o professor está ligado. 
Art. 29. A distribuição das atividades docentes constará no plano de atividades do período letivo (ano/semestre), adotando os seguintes parâmetros e procedimentos: 
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I - diagnóstico das demandas de carga horária de ensino, com base nas atividades curriculares dos cursos em desenvolvimento e outras 
necessidades e projetos da coordenadoria de área / curso; 
II - divulgação das demandas diagnosticadas, com apresentação de proposta de 
distribuição da carga horária por professor, como forma de subsídio ao planejamento individual; 
III - atribuição de prazo para o recebimento das propostas de planos de trabalho 
individuais, contemplando as atividades de ensino, pesquisa, extensão e outras; 
IV - compatibilização dos planos individuais e formulação da proposta final de plano de ação da coordenadoria; 
V - envio ao Departamento de Ensino da Unidade ou órgão equivalente. 
§ 1º O plano de ação da coordenadoria deve identificar as demandas de ensino e as linhas de pesquisa, extensão, capacitação docente e outras, respeitando o princípio 
da liberdade acadêmica para os projetos que nelas não se enquadrem. 
§ 2º O plano de ação da coordenadoria deve definir uma programação compatível com a carga horária distribuída para cada docente, em conformidade com os critérios 
estabelecidos nesta resolução. 
§ 3º O plano de ação da coordenadoria deverá conter a planilha de ocupação docente e ser aprovado no órgão competente da Unidade, conforme diretrizes 
estabelecidas pelo Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão. 
Art. 30. O docente deverá apresentar ao coordenador de área / curso o plano individual de trabalho para o período letivo (ano/semestre) contendo os seguintes itens: 
I - carga horária de ensino, com especificação das atividades e dos componentes 
curriculares; 
II - carga horária de pesquisa, se houver, com descrição sucinta dos objetivos, estágio de desenvolvimento e metas a serem atingidas no semestre; 
III - carga horária de extensão, se houver, especificando sua distribuição: curso ou projeto de extensão devendo apresentar descrição sucinta dos objetivos, estágio de 
desenvolvimento, metas a serem atingidas e ainda se haverá remuneração adicional; 
IV - carga horária de capacitação docente, se houver, especificando a atividade, programa sucinto, duração, data e forma de socialização do conhecimento adquirido; 
V - carga horária de administração, se houver, especificando local, horário de trabalho e portaria de designação; 
VI - carga horária de representação, se houver, especificando o órgão ou entidade, horário de trabalho e a portaria de designação; 
VII - carga horária de complementação contendo descrição das atividades, objetivos, carga horária e período de realização. 
§ 1º O plano individual de trabalho deverá ser configurado conforme diretrizes 
estabelecidas pelo Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão e as informações deverão ser consolidadas na planilha de ocupação docente. 
§ 2º Encerrado o período letivo, cada docente deverá apresentar à coordenadoria em que se encontra lotado o relatório das atividades desenvolvidas durante o 
semestre, com base no plano individual de trabalho, obedecendo ao prescrito neste artigo. 
§ 3º O docente que tiver realizado atividades de ensino programadas como componentes curriculares deverá ter concluído o lançamento das atividades, avaliações e 
freqüência no sistema acadêmico para efeito de relatório das atividades desenvolvidas. 
 

CAPÍTULO V - Das faltas e penalidades 
Art. 31. Os docentes que não atenderem às condições e prazos estipulados nesta resolução e no calendário escolar, estarão sujeitos às aplicações/penalidades da Lei 
nº. 8.112 de 11/12/90 (Regime Jurídico Único). 
Art. 32. As faltas às atividades docentes, por motivo de saúde, poderão ser justificadas mediante atestado médico, apresentado ao setor competente, no prazo máximo 
de 02 (dois) dias úteis, a contar do início do afastamento. 
Art. 33. Serão descontadas as faltas injustificadas às atividades programadas no calendário escolar e outras para as quais os docentes forem convocados, conforme 
estipulados nos parágrafos abaixo: 
§ 1º As faltas às atividades descritas no caput deste artigo, serão descontadas em número de horas-aula correspondente à duração prevista para a atividade; 
§ 2º As chegadas tardias ou saídas antecipadas às aulas, com tempo igual ou superior a 15(quinze) minutos, será descontada 01(uma) hora-aula; 
§ 3º As chegadas tardias ou saídas antecipadas com tempo inferior a 15 (quinze) minutos serão somadas até completar a fração de um quarto de hora e será 
descontada 1(uma) hora aula. 
 

CAPÍTULO VI - Das disposições gerais e transitórias 
Art. 34. Os casos omissos serão analisados pelo Colegiado de Recursos Humanos e/ou Colegiado de Ensino Pesquisa e Extensão e homologados pelo Conselho 
Diretor.  
Art. 35. Os dispositivos desta resolução serão objeto de avaliação sempre que necessário. 
Art. 36. Esta resolução entra em vigor a partir do segundo semestre letivo de 2008 e revoga a Resolução 25/2006 do Conselho Diretor e outras disposições em contrário. 

Consuelo Sielski Santos 
Diretora Geral - CEFET-SC 
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Anexo 2.3  
Lei n. 2.604 de 17 de setembro de 1955. 

Regula o Exercício da Enfermagem Profissional. 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art.1º - É livre o exercício de enfermagem em todo o território nacional, observadas as disposições da presente lei. 
 
Art.2º - Poderão exercer a enfermagem no país: 
I - Na qualidade de enfermeiro: 
§ 1º Os possuidores de diploma expedido no Brasil, por escolas oficiais ou reconhecidas pelo Governo Federal, nos termos da Lei nº 775, de 06 
de agosto de 1949; 
§ 2º Os diplomas por escolas estrangeiras, reconhecidas pelas leis de seu país e que revalidaram seus diplomas de acordo com a legislação em 
vigor; 
§ 3º Os portadores de diploma de enfermeiros, expedidos pelas escolas e cursos de enfermagem das forças armadas nacionais e forças 
militarizadas, que estejam habilitados mediante aprovação, naquelas disciplinas, do currículo estabelecido na Lei nº 775, de 06 de agosto de 
1949, que requererem o registro de diploma na Diretoria do Ensino Superior do Ministério da Educação e Cultura. 
 
Art.3º - São atribuições dos enfermeiros, além do exercício de enfermagem: 
§ 1º Direção dos serviços de enfermagem nos estabelecimentos hospitalares e de saúde pública, de acordo com o art. 21 da Lei nº 775, de 06 
de agosto de 1949; 
§ 2º Participação do ensino em escolas de enfermagem e de auxiliar de enfermagem; 
§ 3º Direção de escolas de enfermagem e de auxiliar de enfermagem; 
§ 4º Participação nas bancas examinadoras de práticos de enfermagem. 
 
Art.5º. - São atribuições dos auxiliares de enfermagem, enfermeiros práticos e práticos de enfermagem, todas as atividades da profissão, 
excluídas as constantes nos itens do art. 3, sempre sob orientação médica ou de enfermeiro. 

 
Rio de Janeiro, 17 de setembro de 1955, 134º da Independência e 67º da República 

 
João Café Filho 

Candido Motta Filho 
Napoleão de Alencastro Guimarães 

Publicado em D.O. de 21 de setembro de 1955 
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Anexo 2.4  
Lei n. 7.492 de 20 de setembro de 1986. 

 
Dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá providências. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA.  
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  
 
Art. 1º - É livre o exercício da Enfermagem em todo o território nacional, observadas as disposições desta Lei.  
 
Art. 2º - A Enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e 
inscritas no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício.  
Parágrafo único - A Enfermagem é exercida privativamente pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo Auxiliar de 
Enfermagem e pela Parteira, respeitados os respectivos graus  
 
Art. 6º - São enfermeiros:  
...................... 
 
Art. 11 - O enfermeiro exerce todas as atividades de Enfermagem, cabendo-lhe:  
I - privativamente:  
a) direção do órgão de Enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública e privada, e chefia de 
serviço e de unidade de Enfermagem;  
b) organização e direção dos serviços de Enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras 
desses serviços;  
c) planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de Enfermagem;  
h) consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de Enfermagem;  
•  consulta de Enfermagem;  
•  prescrição da assistência da Enfermagem;  
k) cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida;  
l) cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de 
tomar decisões imediatas;  
II - como integrante da equipe de saúde:  
a) participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde;  
b) participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde;  
c) prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde;  
d) participação em projetos de construção ou reforma de unidades de internação;  
e) prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em geral;  
f) prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a assistência de Enfermagem;  
g) assistência de Enfermagem à gestante, parturiente e puérpera;  
h) acompanhamento da evolução e do trabalho de parto;  
i) execução do parto o sem distócia;  
j) educação visando à melhoria de saúde da população.  
Parágrafo único - Às profissionais referidas no inciso II do art. 6º desta Lei incumbe, ainda:  
a) assistência à parturiente e ao parto normal;  
b) identificação das distócias obstétricas e tomada de providências até a chegada do médico;  
c) realização de episiotomia e episiorrafia e aplicação de anestesia local, quando necessária.  
 
Art. 20 - Os órgãos de pessoal da administração pública direta e indireta, federal, estadual, municipal, do Distrito Federal e 
dos Territórios observarão, no provimento de cargos e funções e na contratação de pessoal de Enfermagem, de todos os 
graus, os preceitos desta Lei.  

 
Brasília, em 25 de junho de 1986, 

165º da Independência e 98º da República. 
 

JOSE SARNEY  
Almir Pazzianotto Pinto 
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Anexo 2.5  
Decreto n. 94.406 de 08 de junho de 1987. 

 
Regulamenta a Lei n° 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre 

 o exercício da Enfermagem, e dá outras providências. 
 
O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o art. 81, item III, da Constituição, e tendo em vista o disposto no 

art. 25 da Lei n° 7.498, de 25 de junho de 1986,  
 
DECRETA :  

Art. 1° - O exercício da atividade de Enfermagem, observadas as disposições da Lei n° 7.498, de 25 de junho de 1986, e respeitados os graus 
de habilitação, é privativo de Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteiro e só será permitido ao profissional inscrito 
no Conselho Regional de Enfermagem da respectiva Região.  
 
Art. 2° - As instituições e serviços de saúde incluirão a atividade de Enfermagem no seu planejamento e programação.  
 
Art. 3° - A prescrição da assistência de Enfermagem é parte integrante do programa de Enfermagem.  
 
Art. 4 ° - São Enfermeiros :  
I - o titular do diploma de Enfermeiro conferido por instituição de ensino, nos termos da lei;  
II - o titular do diploma ou certificado de Obstetriz ou de Enfermeira Obstétrica, conferido nos termos da lei;  
III - O titular do diploma ou certificado de Enfermeira e a titular do diploma ou certificado de Enfermeira Obstétrica ou de Obstetriz, ou 
equivalente, conferido por escola estrangeira segundo as respectivas leis, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado 
no Brasil como diploma de Enfermeiro, de Enfermeira Obstétrica ou de Obstetriz;  
IV - aqueles que, não abrangidos pelos itens anteriores, obtiveram título de Enfermagem conforme o disposto na letra “d” do art. 3° do Decreto 
n° 50.387, de 28 de março de 1961.  
 
Art. 8º - Ao Enfermeiro incumbe:  
•  privativamente:  
a) direção do órgão de Enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública ou privada, e chefia de serviços e de unidade 
de Enfermagem;  
b) organização e direção dos serviços de Enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços;  
c) planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de Enfermagem;  
d) consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de Enfermagem;  
•  consulta de Enfermagem;  
•  prescrição da assistência de Enfermagem;  
•  cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida;  
•  cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões 
imediatas;  
•  como integrante de equipe de saúde:  
a) participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde;  
b) participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde;  
c) prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde;  
d) participação em projetos de construção ou reforma de unidades de internação;  
e) prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar, inclusive como membro das respectivas comissões;  
f) participação na elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados aos pacientes durante a 
assistência de Enfermagem;  
g) participação na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e nos programas de vigilância epidemiológica;  
h) prestação de assistência de Enfermagem à gestante, parturiente, puérpera e ao recém-nascido;  
•  participação nos programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles 
prioritários e de alto risco;  
•  acompanhamento da evolução e do trabalho de parto;  
•  execução e assistência obstétrica em situação de emergência e execução do parto sem distócia;  
l) execução e assistência obstétrica em situação de emergência e execução do parto sem distócia;  
m) participação em programas e atividades de educação sanitária, visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em 
geral;  
n) participação nos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente nos programas de educação continuada;  
o) participação nos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças profissionais e do trabalho;  
p) participação na elaboração e na operacionalização do sistema de referência e contra-referência do paciente nos diferentes níveis de atenção 
à saúde;  
q) participação no desenvolvimento de tecnologia apropriada à assistência de saúde;  
r) participação em bancas examinadoras, em matérias específicas de Enfermagem, nos concursos para provimento de cargo ou contratação de 
Enfermeiro ou pessoal Técnico e Auxiliar de Enfermagem.  
 
Art. 10 - O Técnico de Enfermagem exerce as atividades auxiliares, de nível médio técnico, atribuídas à equipe de Enfermagem, cabendo-lhe:  
I - assistir ao Enfermeiro :  
•  no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de Enfermagem;  
•  na prestação de cuidados diretos de Enfermagem a pacientes em estado grave;  
•  na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica;  
•  na prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar;  
•  na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde;  
•  na execução dos programas referidos nas letras “i” e “o” do item II do art. 8º.  
II - executar atividades de assistência de Enfermagem, excetuadas as privativas do enfermeiro e as referidas no art. 9º deste Decreto;  
 
Art. 14 - Incumbe a todo o pessoal de Enfermagem:  
•  cumprir e fazer cumprir o Código de Deontologia da Enfermagem;  
•  quando for o caso, anotar no prontuário do paciente as atividades da assistência de Enfermagem, para fins estatísticos.  
 
Art. 15 - Na administração pública direta e indireta, federal, estadual, municipal, do Distrito Federal e dos Territórios será exigida como condição 
essencial para provimento de cargos e funções e contratação de pessoal de Enfermagem, de todos os graus, a prova de inscrição no Conselho 
Regional de Enfermagem da respectiva região.  
 

Brasília, 08 de junho de 1987, 
166º da Independência e 99º da República.  

 
JOSÉ SARNEY  

Eros Antonio de Almeida  
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ANEXO 3 
SETE PRINCÍPIOS PARA A EDUCAÇÃO COMO CUIDADO DE SI 

 
CORREIA, Wilson; CAPUZZO, Camila Queiroz. A educação como cuidado de si: sete princípios para conquista da cidadania e da realização 
pessoal. Psicopedagogia On-Line, São Paulo, 05 nov. 2007. Disponível em: 
<http://www.psicopedagogia.com.br/opiniao/opiniao.asp?entrID=647>. Acesso em: 27 ago. 2010. 
 

A EDUCAÇÃO COMO CUIDADO DE SI 
Sete Princípios Para Conquista da Cidadania e da Realização Pessoal 

 
Wilson Correia* 

Camila Queiroz Capuzzo** 
Introdução 
Desde a Antigüidade grega a educação permeia os debates entre pensadores, filósofos e por diversos sujeitos sociais. Também tem sido 
caracterizada como uma prática social. Nesse sentido, vale o registro dos modelos de homem e mulher que em cada período histórico se torna 
prevalente como finalidade da educação. 
Os gregos antigos, por exemplo, visavam à formação do homem sábio, sobretudo os aristocratas influenciados por Sócrates, Platão e 
Aristóteles. Durante a Idade Média, em plena hegemonia do teocentrismo católico, buscava-se formar o santo. 
Na Modernidade esses ideais formativos cedem lugar a finalidades mais pragmáticas. Formar o homem prático, interventor na natureza por meio 
do uso do saber tecnocientífico e formar o homem empreendedor passam a ser as finalidades da educação escolar, devidamente massificada 
para atender às urgências das sociedades burguesas. 
Em nossos dias, parece prevalecer a idéia de que a educação deve se ocupar da formação para a cidadania liberal e preparar para a inserção 
no mercado de trabalho, sendo que, de modo geral, nessa proposta o cidadão é identificado com o consumidor. 
Ao prever a inserção no mundo do trabalho e na sociedade de consumo, a educação parte de um segundo momento, pois, nesse caso, o 
humano ficou para trás. A pressuposição é a de que formação humana acontece fora ou antes, lógica e cronologicamente, de a pessoa 
freqüentar a escola. 
Em face disso, o presente artigo aborda um assunto que nem sempre está na ordem do dia: a educação como cuidado de si. A pergunta que 
nos instiga é: como fazer um percurso educativo em que a busca da realização pessoal e da vivência da cidadania possam brotar do 
autocuidado, do cuidado de si? 
 
A cidadania e a realização pessoal 
Inicialmente, não entendo a cidadania como sinônimo de inserção na sociedade de consumo. Para além do ato de comprar, negociar, vender e 
consumir, o ser humano depara em sua vida concreta com questões de ordem política. Com questões que dizem respeito à organização pessoal 
e coletiva no espaço da pólis, da cidade. 
Nesse sentido, ser cidadão pressupõe a participação ativa na elaboração de projetos de vida em sociedade, bem como a intervenção efetiva na 
gestão da história particular e da comunidade de que o indivíduo faz parte. 
Mas essa cidadania, contudo, não está dissociada dos assuntos que dizem respeito à formação pessoal. Na base de uma vivência cidadã 
encontra-se um ser humano, o qual apresenta necessidades, sonhos, desejos e demandas de ordem material (relativas à manutenção do corpo 
biológico), social (relacionadas às relações e vínculos com os semelhantes) mental (ligadas a pensamentos e sentimentos) e espiritual (que 
expressam a incompletude da pessoa humana, projetada ao infinito). 
Ora, uma educação que busque fazer aprender modos de autocuidado, de cuidado de si, deve ser aquela que prime por oferecer recursos 
teóricos e metodológicos sobre como a pessoa pode satisfazer necessidades e realizar sonhos e desejos, de maneira a manter-se íntegra e na 
autenticidade que a dimensão existencial de sua presença no tempo e no espaço requer. 
Mas, cá entre nós, a educação global, que vai do nascimento à morte, e a educação formal, realizada na instituição escolar, elas se ocupam em 
desenvolver projetos formativos que almejem tais finalidades? Elas possibilitam aos indivíduos uma formação de si que seja a base da 
construção de um estilo existencial conciliador da concilie vida particular e da vida social? 
A bem da verdade, se formos analisar detidamente as finalidades da educação oficial em vigor em nosso país, nossa resposta a essas 
indagações serão pela negativa: não, preocupando-se em formar para a inserção política pelo caminho da cidadania na sociedade liberal, 
voltada para a formação do trabalhador, compreendendo que o limite de um estilo existencial para ambos tem no consumismo o seu teto 
máximo, a educação formal que desenvolvemos no Brasil não manifesta preocupação com a educação como cuidado de si. 
Se efetivada essa constatação, então podemos dizer que nos encontramos diante de um enorme desafio. 
 
Sete princípios para a educação como cuidado de si 
1. Elaboração de um projeto de vida 
Geralmente, inserimo-nos em processos educativos, na escola e fora dela, mas nem sempre nos perguntamos sobre o para quê dessa inserção. 
O fato de que somos nós os primeiros responsáveis pelo que somos e pelo que podemos ser nunca é trabalhado como matéria de formação. 
Fala-se de tudo, mas o primeiro interessado em tudo isso se torna um ilustre ausente de todas as considerações escolares, acadêmicas ou 
universitárias. 
É como diz Paulo Mendes Campos em uma de suas crônicas: “Nos bancos da escola me ensinaram muitas coisas. Mas não me disseram 
coisas essenciais à minha condição humana: o homem não fazia parte do programa”. Não é esse um paradoxo irremediável? Ao que parece, 
sim. 
No entanto, não é apenas os saberes que não se integram ou se conectam às pessoas. As pessoas também se estranham em si mesmas. 
Passariam longe dessa auto-alienação imposta heteronimamente se aos estudantes fosse ensinada a elaboração de um projeto de vida. Não 
um projeto como sinônimo de camisa-de-força e prisão, mas um norteamento geral sobre o que fazer de si, no sentido do alcance de um estilo 
existencial interessante e pelo qual valesse a pena viver. 
Um projeto de vida, com propósitos claros e bem demarcados, antes de servir para amarrar e bitolar, poderia servir de base à vivência da 
liberdade e à conquista da realização pessoal. 
2. Apropriação do autovalor 
Em um teste que tenho feito ultimamente com as pessoas que freqüentam meus cursos, peço a elas que dentre os nomes das seis pessoas 
mais importantes de suas vidas elas circulem apenas três. Desses três, sugiro que eliminem dois, de modo a ficar apenas o nome de uma 
daquelas seis pessoas  iniciais. 
O processamento do teste tem sido revelador: mostra que, em geral, a pessoa não se inclui na lista das seis pessoas mais importantes da 
própria vida. Sempre fica um nome que não o dela própria. Pode? Fico intrigado e começamos a conversar. 
Uma das coisas que falo é nessa ocasião é: para que as pessoas estejam em nossas vidas nós não precisamos sumir do mapa. Em seguida, 
digo que “se eu não fico, ninguém fica”. É a parte mais crucial, porque as pessoas resistem a compreender que, num certo sentido lógico e até 
ontológico, sem que “eu exista, o outro não pode existir”. No final, a maioria parece entender a mensagem. 
De quebra, esse teste tem servido para que as pessoas se exercitem no estabelecimento de prioridades em suas vidas e para que pratiquem a 
elaboração de escolhas conseqüentes sobre aquilo que almejam para si e para o seu entorno humano, social, afetivo, cultural e profissional. 
Quando descobrem seu autovalor e tomam consciência do quão importante é estabelecer prioridades e fazer escolhas, então elas são impelidas 
a estabelecer limites entre si mesmas e os outros, a demarcar com clareza o que é de responsabilidade de cada um. Isso, penso, é o 
fundamento de uma relação de reciprocidade e de troca para o autodesenvolvimento e para o crescimento do outro, de modo a buscarem, no 
companheirismo, a realização pessoal e compartilhada. 
Então, quando é que a educação formal teve espaço para propor algo dessa natureza? Na verdade, talvez isso nem seja de sua alçada. Por isso 
é importante assinalar que a educação como cuidado de si deve ser o lastro de todo projeto de realização pessoal, o qual pode e deve ser 
compartilhado com as pessoas que circundam o seu protagonista. 
3. Inserção ativa na convivialidade 
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Ter um projeto de vida assentado no autovalor é uma providência elementar no processo de educar-se de maneira a exercer o 
autocuidado. Entretanto, autovalor em si e por si não faz o menor sentido. Ele só ganha razão de ser se estiver inserido num projeto de 
desenvolvimento humano que implique outros seres humanos. 
Nesse sentido, valem a consideração do autovalor alheio, de modo a entender que relações e vínculos nada mais são que um encontro de 
autovalores. 
Nesse passo, o exercício consiste em propor às pessoas que estabeleçam em número por quantas mãos o alimento de que se servem passou. 
Elas simplesmente não conseguem. São tantas as pessoas que trabalharam para produzir o pão, por exemplo, que não dá para discernir qual é 
a contribuição de cada qual no longo percurso que a semente faz para chegar ao modo de alimento à nossa mesa. 
Nesse ponto, peço às pessoas que pensem em algumas idéias. Por exemplo: para nascer, já precisamos, no mínimo, de mais duas pessoas. 
Mesmo durante a gestação e logo após o nosso nascimento, muitas pessoas se mobilizam para ensinar a cada um de nós aquilo de que 
precisamos para saber e saber fazer, com valor, as coisas que dizem respeito à manutenção da vida. 
Essa é a dimensão coletiva da vida humana, sem a qual a existência de cada um estaria inviabilizada. É por isso que conceitos de 
reciprocidade, cooperação, solidariedade, respeito e uma gama de outros, correlatos a esses, são lembrados nesse momento, evidenciando a 
relevância da inserção de cada pessoa em processos nutritivos de sociabilidade e convivialidade humana. 
Ser social e participativo no mundo humano onde nos encontramos é uma outra ação que concorre para a efetivação de uma estratégia 
inteligente voltada para a educação como cuidado de si. Se a solidão ontológica nos basta, a solidão no sentido de isolamento humano torna-se 
plenamente dispensável. 
4. Estabelecimento de autolimites 
Quando somos jovens, nem sempre pensamos nessas coisas discutidas aqui: projeto de vida, autovalor, cooperatividade humana e social. As 
instâncias formadoras também não nos dizem que isso tem significado. Vamos pela vida pressionados pelas exigências sociais ou do entorno 
humano mais concreto. Às vezes, tomamos decisões apenas para satisfazer a expectativa alheia e isso passa a ser fonte de frustração porque 
não nos reconhecemos nas nossas próprias escolhas. 
Quando você pede para as pessoas estabelecerem seus pontos fortes e fracos, então elas demonstram uma grave dificuldade: não têm 
consciência de suas limitações e potencialidades, de suas habilidades e competências.. O lado bom disso é que passamos a ter motivos para 
debater o assunto. 
Um detalhe para o qual sempre chamo a atenção é esse do autolimite, sempre expresso paralelamente aos pontos fortes de cada um. Se sei 
aquilo em que posso ser o melhor que sou capaz, então sei que meus limites já estão demarcados. 
Aí entra o lado específico do autoconhecimetno: saber-se alguém que adora conciliar vários interesses, é amante do prazer e da liberdade, 
bondoso, controlador, convincente, corajoso e ativo, determinado, é briguento, criativo, inovador, mão aberta, interativo, medroso, narcisista, 
observador, otimista, perfeccionista, performático, preguiçoso, prudente, que gosta do poder, racional, reflexivo, romântico, que sabe esperar, 
que é metódico, sensível, trágico ou vaidoso... saber ver-se pendendo para algumas dessas características é uma ferramenta e tanto na hora de 
educar-se segundo os modos do cuidado de si. 
Nesse contexto fica mais fácil determinar até onde posso ir, como vou, com que velocidade, bem como o que quero e posso, devo ou não devo 
fazer em meu benefício e o dos outros ao meu redor. Essa é uma maneira positiva de lidar com os próprios limites porque ela não nasce dos 
pontos fracos, mas das potencialidades de cada um. 
5. Elaboração de propósitos profissionais 
Projeto de vida, autovalor, sociabilidade, limites pelas potencialidades se enriquecem com bons propósitos profissionais. Se for certo que em 
nossa cultura há uma visão corrente que vê o trabalho como algo negativo, também há entre nós uma concepção de que o trabalho pode ser 
positivo. 
A visão negativa sobre o trabalho vem da etimologia da palavra tripallium, os três paus que, na Antigüidade, eram usados como instrumento de 
tortura ou contenção de humanos e animais. Além disso, lá na bíblia o trabalho figura como castigo para Adão e Eva: para o primeiro por ter 
ganhado a tarefa de prover a própria vida; a segunda por ter de passar pelas dores do trabalho de parto. Isso como punição por terem errado no 
paraíso. Também os gregos abominavam o trabalho e valorizavam o ócio, contribuindo para que essa noção de trabalho como algo negativo se 
incrustasse em nossa cultura. 
Entretanto, na Modernidade o trabalho passa a ser concebido como meio pelo qual o homem e a mulher interagem com a natureza e, nessa 
interação, entregam-se à lide da autoprodução. Por isso, penso o trabalho como co-responsabilidade, como participação na obra de construção 
da vida e como comprometimento com a dimensão coletiva da manutenção da existência. 
Nesse ponto, vale fazer o que se gosta porque isso é básico para a realização pessoal e a felicidade. Onde a satisfação de necessidades e a 
realização de sonhos e desejos encontram-se com a alegria e com o prazer, esse é o ponto-fonte da realização pessoal. 
Nesse sentido, a escolha da ocupação profissional deve ser feita, não ao deus-dará, por pressão de terceiros, muito menos por motivos externos 
à vida individual, mas, sobretudo, deve resultar do autoconhecimento e visando à materialização de uma forma concreta de cuidado de si. 
6. Busca de integração entre razão e emoção 
Todos os princípios precedentes não conseguirão surtir efeitos benéficos a quem os elabora se razão e emoção não estiverem afinadas. Nós, 
ocidentais, fomos instigados ao desenvolvimento destacado de nossa racionalidade. A emoção e os sentimentos sempre ocuparam lugar de 
somenos em nossas preocupações. 
Contudo, é chegada a hora que todos notam a necessidade de acordar para essa realidade, notando que ela produz um reducionismo de monta 
em nossa personalidade e em nossa autoconcepção, auto-imagem, auto-estima e autovalor. 
Saber fazer com que a racionalidade ilumine-se pela nossa emoção e sentimentos é uma decisão cada vez mais urgente e precisamos cuidar 
desse aspecto na educação para o cuidado de si. 
Como fazer isso? Há disponíveis por aí inúmeras metodologias, diversos caminhos e variados instrumentos e ferramentas que podem nos 
ajudar a ir ao encontro do equilíbrio, um dos pontos centrais do autocuidado. 
7. Desenvolvimento do sentido existencial 
Sabemos que o coroamento dos seis princípios anteriores pode ocorrer por meio da busca do sentido existencial. Por isso esse sétimo princípio 
é aqui colocado: quer chamar a atenção para o fato de que nós, seres humanos, vivemos a incompletude ontológica que nos pede a projeção 
para o infinito. Sem essa consciência os demais princípios permanecem abertos, como um edifício que não recebeu o telhado. 
Também aqui os caminhos são os mais variados, todos no âmbito da cultura simbólica humanamente produzida e desfrutada, incluindo, claro, 
as vias das religiões. 
Nesse ponto, cabe a cada um descobrir as próprias necessidades e adequar em seu projeto de vida o tempo, a modalidade e a natureza do 
trabalho que fará na direção de encontrar respostas, mesmo que provisórias, para as questões que dizem respeito à sua ontologia (quem sou?) 
à sua gênese (de onde vim?) e ao seu percurso existencial (para onde vou?). 
 
Conclusão 
Creio que um programa de educação para o cuidado de si que inclua esses sete princípios pode concretizar para o homem e para a mulher os 
meios que lhes possibilitem a auto-realização. Porém, como ser auto-realizado para si mesmo não basta, esse programa também pode 
contribuir para formar cidadãos conscientes de seu papel junto aos semelhantes, no exercício da vida cidadã. Esse é um programa germinal. O 
desenvolvimento dele está se fazendo a passos conscientes e tranqüilos. O desejo é que este programa nos ajude a ser mais e a viver com 
mais alegria e mais contentamento esta vida que é o nosso presente e a única pela qual cada um tem de responder. 
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