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RESUMO 

FAZOLI, KL.S. O significado do ser-mulher-enfermeira no cuidado com o corpo: uma 
compreensão Heideggeriana.  
  

Esta pesquisa de natureza fenomenológica, pautada no referencial teórico filosófico e 
metodológico de Martin Heidegger teve como objetivo compreender o significado que a 
mulher enfermeira atribui ao cuidado com o seu corpo. O cenário escolhido foi um hospital 
público da cidade de Nova Friburgo localizado na região serrana do estado do Rio de Janeiro, 
a etapa de campo aconteceu de julho a setembro de 2012, mediante aprovação do Comitê de 
Ética sob o número 57051. A entrevista fenomenológica ocorreu com 16 enfermeiras, na faixa 
etária de 25 a 45 anos. A análise compreensiva, primeiro momento metódico revelou que a 
mulher-enfermeira é um ser lançado no mundo de rotinas de sua ocupação se projetando para 
outras possibilidades enquanto ser, profissional, mãe, mulher.  Cuida do corpo executando 
cuidados diários com pele, unha, cabelo, prática de atividade física e dieta alimentar 
balanceada. Refere medidas de prevenção contra agravos de saúde através da realização de 
consultas médicas e exames periódicos. Sua preocupação se revela no aparente, ou seja, no 
corpo físico. Entende que precisa estar bem ao cuidar dos outros, a profissão requer um bom 
estado de saúde que favoreça a execução das tarefas, também para acompanhar a saúde e o 
crescimento dos filhos. Confessa que deveria se cuidar mais, mas o tempo é restrito. Busca o 
cuidado pensando no futuro, por uma questão de conforto e para se sentir bem. Na 
hermenêutica, segundo momento, o ser-mulher-enfermeira-no-cuidado-com-o-corpo se 
apresenta como um ser-aí lançado no mundo da ocupação do trabalho, da casa, do filho, do 
marido, que cuida no cotidiano do corpo aparente, que é factual. Revela através do seu 
falatório um cuidado impessoal, porém voltado as suas necessidades como medidas de 
prevenção a agravos e/ou quando a doença já está instalada. Ressalta nesta falação, suas 
possibilidades enquanto ser e sua preocupação com o futuro – sua temporalidade – pois ao se 
cuidar, almeja um futuro melhor, tanto para ela, quanto para a sua família, especialmente os 
filhos. Transparece ainda em sua existencialidade, um movimento para o medo de não cuidar 
do corpo como deveria e gostaria. Considerações finais: Compreende-se que o significado que 
a mulher-enfermeira atribui ao cuidado com o seu corpo merece uma ampla discussão uma 
vez que ao estar atuante na profissão, a mulher vivencia múltiplas possibilidades que influem 
no cuidado com o seu corpo. Esta compreensão pode aprimorar a atenção à saúde da mulher 
trabalhadora, favorecendo a promoção da saúde com vistas à melhor qualidade de vida das 
mulheres-enfermeiras. 

  
 
 
 

 
 
Descritores: Enfermagem, Feminino, Trabalho, Corpo Humano, Pesquisa Qualitativa, 
Filosofia em Enfermagem. 
 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

FAZOLI, KL.S. The meaning of being-woman-nurse in the care of the body: a 
Heideggerian understanding. 
 
This phenomenological research, based on the theoretical and methodological philosophy of 
Martin Heidegger aimed to understand the meaning that women nurse assigned to care with 
your body. The scenario chosen was a public hospital in the city of Nova Friburgo located in 
the mountainous region of the state of Rio de Janeiro, the field phase took place from July to 
September 2012, with the approval of the Ethics Committee under number 57051. The 
phenomenological interview occurred with 16 nurses, aged 25 to 45 years. The 
comprehensive analysis, methodical initially revealed that the woman is a nurse-be released 
worldwide routines occupation is designing for other possibilities while being professional, 
mother, wife. Take care of the body running daily care skin, nail, hair, physical activity and 
balanced diet. Refers measures to prevent health hazards by conducting medical consultations 
and examinations. His concern is revealed in the apparent, ie the physical body. Understands 
what needs to be well taking care of others, the profession requires a good health condition 
that favors the execution of tasks, also to monitor the health and growth of children. 
Confesses that should be more careful, but time is limited. Searching careful thinking about 
the future, for the sake of comfort and feel good. In hermeneutics, second moment, the nurse-
be-wife-in-care-with-the-body presents itself as a being-there launched worldwide job 
occupation, the house, the son, the husband, who looks after the daily Body apparent, that is 
factual. Reveals through its careful impersonal chatter, but returned to their needs as measures 
to prevent the injuries and / or when the disease is already installed. Emphasized in this talk, 
and its possibilities as being concerned about the future - its time - because when you care for, 
long for a better future, both for her and for her family, especially the children. Still shines in 
its existentialism, a movement to fear for not taking care of the body as it should and would. 
Final Thoughts: It is understood that the meaning that women nurse assigned to care with 
your body deserves a full discussion as to be active in the profession, women face multiple 
possibilities to influence the care of your body. This understanding can improve health care 
for the working woman, favoring the promotion of health in order to offer better quality of life 
for women-nurses. 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Nursing, Women, Work, Human Body, Qualitative Research, Philosophy in 
Nursing. 

 

 
 
 



 

 

RESUMEN 
 
 
Fazoli, KL.S. El significado del ser-mujer-enfermera en el cuidado del cuerpo: una 
comprensión heideggeriana. 
 
Esta investigación fenomenológica, basada en la filosofía teórica y metodológica de Martin 
Heidegger tuvo como objetivo comprender el significado que las mujeres enfermera asignada 
al cuidado de su cuerpo. El escenario elegido fue un hospital público en la ciudad de Nova 
Friburgo ubicado en la región montañosa del estado de Río de Janeiro, la fase de campo se 
llevó a cabo entre julio y septiembre de 2012, con la aprobación del Comité de Ética con el 
número 57051. La entrevista fenomenológica ocurrió con 16 enfermeras, de entre 25 y 45 
años. El análisis exhaustivo y metódico inicialmente reveló que la mujer es una profesión 
enfermera a conocer en todo el mundo es el diseño de rutinas para otras posibilidades al 
tiempo que profesional, madre, esposa. Cuide el cuerpo funcionando cuidado de la piel todos 
los días, las uñas, el pelo, la actividad física y una dieta equilibrada. Se refiere medidas para 
prevenir riesgos para la salud mediante la realización de consultas y exámenes médicos. Su 
preocupación se revela en lo aparente, es decir, el cuerpo físico. Entiende lo que hay que 
cuidar bien de los demás, la profesión requiere de un buen estado de salud que favorezca la 
ejecución de las tareas, también para controlar la salud y el crecimiento de los niños. Confiesa 
que debería tener más cuidado, pero el tiempo es limitado. Búsqueda de una reflexión 
cuidadosa sobre el futuro, en aras de la comodidad y sentirse bien. En la hermenéutica, el 
segundo momento, la enfermera-ser-mujer-en-cuidado-con-el-cuerpo se presenta como una 
ocupación laboral ser-ahí lanzado en todo el mundo, la casa, el hijo, el marido, que cuida el 
diario Cuerpo aparente, que es un hecho. Revela a través de su charla impersonal cuidado, 
pero regresaron a sus necesidades como las medidas para prevenir las lesiones y / o cuando la 
enfermedad ya está instalada. Hizo hincapié en esta charla, y sus posibilidades como 
preocuparse por el futuro - el tiempo - porque cuando usted cuida, mucho tiempo para un 
futuro mejor, tanto para ella como para su familia, especialmente los niños. Todavía brilla en 
su existencialismo, un movimiento a miedo por no cuidar el cuerpo como debería y lo haría. 
Consideraciones finales: Se entiende que el significado que las mujeres enfermera asignada al 
cuidado de su cuerpo merece una discusión más completa para ser activo en la profesión, las 
mujeres enfrentan múltiples posibilidades de influir en el cuidado de su cuerpo. Esta 
comprensión puede mejorar la atención de salud para la mujer que trabaja, favoreciendo la 
promoción de la salud con el fin de ofrecer una mejor calidad de vida para las mujeres de cría. 
 
 
 
 
 
 
Palabras clave: Enfermería, mujeres, trabajo, del cuerpo humano, la investigación cualitativa, 
Filosofía en Enfermería. 
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I – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

  

1.1- O emergir da temática 

 

 O interesse por áreas de pesquisa voltadas para a saúde da mulher trabalhadora surgiu 

ainda no período de Graduação em Enfermagem no período de 2000 a 2004, na Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense – RJ, quando 

atuei como monitora da disciplina Saude Integral da Mulher I, por estar próxima e me 

inquietar com questões da mulher sobre o autocuidado e seu papel na prevenção de doenças 

prevalentes do sexo feminino; além, da relação com o seu parceiro durante as diversas fases 

da  vida, como: adolescência,   reprodução, e  Climatério.  

 Como Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação escrito em 2004, optei pela 

temática que tratava  da percepção do cliente renal crônico quanto ao seu corpo, auto-estima e 

sexualidade, trazendo já nesta época a questão do cuidado com o corpo para discussão. Com 

este trabalho  pude discutir a relação que este cliente portador de insuficiência renal crônica e 

participante do Programa de Diálise Peritoneal, tem com o mediador do seu tratamento, que é 

eu um catéter permanente implantado em seu peritôneo. Ouvi relatos inquietantes sobre o 

olhar para o seu corpo e as modificações no mesmo após o início do tratamento. Esta 

experiência foi muito enriquecedora para o início do caminhar profissional. 

Posteriormente, com a Pós Graduação em Enfermagem do Trabalho cursada na mesma 

Instituição no ano de 2005, tive a oportunidade de adquirir novos conhecimentos relacionados 

a história do trabalho da mulher na enfermagem considerando sua inserção no mercado e os 

riscos biológicos, ergonômicos, físicos e químicos envolvidos no trabalho da enfermagem.  

 Em 2005, ainda trabalhei em uma Clínica de Métodos Dialíticos, como enfermeira 

responsável pelo Setor de Diálise Peritoneal. No final do mesmo ano, recebi uma proposta 

profissional para atuar no interior do Estado, na área de saúde pública como enfermeira de 

uma Unidade de Saúde da Família, e lá permaneci por aproximadamente quatro anos. 

 Em 2008, fui aprovada em concurso público para provimento do cargo de professora 

de enfermagem na Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, onde leciono aulas teóricas e 

supervisiono estágio dos alunos de nível auxiliar e técnico em enfermagem. 

Além deste,  atuo como Enfermeira plantonista de um hospital público do Estado do 

Rio de Janeiro localizado no município de Itaboraí. 



 

 

Hoje, no cotidiano enquanto enfermeira, frequentemente ouço relatos de profissionais 

como eu, que mantém vários empregos e com isso se queixam da  sobrecarga no exercício 

desta função, caracterizada por uma atuação dinâmica, carregada de atribuições e 

responsabilidades enquanto chefe de uma equipe, com tarefas  rotineiras e repetitivas e 

alguma vezes, de alta complexidade o que requer constante tensão. Paralela a tal função, as 

enfermeiras no dia a dia, têm a possibilidade de atuarem como profissional, esposa, e às 

vezes, mãe, e assim exercem uma tripla jornada de trabalho. Portanto, elas relatam que o 

tempo disponível para se dedicarem ao seu cuidado, se torna limitado mediante às inúmeras 

atribuições dedicadas a elas. Essas queixas me fizeram refletir sobre as possibilidades que esta 

mulher vivencia, enquanto mulher-enfermeira, e o significado que ela atribui ao cuidado com 

seu corpo.   

 A enfermeira tem como uma de suas atribuições gerenciar a equipe de enfermagem 

com a finalidade de cuidar do outro, quer seja paciente, família ou a comunidade, a fim de 

promover a sua saúde nos âmbitos da prevenção, tratamento e reabilitação.  

Cuidado este que se diferencia do cuidar de outros profissionais da saúde, indo além 

do modelo biomédico e capitalista e refletindo um cuidar baseado em moldes humanísticos e 

filosóficos, a fim de promover a continuidade da espécie humana.  Considerando esta 

especificidade do trabalho da enfermagem, cuidar do outro, é de se esperar que a enfermeira 

atente para a gerência de sua saúde. Para isso, ele deve gerenciar a sua saúde, ou seja, 

coordenar o cuidado com o seu corpo – seu instrumento de trabalho, pois através  do corpo e 

no corpo, se constitui o cuidado. Por meio disso, teremos um profissional consciente e melhor 

preparado para atuar em  favor do outro.  

 O presente estudo ao ter como foco a mulher enfermeira e o cuidado com o seu corpo,  

se insere na linha de pesquisa: “O cuidado nos ciclos vitais humanos – tecnologias e 

subjetividades na enfermagem e saúde”, do Curso de Pós-Graduação Strictu Sensu da 

Universidade Federal Fluminense. 

  

1.2- SITUAÇÃO DE ESTUDO   

 

Entendo que a mulher ocidental traz consigo enquanto trabalhadora, uma libertação 

econômica, favorecida pelos Movimentos Feministas, paradoxalmente percebo um certo 

aprisionamento ao novo modelo de mulher moderna exacerbada pela mídia nos nossos dias. 



 

 

A mulher que emergiu do feminismo deixou de ser um simples objeto sexual ou 

apêndice do homem para vencer intelectual, política e financeiramente, mas a armadilha cruel 

foi o alto preço a pagar por isso. Ou seja, as mulheres livraram-se de uma série de cobranças 

descabidas, mas se criou outro tipo de pressão sobre elas. Se antes se ressentiam por não 

poder estudar, trabalhar fora ou sair do ambiente doméstico, hoje as mulheres se ressentem 

por não poderem cuidar do corpo, da casa dos filhos, do marido, do namorado e da mãe como 

gostariam (CUSCHNIR, 2007). 

Estas questões do cotidiano da mulher são referidas também em estudos de 

enfermagem ao revelar uma predominância feminina mostrando sua inserção no mercado de 

trabalho para a contribuição da renda familiar, o que constitui um fator relevante para 

sobrecarga de trabalho entre elas (MAYNARDES et al, 2009). 

Pinto et al (2011) ao expressar a relação do trabalho feminino, defende que este 

trabalho  difere do homem por sua multiplicidade. Como consequência, faz esta mulher 

abdicar de sua feminilidade, de cuidados com sua saúde e de sua sexualidade pelo estresse 

diário proveniente da luta pela sobrevivência. 

A experiência de ser mulher, enfermeira, e ás vezes mãe traz consigo uma carga 

social, pois além das múltiplas possibilidades de ser mulher, a sociedade a interpõe a esta 

mullher uma imagem de corpo físico ideal e escultural, que para muitos significa uma imagem 

de saúde.  

O cuidado que esta mulher dedica ao seu corpo me fez refletir e me inquietou, pois 

cuidar do outro faz parte do seu cotidiano tanto profissional quanto pessoal, sejam eles  

pacientes, filhos, família... mas que significado o cuidar de seu corpo tem para esta mulher? 

Com isso, surgiram questões do fenômeno a ser desvelado: Como a mulher enfermeira cuida 

do seu corpo? O que significa isto?  

 Considerando estas questões norteadoras, a presente pesquisa teve como objeto de 

estudo: a mulher enfermeira e o cuidado com seu corpo; e como objetivo “compreender o 

significado que a mulher enfermeira atribui ao cuidado com o seu corpo”. 

  Para buscar compreender o significado que a mulher enfermeira atribui ao cuidado 

com o seu corpo como um ser presente no mundo junto a outros, fundamentei-me nos 

princípios da Fenomenologia à luz de Martin Heidegger, uma vez que para este filósofo, o ser 

na ótica fenomenológica está lançado no mundo da sua ocupação. 

 



 

 

 

1.3- Justificativa do Estudo:  

 

Estudos recentes evidenciam a situação da saúde da mulher no Brasil. Houve uma 

queda significante da mortalidade em 12% deste grupo nos últimos 10 anos em todas as 

regiões do país. A maior foi no Sul,14,6%. E a menor, na região Norte: 6,8%. Contudo, trinta 

e quatro por cento das mulheres que morreram com mais de 30 anos, tiveram problemas 

cardiovasculares, como infarto ou AVC. Essas são as doenças que mais matam nessa faixa de 

idade. A segunda causa de mortes é o câncer e os três tipos que mais fazem vítimas são o de 

mama, de pulmão e o do colo do útero (BRASIL, 2012). 

Atualmente, as mulheres exercem na categoria da enfermagem papel relevante e 

atuante, com cargos de chefia em diversos setores, atuações em atividades complexas e que 

exigem conhecimento científico e raciocínio lógico, além da resolutividade para situações que 

fazem parte da rotina de trabalho, sejam elas profissionais ou institucionais.  .  

No Brasil, a força-de-trabalho da enfermagem é constituída de mais de um milhão de 

pessoas. De acordo com dados atuais, o Brasil tem cerca de 190.732.694 habitantes, com um 

total de 1.480.653 profissionais de enfermagem, sendo 271.809 profissionais enfermeiros e 

1.208.844 profissionais entre as classes de auxiliares, técnicos e atendentes de enfermagem. 

Sabemos que dentre estes, quase 90% dos profissionais são do sexo feminino (IBGE, 2010). 

 Dados de um estudo realizado na UTI pediátrica do Instituto Fernandes Figueira - Rio 

de Janeiro, no período de 2002 a 2003 evidenciaram que os profissionais de enfermagem com 

faixa etária de 20 a 50 anos, 90% dos quais do sexo feminino, com predominância de jovens 

de 20 a 29 anos – 60% tinham dupla e tripla jornada, com carga horária acima de 60 horas 

semanais, estilo de vida não saudável em relação ao lazer, exercício físico, repouso e sono 

(MIRANDA; STANCATO, 2008). 

 Na região sul do Triângulo Mineiro pesquisa realizada com 90 enfermeiros que atuam 

na Estratégia Saúde da Família avaliou os aspectos relacionados à qualidade de vida destes 

sujeitos. Utilizando instrumento de propriedade da Organização Mundial de Saúde, World 

Health Organization Quality of Life (WHOQOL-100), composto por 100 questões 

distribuídas em seis domínios: físico, psicológico, nível de independência, relações sociais, 

meio ambiente e espiritualidade/ crenças pessoais.  Com isso, evidenciou que a mulher 

enfermeira – sendo 92,2% dos sujeitos em questão – sofre um impacto por fatores 



 

 

condicionantes do seu trabalho, como: número de vínculos, vínculo empregatício inseguro, 

excessiva carga horária de trabalho, insatisfação profissional, levando a queda na sua 

qualidade de vida ( FERNANDES, et al, 2012). 

Com a temática ser-mulher-enfermeira, Albini; Lambronici (2007, p.302)  buscaram 

compreender como o corpo feminino se percebe ao vivenciar a experiência de ser mulher, 

mãe e enfermeira. Ao entrevistarem 07 enfermeiras que atuavam em um Hospital Público de 

Curitiba – Paraná  com no mínimo 02 vínculos empregatícios, concluíram que 

 

Freqüentemente, as enfermeiras estão sujeitas a condições inadequadas de trabalho, 
provocando agravos à saúde, que podem afetá-las física ou psicologicamente, 
gerando transtornos alimentares, de sono, de eliminação, fadiga, diminuição do 
estado de alerta, desorganização no meio familiar e neuroses, fatos que, muitas 
vezes, levam a acidentes de trabalho, licenças para tratamento de saúde e um índice 
de absenteísmo elevado. 
 
  

Destacaram ainda que, “para as enfermeiras que participaram do estudo, resta muito 

pouco tempo para outras atividades, uma vez que centralizam seu pouco “tempo livre” em 

cuidados com a casa e os filhos, e descuidam do lazer” - questão importante no 

desenvolvimento existencial ( ALBINI; LAMBROCINI, 2007, p. 302). 

Na trajetória enquanto mulher e enfermeira, também vivencio o que antes mencionei. 

Com a sobrecarga de trabalho atual, além do tempo dedicado ao estudo, somado à rotina de 

esposa, tenho pouco tempo livre dedicado a atividades de lazer e cuidado com o corpo.  

O corpo oferece inúmeras possibilidades e indícios para a análise de temas discutidos 

na área da enfermagem, particularmente na saúde da mulher, uma vez que é objeto de 

cuidados (GUALDA et al, 2009). Recentemente, falar de corpo deixou de ser exclusividade 

das Ciências Naturais e se tornou objeto de estudo de várias disciplinas humanas como a 

História, a Filosofia, e as Ciências Sociais.  

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

II – SOLO DE TRADIÇÃO 

 

2.1 – O trabalho da enfermagem 

 

 O trabalho de enfermagem foi executado até o final da idade média, por religiosas, 

viúvas, virgens e nobres, tendo como objetivo central a caridade, e bem depois, as mulheres 

de moral e comportamentos duvidosos que buscavam a própria salvação, prestando cuidados 

aos enfermos.  

 A marcante atuação de Florence Nightingale durante a Guerra da Criméia foi o início 

da consolidação da profissão de enfermeira como ciência e técnica. Florence, juntamente com 

trinta e oito voluntárias enviadas à Guerra, observaram, estudaram e modificaram a história de 

vida dos feridos e doentes desta época. Nascida em 1820 em Florença, membro de uma 

família rica da sociedade inglesa, a partir de viagens feitas à França, Alemanha, Áustria, e 

Itália observou essa atividade, publicando estudos comparativos das suas práticas. Já nessa 

ocasião, emergia o desejo de fundar uma escola de enfermagem em novas bases 

(FRAENKEL, 1932 apud SIMÕES, 2004, p.9). 

 Com esses feitos, além de homenagens do governo e do povo britânico, Florence 

recebeu uma quantia em libras empregando-as na criação de uma escola de enfermagem no 

Hospital St. Thomaz em 1860, intencionando dirigi-la.  

 Em 1910, falece aos noventa anos, deixando para a história, a Teoria Ambientalista – 

em que o papel da enfermagem é manter o indivídiu nas melhores condições possíveis como o 

meio em que vive – e uma concepção do que é ou não é de competência do enfermeiro, pois 

considerou a etapa de observação, anotação e comunicação de sintomas e fatos relacionados 

com o estado dos pacientes, o princípio e significação do processo de investigação da 

enfermagem (SIMÕES, 2004). 

 No Brasil, somente nas últimas décadas do século XIX tem inicio o processo de 

profissionalização da enfermagem. A partir dos anos 30, com a mudança no sistema 

econômico, o crescente aumento de doentes que necessitavam de internações e a formalização 

da enfermagem como profissão, concretiza-se a entrada maciça das mulheres nas instituições 

de saúde, confirmando que este trabalho tem característica essencialmente feminina  

(OLIVEIRA et al, 2011). 



 

 

 Desde então, a enfermagem vem construindo o seu trabalho de acordo com os modelos 

de atenção à saúde, vinculado ao seu contexto histórico, político e social da época. A 

enfermagem também foi se constituindo como um trabalho feminino, trazendo para as suas 

práticas todas as suas características, relações e contradições a que as mulheres estavam 

sujeitas (MARQUES, 2008). 

 Segundo Leopardi (1999), a enfermagem, em sua área de atuação profissional, utiliza-

se do cuidado com os seres humanos, no qual estão implicadas as dimensões da vida social, 

afetiva, psicológica e espiritual, e às quais direcionam o sentido de bem-estar individual e 

coletivo das pessoas assistidas. A finalidade dos profissionais de enfermagem corresponde ao 

objetivo de manutenção da saúde das pessoas. 

 Neste sentido:   

 

O trabalho de enfermagem como instrumento do processo de trabalho em saúde, 
subdivide-se ainda em vários processos de trabalho, como cuidar/assistir, 
administrar/gerenciar, pesquisar e ensinar. Dentre esses, o cuidar e o gerenciar são 
os processos mais evidenciados no trabalho do enfermeiro ( PERES; CIAMPONE, 
2006, p. 494). 

 

 O enfermeiro é quem gerencia a sua equipe de enfermagem (recursos humanos), seus 

instrumentos de trabalho (recursos materiais) e sua relação social (relações com outros 

profissionais, com a família de quem ele assiste e com a sociedade). 

 Por todo este fundamento histórico, estudos mostraram que o cuidar da enfermagem 

aparece como um saber qualificado que conjuga o técnico e o científico com afetividade, 

sendo o cuidar e a afetividade características pela história, socialmente femininas. A relação 

enfermeira-cliente constrói-se em meio a desigualdades intragênero e a prática é orientada 

pelo referencial médico e masculino. A idealização do cuidar define uma relação com as 

clientes que dificulta a potencialização da capacidade reivindicatória das mulheres e das 

profissionais por direitos (FONSECA et al, 2011). 

 Para tal, o enfermeiro enquanto gerente deve adquirir competências gerenciais e 

operacionais, como tomada de decisão, planejamento estratégico, educação permanente, 

comunicação e liderança.  

 Peres; Ciampone (2006) referem que gênero, poder e liderança estão interligados. 

Estudos mostram que as mulheres vêem o poder diferentemente do homem, como forma de 

dominação em uma relação que elas estão frequentemente subordinadas, e esses aspectos 



 

 

culturais da liderança influenciam também as relações de trabalho de uma categoria 

predominantemente feminina.  

 A categoria de enfermagem em seu contexto histórico e cultural tem em sua 

composição maior, mulheres. Em março de 2009 segundo o COFEN (2011), os profissionais 

de enfermagem totalizam no Brasil, 1.243.804, sendo, 178.546 enfermeiros (161.032 

mulheres – 90,2%); 466.985 técnicos de enfermagem (407.754 mulheres – 87,3%); 598.273 

auxiliares de enfermagem (525.666 mulheres – 87,8%). 

 Apesar do grande contingente numérico e da influência decisiva de seu trabalho na 

qualidade das ações de saúde, a enfermagem, diferentemente de outras categorias 

profissionais da saúde, não dispõe até hoje, no Brasil, de proteção legal ao seu trabalho. Sua 

luta por uma jornada de trabalho compatível com as características do seu trabalho se 

perpetua há 55 anos (PIRES, et al 2010). 

 Em 1983, aprovado o Projeto-Lei das 30 horas de jornada de trabalho no Plenário da 

Câmara, foi encaminhado para sanção do Presidente, à época José Sarney, que o vetou. Em 

1992, seguiu novamente para aprovação em Plenário, sendo mais uma vez vetada pelo 

Presidente Fernando Henrique Cardoso. No momento, a PL 2295/2000, encontra-se na 

Comissão da Seguridade Social e Família e tem como relator, o deputado José Linhares, que 

já deu um parecer desfavorável em 2004 (LISBOA et al, 2006). 

 Em outubro de 2010, o empenho das entidades e as fortes mobilizações da 

enfermagem, conquistaram a inclusão da reivindicação da regulamentação da jornada de 

trabalho na agenda de eleições para a presidência da República, com posicionamento 

favorável aos candidatos, porém, após a posse da atual presidenta Dilma Rousseff, o discurso 

em defesa da Lei das 30 horas foi esquecido, sem mudanças a favor da classe. 

 Notícias atuais comentam a pressão que os dirigentes da CNTS, FNE, ABEn e Cofen 

fazem aos deputados federais, realizando atividades semanais, com divulgação de material 

sobre as justas razões da categoria e visitas a lideranças parlamentares. Nos dias 20 e 21 de 

novembro houve grande concentração nas dependências da Câmara dos Deputados e 

atividades em contato com a população, esclarecendo sobre a profissão e a necessidade e 

importância da aprovação do PL 2.295/00 (LEITE, 2012). 

 O apoio dos parlamentares ao movimento pelas 30 horas tem sido intensificado, 

aliando representantes, como Deputado Federal Mauro Nazif, Deputado Federal Mendonça 

Prado e Deputado Federal Rogério Carvalho (LEITE, 2012). 



 

 

 Paralelo a este acontecimento, os trabalhadores de enfermagem, ao conviver com dor, 

sofrimento e doença, turnos ininterruptos, más condições de trabalho, muitas 

responsabilidades e pouca valorização tem levado à insatisfação, ao adoecimento e ao 

aumento da evasão profissional. A redução da jornada de trabalho contribuirá para diminuir o 

desgaste físico e emocional e os riscos decorrentes deste trabalho, que se agravam por sua 

condição feminina, uma vez que associa às atividades do espaço público o cuidado dos filhos 

e do ambiente doméstico (PIRES et al, 2010). 

 Tendo visto, a luta pelas 30 horas continua! Afinal, com todas as atribuições vividas 

pelas mulheres no seu cotidiano, como trabalhadora, mãe, esposa... a redução de sua carga 

horária de trabalho significa uma possibilidade de tempo para cuidar do seu corpo e 

intensificar a atenção com a sua saúde.       

 

2.2- O advento do Feminismo  

 

 O Movimento Feminista surgiu como um movimento social com ideais iluministas e 

com objetivos iniciais de  igualdade entre homens e mulheres.  

 Este movimento teve início na época da Revolução Francesa quando revolucionários, 

naquele momento, proclamavam uma Declaração Sobre os Direitos do Homem e do Cidadão. 

Enquanto proclamavam seus ideais, a escritora e militante Olympe de Gouges (pseudônimo 

de Marie Gouze) redigia um projeto sobre Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã – 

setembro de 1791 (SOUZA, 2003). 

 O movimento feminista, apesar de inserir-se no movimento mais amplo de mulheres, 

distingue-se por defender os interesses de gênero das mulheres, por questionar os sistemas 

culturais e políticos construídos a partir dos papéis de gênero historicamente atribuídos às 

mulheres, pela definição da sua autonomia em relação à outros movimentos, organizações e 

ao Estado, e pelo princípio organizativo da horizontalidade, ou seja,  da não-existência de 

esfera de decisões hierarquizadas (COSTA, 2005). 

 As francesas participaram ativamente da vida pública após lançadas suas primeiras 

idéias para o mundo, até que em 1792 uma delegação liderada por Etta Palm dirigiu-se à 

Assembléia para exigir que as mulheres tivessem acesso aos serviços públicos e às forças 

armadas. As mulheres foram suprimidas pelo terror e Robespierre (advogado e político de 

forte influência na Revolução Francesa) proibiu que elas se associassem aos clubes, 



 

 

arquivando os projetos feministas; que só foram retomados em 1848 com uma nova revolução 

que se iniciou novamente na França e posteriormente se estendeu para outros países (SOUZA, 

2003). 

 O Feminismo ganhou outros países como Estados Unidos e Reino Unido ainda no 

século XIX. Seus feitos, nos Estados Unidos, contribuíram para a fundação da Universidade 

de Holyoke e para a primeira Convenção de Mulheres em 1848 em Nova Iorque.  Já, no Reino 

Unido, Mary Wollstonecraf publicou em 1972 a Reivindicação dos Direitos das Mulheres 

exigindo oportunidades na educação, no trabalho e na política (DUTRA, 2005). 

 No Brasil, o movimento surgiu a partir de 1922, quando Bertha Lutz fundou a 

Federação Brasileira do Progresso Feminino que lutava pelo voto e pelo direito ao trabalho 

fora de casa sem autorização do marido, a fim de promover a educação e profissionalização 

das mulheres (COSTA, 2005). 

 Já em 1932, na Era Vargas, dois objetivos foram concretizados: o direito ao voto  com 

total apoio do presidente da época – Getúlio Vargas; e a criação da legislação trabalhista de 

proteção ao trabalho feminino, dando origem mais tarde, em 1943, à consolidação das leis do 

trabalho.  

 A Segunda Fase do Feminismo foi marcada pelo lançamento do livro O segundo sexo 

de Simone de Beauvior, publicado pela primeira vez em 1949, em que revelou que “não se 

nasce mulher, se torna mulher”(PINTO, 2010). 

 Nesta fase, o movimento feminista no Brasil teve expressiva participação, vivenciando 

o período da ditadura militar, nascem grupos de mulheres nas periferias dos grandes centros 

urbanos, que exerciam papéis designados socialmente de esposas e mães. Lutando contra 

aumento de custo de vida, escolas adequadas, centros de saúde, acesso à água e saneamento 

básico, transportes e melhores moradias. Em contrapartida, o  governo militar gerou uma 

repressão nos partidos de esquerda, que construía um cenário de morte e tortura de militantes 

e simpatizantes de militantes.  Neste cenário, as reivindicações dos movimentos feministas 

estavam vinculadas à Igreja, que atuou como um guarda-chuva organizacional para a oposição 

ao regime e cobriu as atividades de oposição com um véu de legitimidade moral (COSTA, 

2005). 

 No Brasil, as feministas negras ressaltaram o entrelaçamento entre a exclusão racial e 

a desigualdade social. Argumentaram que a emancipação da mulher no país somente foi 



 

 

possível pela transferência das atividades e das responsabilidades historicamente tidas como 

femininas para as mulheres de classes menos favorecidas (CHAMBOULEYRON, 2009). 

 Com isso, o feminismo se diversificou, criando novos focos de ação relacionados ao 

corpo, à saúde, à sexualidade feminina, às questões de violência e discriminações, tanto de 

raça ou de outra forma excludente.  

 Aliado às conquistas deste Movimento: a mulher adquiriu o direito à liberdade de 

utilização da pílula anticoncecpcional como método anticonceptivo escolhendo até mesmo o 

momento de ter filhos.  

 Os efeitos deste novo método de contracepção são descritos por Poli (2011, p. 336), 

quando diz que 

 
Trouxe um conjunto grande de consequências para a vida das mulheres, afetando, 
indiretamente, os homens e a sociedade em geral. Proporcionou autonomia, gerada 
pelo poder de controlar sua fertilidade, estudo, informação, profissionalização e 
competição com o homem no mercado de trabalho e na política. Alterou 
significativamente o vetor do poder na sociedade, trazendo um novo perfil na 
disputa por ele. Determinou modificações consistentes na estrutura familiar. A 
mulher deixou de ficar em casa, para cuidar dos filhos e realizar os afazeres 
domésticos, e foi para a rua, trabalhar e participar do sustento do lar. Isso obrigou o 
homem a partilhar daquelas tarefas e fragilizou a estrutura matrimonial. A mulher 
deixou de depender do homem para seu sustento e, por isso, não precisa mais se 
submeter a ele. 
 

 Vale ressaltar, que a “mulher” do feminismo variou ao longo do tempo. O significado 

de ser mulher variou conforme o contexto histórico de cada fase do Movimento. Mas em 

todas as fases, foi sempre a mulher socialmente privilegiada que exprimiu os anseios e as 

demandas femininas (CHAMBOULEYRON, 2009). 

 Suas conquistas e lutas  fizeram as mulheres ao longo dos séculos  garantirem ou 

reivindicarem  direitos e liberdade como ser humano. Embora sempre tenha sido sua imagem 

ou papel vinculado a família, esta mulher se constiui  um ser que pensa tem desejos, vontades, 

sonhos, que quer cuidar de si mesma, seu corpo, sua vida. 

 Para tal foram criados estratégias e planos voltados à saúde da mulher. Portanto, falar 

do Feminismo neste estudo torna-se uma questão relevante, pois traz um pouco da história da 

mulher, que hoje, pode ser representada ativamente nos grupos da sociedade.  

 

2.3 - A mulher no mundo do trabalho 

 



 

 

 Na evolução do trabalho humano, mulheres e homens vivenciaram conjuntamente 

modos de transição que foram delimitando espaços reconhecidos de predomínio masculino 

e/ou feminino. 

Desde os tempos mais remotos, o trabalho voluntário, caridoso e abnegado de cuidar 
dos pobres e dos doentes sempre ficou a cargo da mulher. Só mais recentemente os 
homens passaram a se engajar em atividades voluntárias em que se dispõem a se doar 
afetivamente. Antigamente, eles eram no máximo presidentes, diretores e tesoureiros 
das instituições. As mulheres é que se dispunham a colocar a mão na massa, lidar 
com a crueza da doença, encarar a pobreza face a face (CUSCHNIR, 2007, p.25). 
 

 Com o advento do capitalismo, o controle do tempo de homens e mulheres passa a ser 

realizado em função da máquina. O sentido do tempo passa a ter uma conotação diferenciada, 

sendo interiorizado a partir de uma lógica disciplinada, produtiva e capaz de fomentar valor, 

através do controle preciso de gestos e corpos. As legislações trabalhistas vão se modificando 

e ampliando o uso da força de trabalho no interior das indústrias que passa a absorver também 

a presença das mulheres (PEREIRA, 2011). 

Este movimento ocorreu no mercado de trabalho brasileiro que teve o crescimento da 

participação feminina como uma das mais marcantes transformações sociais ocorridas no país 

desde os anos 70. A expansão da economia, a crescente urbanização e o ritmo acelerado da 

industrialização configuraram um momento de grande crescimento econômico, favorável à 

incorporação de novos trabalhadores inclusive os do sexo feminino (PINTO, 2010 p.15). 

 Posteriormente, estudos revelaram um declínio na taxa de emprego industrial das 

mulheres, fato este justificado por alguns autores por questões, tais como: separação entre o 

espaço da produção assalariada e o da reprodução; aumento das taxas matrimoniais e 

antecipação da idade de casamento; diminuição da importância das indústrias domésticas 

rurais; e o papel dos sindicatos na retirada das mulheres do trabalho industrial (ABRAMO, 

2007). 

 Estes dados traduzem o perfil das mulheres trabalhadoras que emergiram na 

sociedade,  intitulado por Abramo (2007, p.13) como “força de trabalho secundária”. 

 
A noção da mulher como uma “força de trabalho secundária” estrutura-se em torno 
da idéia de que o movimento de entrada da mulher no mercado de trabalho – assim 
como muitas características relativas à sua permanência e ao seu desempenho no 
trabalho – estão determinadas basicamente pelos papéis que ela desempenha na 
esfera doméstica. Esses papéis estão associados fundamentalmente às funções de 
cuidado a elas assignadas pela ordem de gênero e pela divisão sexual do trabalho. 
 



 

 

 O movimento de entrada das mulheres no mercado de trabalho tende a ocorrer quando 

o homem, por definição social o provedor econômico principal ou exclusivo da família, não 

pode cumprir essa função, devido a uma situação de desemprego, diminuição da sua 

remuneração, separação conjugal, falecimento ou outras causas (ibid, p.13). 

 Entendo que não foram somente estes fatores que aceleraram a entrada das mulheres 

no mercado de trabalho. Independente de tais fatores, com a libertação doméstica da mulher, o 

que antes era só uma questão de conquista feminista, agora reflete uma mudança de papéis na 

família, pois ela busca na ascensão profissional, não uma competição de gênero, mas uma 

reafirmação pessoal.  

 No Brasil, a análise da proporção de mulheres ocupadas entre 1998 e 2008, segundo a 

PNAD, revelou um aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho, passando 

de 42,0% para 47,2%. Em contrapartida, diminuiu de 11,5% para 6,4% o percentual de 

meninas de 10 a 15 anos que trabalhavam, embora 136 mil delas ainda trabalhavam como 

empregadas domésticas em 2008. O percentual de mulheres jovens e de idosas que trabalham 

no Brasil é superior a países europeus (IBGE, 2009). 

 Em 2010, estudo revelou que no Brasil, a proporção de mulheres que eram chefes do 

domicílio foi 26,7%. As maiores proporções foram registradas nas regiões Sudeste - 27,3%, 

Sul - 27,3% e Centro-Oeste - 27,0%. Enquanto na área urbana 28,8% das mulheres eram 

chefes do domicílio, na área rural essa proporção foi inferior - 17,7% (BRASIL, 2012) 

 Em relação as atividades das mulheres, 16,5% estavam nos Serviços Domésticos; 

22,0% na Administração Pública, Educação, Defesa, Segurança, Saúde; 13,3% dos Serviços 

prestados à Empresa; 13,1% na Indústria; 0,6% na Construção, 17,4% no Comércio e 17,0% 

em Outros Serviços e Outras Atividades (IBGE, 2008). 

 Percebo que o Setor de Saúde se destaca com um dos maiores percentuais de 

atividades exercidas por mulheres, confirmado pelo númeiro de profissões como a da 

profissional enfermeira.  

 Estes dados apontam para uma transição do perfil das mulheres que hoje atuam fora de 

casa em atividades paralelas às de doméstica ou “do lar”. Estas mulheres estão se destacando 

e se equiparando em número de cargos de destaque no mercado de trabalho, comparada ao 

público masculino, contudo ainda revela uma inferior remuneração salarial. 

 

2.4 - As Políticas Públicas voltadas à Saúde da Mulher 



 

 

 

 A trajetória histórica da saúde da mulher no Brasil, tem início na década de 70 com a 

crise econômica do Estado, que caracterizou uma época onde a assistência pública possuía 

caráter exclusivamente curativo e assistencial. Portanto, de acordo com Souza; Tyrrell (2011), 

a mulher da década de 70 do século XX era vista apenas como um ser preparado para a 

reprodução e, socialmente, destinada a ser mãe e dona de casa.  Surge então em 1974, o 

Programa Nacional de Saúde Materno Infantil – PNSMI, com objetivo de reduzir a morbi-

mortalidade materno infantil, focando a assistência da mulher no seu processo de reprodução 

(SOUZA; TYRRELL, 2011). 

 A partir de 1984, foi instituído como política pública voltada à saúde da mulher  o 

Programa de  Assistência Integral à Saúde da Mulher – PAISM, com ações em nível federal, 

estadual e municipal de prevenção e tratamento de doenças associadas a gestação, parto e 

púerpério, à abordagem dos problemas presentes desde a adolescência até a terceira idade; o 

controle de doenças sexualmente transmissíveis, do câncer cérvico-uterino e mamário e à 

assistência para concepção e contracepção (OSIS, 1998). 

 A política de saúde direcionada às mulheres nos anos 80 serviu de base para 

importantes avanços nos compromissos políticos internacionais e nacionais que implicaram 

na promoção de eventos locais, regionais e provinciais que discutiram diversos temas sobre 

Saúde da Mulher. Destacaram-se, em 1985 a Conferência Mundial da Mulher em Nairobi – 

Kenia e em 1987 o V Encontro Internacional de Mulher e Saúde em Costa Rica, quando 

foram discutidos questões relacionadas à morte de mulheres durante a gestação, parto e pós-

parto, com casos de hemorragias e abortos clandestinamente realizados. A fim de reduzir tais 

ocorrências foram criados os primeiros Comitês Nacionais de Mortalidade Materna. Outros 

eventos que ocorreram a nível nacional e regional foram importantes  pois serviram de 

sustentação à década de 90, em que várias iniciativas se firmaram a partir dos movimentos 

sociais feministas. (SOUZA; TYRRELL, 2011) 

 Concordei com a autora ao afirmar que o PAISM é considerado como uma vitória para 

as mulheres, pois embora o governo determine ações técnicas e diretas de assistência ao 

grupo, direcionadas para uma integralidade que visa o aspecto especificamente biológico, já 

inserindo a profilaxia e a terapêutica da morbidade clínico-ginecológica, ele atende às 

reivindicações dos movimentos feministas, pois não se limita a considerar o corpo como 

meramente reprodutor (SIMÕES, 2000). 



 

 

 Este conceito de corpo como além do físico, do material  pode ser concluído por 

Barros (2005, p. 549) ao expressar que há uma interação entre os lados fisiológico, neural e 

emocional, além do fator social, analisar separadamente um desses processos, tornaria a 

análise falha e incompleta; além disso, mudanças em um deles podem ocasionar 

conseqüências na experiência do corpo.  

 Santos (2008) relembra, que somente durante a histórica 8ª Conferência Nacional de 

Saúde - ocorrida em Brasília em 1986, representantes dos seguimentos públicos, privados, 

sociais e partidários envolvidos com a saúde, puderam debater propostas que viriam a ser as 

leis-base do então, Sistema Único de Saúde – SUS – Lei 8080/90 e Lei 8142/90. 

 Este Sistema de Saúde emergente tem como princípios básicos a universalidade, a 

equidade, a integralidade da assistência, com participação da comunidade. 

 Os princípios básicos emergidos vão ao encontro às necessidades das mulheres já 

sinalizadas durante os Movimentos Políticos e Sociais, pois a mulher precisa ser assistida de 

forma diferenciada e integral, tendo acesso à saúde em todos os âmbitos.  

 Mais recentemente, com a instituição do Pacto pela Saúde em 2006, composto por três 

componentes: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão - a implementação 

do SUS deixa de ser orientada por normas administrativas e passa a ser feita por meio de 

pactuação entre os gestores (BRASIL, 2006). 

 Com isso, são traçadas ações estratégicas relacionadas às prioridades deste Pacto. Em 

relação à Saúde da Mulher, uma das prioridades estabelecidas, trata da Prioridade II do Pacto 

pela Vida, com enfoque à prevenção do Câncer do Colo do Útero e do Câncer de Mama, 

como: ampliar a oferta do exame preventivo do câncer do colo do útero, visando alcançar uma 

cobertura de 80% da população-alvo; tratar/seguir as lesões precursoras do câncer do colo do 

útero no nível ambulatorial; e ampliar a oferta de mamografia, visando uma cobertura de 60% 

da população-alvo - mulheres de 50 a 69 anos (BRASIL, 2011). 

 Estatísticas revelam, que no Brasil, os tipos de câncer mais incidentes por localização 

primária e gênero feminino, esperados para 2010/2011, no Brasil, são: mama, colo do útero , 

cólon e reto (BRASIL, 2011). 

 Em relação à mortalidade conforme a localização primária do tumor entre as mulheres, 

em 2008, foram: em 1º lugar o câncer de mama, seguido por câncer de traqueia, brônquios e 

pulmões e câncer de cólon e reto (BRASIL, 2011). 



 

 

 Como medidas preventivas para tais casos, podemos citar o diagnóstico precoce e o 

rastreamento, selecionando aquelas com maiores chances de apresentarem a doença. Para tal, 

as mulheres com idade entre 25 e 64 anos, devem realizar anualmente o exame ginecológico; 

e todas as mulheres a partir dos 40 anos de idade, devem realizar o exame clínico das mamas 

e as na faixa etária de 50 a 69 nos, realizarem a mamografia a cada dois anos. 

 Campanhas anuais para realização de exames de mamografia tem sido destaque como 

método de prevenção secundária ao câncer de mama. Equipamentos com grande precisão 

podem ser encontrados nas Instituições Públicas para realização do exame e detecção precoce 

da doença. Durante o mês de Outubro em todo o mundo, escolhido como período para 

enfoque às campanhas de conscientização e combate ao Câncer de Mama e intitulado 

“Outubro Rosa”, vários muncípios num movimento descentralizado, promovem multirão 

entre a população feminina para realização do exame. 

 Dados atuais revelam que a ocorrência da neoplasia tem aumentado em 3,1% 

anualmente, como aponta o estudo World Breast Cancer Report 2012, com resultados 

anunciados no mês de setembro por cientistas do Instituto Internacional de Pesquisa da 

Prevenção em Lyon – França. Além da importância de se realizar a mamografia, é 

fundamental exigir de seu médico ginecologista ou mastologista que examine criteriosamente 

suas mamas durante as consultas anuais de rotina. (HOLTZ, 2012) 

 Além disso, recomenda-se o controle das causas externas, como: o tabagismo, o uso de 

bebidas alcoólicas, alimentação, infecção e exposição a agentes cancerígenos – radiação solar, 

vírus, irradiação, entre outros (BRASIL, 2011). 

 O Ministério da Saúde (BRASIL, 2011) criou em 2011 uma estratégia chamada de 

“Rede Cegonha” como um novo modelo de Atenção à Saúde da Mulher. Esta Rede foi 

operacionalizada pelo SUS, fundamentada nos princípios da humanização e assistência, onde 

mulheres, recém-nascidos e crianças tem direito a: 

- Ampliação do acesso, acolhimento e melhoria da qualidade do pré-natal. 

-Transporte tanto para o pré-natal quanto para o parto.  

-Vinculação da gestante à unidade de referência para assistência ao  

-Realização de parto e nascimento seguros, através de boas práticas de atenção.  

-Acompanhante no parto, de livre escolha da gestante.  

-Acesso ao planejamento reprodutivo. 



 

 

 A “Rede Cegonha” deve ser implantada gradativamente, em todo território nacional, 

respeitando-se critérios epidemiológicos, tais como taxa de mortalidade infantil, razão de 

mortalidade materna e densidade populacional (BRASIL, 2011). 

 Trouxe a mortalidade em mulheres neste estudo, como referência  em dados relevantes 

para entendermos melhor as estratégias de prevenção existentes para a população feminina. A 

meu ver, hoje  a prevenção deve ser considerada como melhor estratégia para redução da 

morbi-mortalidade ampliando o foco da assistência para a população jovem, sujeita a adoecer 

por acelerado ritmo de trabalho e inadequado hábito de vida.  

 Focado em ações políticas temos em vigência o II Plano Nacional de Políticas para as 

Mulheres assinado em agosto de 2007 pelo Presidente Luís Inácio Lula da Silva, instituído 

como um Plano de Governo em parceria entre a União, governos estaduais e governos 

municipais. Este Plano tem como princípios: igualdade e respeito à diversidade; equidade; 

autonomia das mulheres; laicidade do Estado; universalidade das políticas; justiça social; 

transparências dos atos públicos; e participação e controle social ( BRASIL, 2011). 

 Com esta autonomia, a mulher se permite decidir se cuidar ou não, ter acesso às Redes 

de Saúde e lutar por melhores condições de trabalho. 

 Sob tal ótica, estas Leis e Planos Políticos, traduzem uma preocupação com a saúde da 

mulher de forma mais ampla e abrangente em nossos dias, pois o ser-mulher em toda sua 

singularidade requer uma assistência individualizada e diretamente integrada à Rede do 

Sistema de Saúde para uma melhor atenção a esta população. 

 

2.5- CORPO: OBJETO DE CUIDADO 

 

 O corpo não representa somente um grupamento de órgãos, como nos fazem pensar a 

anatomia e a fisiologia ocidentais, mas “uma estrutura simbólica, superfície de projeção 

passível de unir as mais variadas formas culturais” (CHAGAS et al, 2008). 

 

O corpo, portanto, transforma-se em um palco de imagens corporais construídas. E 
as descobertas que temos de nós mesmos vão se revelando a partir do instante em 
que nos reconhecemos como um ‘ser’ que reage às diversas inter-relações 
estabelecidas pelos mesmos corpos que tentam realizar a busca pela compreensão da 
existência de imagens – a busca por sua própria existência (BARROS, 2005, p. 553). 
 

 Nas sociedades ocidentais, o corpo tem sido valorizado, principalmente nos aspectos 

que chamam a atenção, como a estética, a sexualidade e as relações sociais de gênero, embora 



 

 

estejam intimamente vinculadas. Ainda que, em decorrência de um modelo corporal 

preconizado socialmente que beira à perfeição, muitas mulheres apresentam problemas na 

esfera da libido e deixam de viver plenamente (GUALDA et al, 2009). 

 Retomando à questão ser-mulher, a mulher ao longo da vida apresenta em seu corpo, 

reflexo das alterações físicas, emocionais e sociais do desenvolvimento humano. Quando 

menina percebe um corpo em crescimento de órgãos e aparecimento de características 

femininas. Na fase adolescente, vivencia um marco ao início do período reprodutivo – a 

menarca - e junto os conflitos internos e externos característicos desta fase. Na idade adulta, a 

mulher revela-se em um corpo apto à reprodução.  

 Seguindo nesta linha: 

 
O período reprodutivo é caracterizado por grandes mudanças, tanto no 
âmbito fisiológico como psicossocial da vida da mulher. As mudanças 
corporais neste período muitas vezes estão ligadas às transformações na 
forma que a mulher vê a si mesma, o que por sua vez pode afetar sua auto-
estima, a auto-imagem e seu relacionamento social ( GUALDA et al, 2009, 
p. 1322). 
 

 Já no Climatério, fase biológica da vida que compreende a transição entre o seu 

período reprodutivo e o não reprodutivo, que normalmente se dá em torno dos 48 aos 50 anos 

de idade, o corpo dessa mulher se transforma. Ocorre uma queda progressiva da secreção de 

estradiol (hormônio feminino) que culmina com a interrupção definitiva dos ciclos menstruais 

(menopausa) e o surgimento de sintomas característicos. É o corpo sinalizando que está 

sofrendo o processo de envelhecimento, modificando o olhar da mulher sobre si (LORENZI 

et al, 2005). 

 Em relação ao cuidado, o termo provém do latim cogitatu, pensado, imaginado, 

meditado (SILVA et al, 2009). 

 Neste processo de cuidar, o corpo representa o objeto de cuidado do enfermeiro. É 

neste corpo que a enfermagem atua, seja para cura, para prevenção ou para simplesmente, a 

interação com o outro. 

 O cuidado significa desvelo, solicitude, diligência, zelo, atenção e se concretiza no 

contexto da vida em sociedade. Cuidar implica colocar-se no lugar do outro, geralmente em 

situações diversas, quer na dimensão pessoal, quer na social. (SOUZA et al, 2005) 

 O cuidado é considerado como sendo o que distingue o ser como humano, ou seja, o 

ato de cuidar humaniza o ser e implica em compromisso e responsabilidade. São mencionados 



 

 

como atitudes e comportamentos de cuidado, entre uma infinidade: a preocupação com o 

outro, o respeito, a consideração, a confiança, a compaixão, a solidariedade, a solicitude. 

Envolvem ética e estética, além da técnica e todos os seres são capazes de desenvolver esses 

comportamentos e atitudes, desde que sensibilizados e que se acione a consciência de cuidado 

(WALDOW, 2008). 

O cuidado é mais do que um ato singular ou uma virtude ao lado das outras. É um 
modo de ser, isto é, a forma como a pessoa humana se estrutura e se realiza no 
mundo com os outros. Melhor ainda: é um modo de ser-no-mundo que funda as 
relações que se estabelecem com todas as coisas (BOFF,1999, p.15) 
 

 Para Waldow et al (1998), “cuidar em enfermagem consiste em envidar esforços 

transpessoais de um ser humano para outro, visando proteger, promover e preservar a 

humanidade, ajudando pessoas a encontrar significados na doença, sofrimento e dor, bem 

como, na existência.” 

 Santos et al (2006) destacam que a enfermeira tem a responsabilidade ética como 

educadora de ver no ato de cuidar do outro sua obrigação moral de educá-lo para cuidar de si 

próprio. 

 O cuidado em enfermagem na concepção de colocar-se no lugar do outro aproxima-se 

das idéias do humanismo latino ao identificar os seres humanos pela sua capacidade de 

colaboração e de solidariedade para com o próximo. Deste modo, prestar cuidado, quer na 

dimensão pessoal, quer na social é uma virtude que integra os valores identificadores da 

profissão da enfermagem ( SOUZA et al, 2005). 

 Considero que cuidar implica aprender a cuidar de si e do outro, tendo sempre noção 

de que cuidar do outro exige uma visão holística deste ser respeiatndo suas possibilidades e 

limitações. 

 Ao falar de cuidado com o seu próprio corpo para a mulher-enfermeira, penso no 

corpo, não só material, mas no seu sentido de corporeidade – conceito dado por Martin 

Heidegger. É um Ser se revelando e se mostrando para o mundo.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
III- REFERENCIAL TEÓRICO-FILOSÓFICO-METODOLÓGICO  

 
3-1 – Fenomenologia como caminho para a pesquisa 

 

A fenomenologia surgiu no início do século XX, na Alemanha, por Edmundo Husserl, 

que recebeu influências do pensamento de Platão, Descartes e Brentano. Entre os pensadores 

que sofreram a influência do pensamento husserliano, pode-se destacar: Martin Heidegger, 

Alfred Schutz, Jean Paul Sartre e Maurice Merleau-Ponty. Além da Europa teve repercussão 

nos Estados Unidos e na atualidade, existe em todos os continentes (SILVA et al, 2009). 

  A fenomenologia passa a ser amplamente conhecida a partir da corrente filosófica 

fundada por Edmund Husserl no alvorecer do século XX. Para este filósofo a fenomenologia é 

definida como uma “volta às coisas mesmas”, ou seja, um retorno aos fenômenos, sendo este 

aquilo que aparece à consciência, que ocorre como objeto intencional.  Em sua empreitada 

para consolidar a fenomenologia como movimento filosófico rigoroso, Husserl busca 

contrapor-se ao empirismo e ao psicologismo objetivando superar a oposição tradicional entre 

realismo e idealismo (TERRA et al, 2006) 

Esse método filosófico desvela a cotidianidade do mundo do ser onde a experiência se 

passa, transparece na descrição de suas vivências. A fenomenologia é uma orientação do 

pensamento europeu, a qual submeteu a concepção positivista a uma crítica radical do que se 

apresenta ao ser. O termo fenomenologia significa estudo dos fenômenos, daquilo que aparece 

à consciência, buscando explorá-lo (TERRA et al, 2006). 



 

 

Em seu estudo Corrêa (1997) diz que “enquanto modalidade de pesquisa qualitativa, a 

fenomenologia busca a compreensão do fenômeno interrogado, não se preocupando com 

explicações e generalizações”. O pesquisador não parte de um problema específico, mas 

conduz sua pesquisa a partir de uma interrogação acerca de um fenômeno, o qual precisa ser 

situado, ou seja, estar sendo vivenciado pelo sujeito. 

  A preocupação da Fenomenologia é descrever o fenômeno e não explicá-lo, 

compreendê-lo sem a preocupação de identificar as relações de causa e efeito, descrever o 

fenômeno direcionando o olhar para análise do vivido buscando nas situações vivenciadas 

compreender sem interferir na sua originalidade (SIMÕES; SOUZA, 2002)  

  A essência de um indivíduo se caracteriza como um conjunto de significados que é 

compreendido porque é vivido pela existência humana concreta. As essências se constituem 

como uma armadura ininteligível do ser.  Diz-nos que a descrição dos atos da consciência 

permite compreender como ela se constitui e como funciona de modo indissociável entre o 

subjetivo e o objetivo, como está ligada ao mundo, às coisas e aos homens (CAPALBO, 

1994). 

  A descrição fenomenológica é fundamental, porque o nosso olhar habitual não nos 

permite evidenciar o fenômeno em si mesmo. Nessa abordagem, o pesquisador considera sua 

vivência em seu mundo vida, uma experiência que lhe é própria, permitindo-lhe questionar o 

fenômeno que deseja compreender (OLIVEIRA e SILVA et al, 2008). 

  Para Monteiro et al (2006), a fenomenologia como método de estudo é eminentemente 

uma busca qualitativa, e seu atributo maior fundamenta-se na linguagem, pois é por meio do 

discurso que se torna realidade aquilo que faz sentido para o sujeito, e esse sentido se 

manifesta mediante a descrição. 

  Simões (2000) define fenomenologia como um “ver compreensivo”, que promove 

mudança no ex-sistir do pesquisador e do pesquisado, pois ao conduzir ao retorno às coisas 

em si mesmo, permite reflexão de ambos os sujeitos e consequentemente, a possibilidade de 

interpretações de seus mundos próprios. 

  Motivada a compreender e não explicar escolho a fenomenologia, por se tratar de um 

método que busca a descrição do fenômeno como ele é. Ela me permite refletir sobre as 

possibilidades que os sujeitos vivenciam, sem interferir no seu mundo, somente interpretando 

o que foi significado por eles.  



 

 

 

 3.2- O pensamento e método de Martin Heidegger:  

 

A presente proposta de pesquisa se  deu à luz das concepções de Martin Heidegger, 

como discípulo de Husserl, tendo como destaque de suas obras, Ser e Tempo, na qual o 

filósofo faz uma descrição do humano e suas características essenciais e existenciais. 

Martin Heidegger nasceu na Alemanha em 26 de setembro de 1889 e faleceu em 26 de 

maio de 1976. Para Heidegger, o homem se apresenta como Dasein, ou seja, “ser aí”, onde o 

aí é constitutivo, existencial, sem o qual não há homem. Aí significa no mundo. Já jogado, 

lançado no mundo, antes de refletir acerca dele” (REHFELD, 2004). 

Assim, Heidegger conceitua através do seu pensamento 

 
O Ser é algo derradeiro e último que subsiste por seu sentido, é algo autônomo e 
independente que se dá em seu sentido. Ser é o conceito “mais universal”, mais 
obscuro e indefinível, é o conceito evidente por si mesmo. Todo mundo o emprega 
constantemente e também compreende o que ele, cada vez pretende designar 
(HEIDEGGER, 2012, p.37). 

  
 No pensamento de Heidegger (2012), “ente é tudo aquilo de que falamos, tudo que 

entendemos, com que nos comportamos dessa ou daquela maneira, ente é também o que e 

como nós mesmos somos”. 

  O Ser só é ser, isto é, difere do ente, porque possui a capacidade de questionar. 

Através deste questionamento, ele se revela, se mostra. Ser está naquilo que é e como é, na 

realidade, no seu simplesmente dado, no teor e recurso, no valor e validade, na pre-sença, no 

“há” (Heidegger, 2012). 

Neste sentido, “esse ente que cada um de nós somos e que entre outras coisas, possui 

em seu ser a possibilidade de questionar, nós o designamos com o termo pre-sença”. A pre-

sença não é apenas um ente que ocorre entre outros entes. A compreensão do ser em si 

mesma é uma determinação do ser da pre-sença. É na pre-sença que se há de encontrar o 

horizonte para a compreensão e possível interpretação do ser (HEIDEGGER, 2012).  

Compreendo que pela formação acadêmica da mulher enfermeira, ela como ser-aí 

possui conhecimento sobre o cuidado com o seu corpo, até mesmo, por atuar em ambiente 

constante de cuidado. Esse conhecimento se entrelaça ao cotidiano desta mulher, o qual 

importou a este estudo compreender as possibilidades que tem para se cuidar, ou seja, as 



 

 

especificidades do ser-mulher-enfermeira e o reflexo destas especificades no cuidado com o 

corpo. 

 

Para Heidegger, a compreensão não se mostra de imediato, vai se constituindo no 
tempo, através das articulações dos significados que o ser-no-mundo expressa em 
sua linguagem, pois, enquanto um Ser-aí no mundo, o homem atribui sentido às 
coisas com as quais se relaciona no horizonte de seu mundo circundante 
(HEIDEGGER, 2012, p. 41) 
 

   Na concepção heideggeriana, não se separa o homem do mundo, pois isso denotaria a 

separação entre sujeito e objeto. Para o filósofo, o mundo não se configura um espaço 

topográfico, mas reflete e compreende as várias formas de se relacionar, como viver e como 

pode se comportar (BARROS, 2005). 

 O “mundo” circundante é o mais próximo à pre-sença. Caracteriza-se pela 

possibilidade de adaptação, com determinismo, que o ser humano tem de relacionar-se como 

ser-no-mundo. O “mundo” humano caracteriza-se pela convivência com os outros 

semelhantes, no desafio cotidiano de ser presente e presença (SILVA et al, 2009). 

 Para Heidegger, o homem se torna mundano pelo que chama de modos de ocupação. 

Eles dão ao homem condições espaciais de ser do e no mundo, pois fornecem boas maneiras 

de se relacionar com outros entes. Isso acontece a partir de sua ocupação, quando passa a estar 

junto, num movimento de reconhecimento de outros homens e entes (COUTINHO, 2012). 

 Neste movimento de relacionar com os outros, o ser tem a possibilidade de se cuidar, 

que para o filósofo é chamado de cura. Do ponto de vista ôntico, todos os comportamentos e 

atitudes do homem são dotados de cura e guiados por uma "dedicação”. E como cuidado, 

pode ser entendido como ato, o qual ocupa um sentido ôntico, ou como possibilidades, um 

sentido que vai além do ato, além do que se pode perceber, ocupando um sentido ontológico. 

Para Heidegger o cuidado contempla o modo positivo de cuidar dos entes, não é sinônimo de 

bondade, é entender autenticamente o que é importante (OLIVEIRA; CARRARO, 2011). 

O Dasein do homem é espacial em si no sentido de ordenar o espaço e da 

espacialização do Dasein em sua corporeidade. O Dasein não é espacial por ser corporal, mas 

sim a corporeidade só é possível porque o Dasein é espacial no sentido de ordenar 

(HEIDEGGER, 2009). 

 O corpo material termina na pele, mas para Heidegger, o limite do corpo em confronto 

com o limite do corpo material se difere qualitativamente. É a presença manifestada através 

do corpo material que se faz corporar. O corporar do corpo é um modo do Dasein. O corpo só 



 

 

é corpo, uma vez que ele corpora. E o corporar tem uma notável relação com o si-mesmo, 

uma vez que o “meu corpo” se refere a mim mesmo (HEIDEGGER, 2009). 

 Heidegger (2012, p. 101) em sua obra, diz: 

 
Um ente só poderá tocar um outro ente simplesmente dado dentro do mundo se, por 
natureza, tiver o modo do ser-em, se, com sua pre-sença, já se lhe houver sido 
descoberto um mundo. Pois a  partir do mundo o ente poderá, então, revelar-se no 
toque e, assim, tornar-se acessível em seu ser simplesmente dado. 
 

 Entendi que o corpo dito por Heidegger é um corpo além da aparência, do visto pelos 

seres e tocado pelos entes. Este corpo se faz presente no mundo da ocupação enquanto 

enfermeira. Com isso, busco ultrapassar a “barreira” do ôntico e atingir o significado de corpo 

pela visão ontológica e heideggeriana. 

A presença deste “ser” no mundo o faz ser compreendido e penetrado, é o ser que 

interage com o mundo e dá sentido à sua existência. Esta presença na enfermagem se mostra 

em muitos momentos, pois o lidar com o corpo, faz este corpo corporar, se manifestar e se 

revelar com gestos, palavras, e até em silêncio. 

Ao utilizar o referencial de Heidegger e seus conceitos como referencial para o meu 

estudo, busquei compreender este ser, enquanto ser-em no cuidado do seu corpo, ser-com e 

ser no mundo-da-ocupação. Esta abordagem compreensiva permitiu desvelar o significado 

que este ser-mulher-enfermeira atribui ao cuidado com o seu corpo – não só físico, mas o 

corpo enquanto corporeidade, é a pre-sença manifestada no corpo. 

 Simões (2003) refere que o método heideggeriano busca uma interpretação, uma 

hermenêutica, isto se inicia com o levantamento do que ele chama de compreensão vaga e 

mediana, que é justamente a maneira de compreender o mundo que está presente na 

explicitação do fato, do ente investigado. Isto só pode ser compreendido, sempre e cada vez 

na perspectiva e com referência ao tempo. 

 

O primeiro passo do método é o discurso. O pesquisador pergunta ao sujeito e este 
responde significando o perguntado. No passo seguinte, o pesquisador deve dedicar-
se ao material descrito a fim de buscar o significado das vivências que emergem do 
real vivido. Esse significado Heidegger nomeia de compreensão vaga e mediana 
(Heidegger, 1997 apud  SIMÕES, 2003, p.89  ). 

  
 A partir das falas das depoentes - que é o discurso,  as unidades de significado foram  

constituídas, sem ainda, interpor estas falas com o referencial teórico.  



 

 

 E para se chegar ao sentido, o método requer um segundo passo, que é a interpretação 

ou hermenêutica. Nela, o pesquisador se instrumentaliza dos conceitos básicos do teórico a 

fim de interpretar o que foi revelado nas falas das depoentes. Para o filósofo, “a interpretação 

de algo como algo se funda essencialmente, numa posição prévia, visão prévia e concepção 

prévia. A interpretação nunca é apreensão de um dado preliminar isenta de pressuposições 

(HEIDEGGER, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV- TRAJETÓRIA  DO ESTUDO 

 

Tratou-se de um estudo fenomenológico que ressaltou a abordagem qualitativa. 

Para Minayo (2002), “a abordagem qualitativa responde a questões muito particulares. 

Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 

quantificado. Ou seja, trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos, 

dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização das variáveis”. 

 No método fenomenológico é ressaltado que “a Fenomenologia, naquilo que lhe é 

mais próprio, não é de todo uma tendência. Ela é a possibilidade do pensar, que, indo-se 

transformando com os tempos, e só por isso, permanece como tal, para corresponder à 

exigência daquilo que há que pensar-se” (HEIDEGGER, 2009). 

 Gomes et al. (2008) ao discutirem a abordagem fenomenológica na análise de 

pesquisas em saúde afirmam que os questionamentos dos fenomenólogos recaem sobre 

aspectos como modelo biomédico, ética, medicalização, valorização exagerada da tecnologia, 

dentre outros. Propõe restabelecer uma concepção social mais abrangente da relação saúde-

doença. 



 

 

De acordo com Carvalho e Valle (2002), o caminho fenomenológico não pode ser 

imposto nem sugerido a quem investiga. Este caminho mostra-se como uma opção, como uma 

visão de mundo, pois, o pesquisador fenomenológico procura compreender o humano como 

sujeito que tem seu mundo vivido a ser desvelado. 

Nesse sentido, minha motivação foi buscar compreender o significado que o ser-

mulher-enfermeira atribui ao cuidado com o corpo, utilizando o método fenomenológico, 

através dos discursos dos sujeitos, a relação com o seu mundo vivido será revelada. 

 

4.1- Cenário da pesquisa 

 

 A pesquisa teve como cenário, um hospital público da cidade de Nova Friburgo, com 

2.088.067 Km2 de área, localizada geograficamente na região serrana do Estado do Rio de 

janeiro. Este Município  possui uma população estimada de 182.082 habitantes: 87.254 

homens e 94.828 mulheres. (IBGE, 2011) 

 Esta Unidade Hospitalar se constitui uma Unidade de Saúde de Grande Porte, 

contendo 226 leitos. Possui: um setor de Emergência/Urgência; um Unidade Intermediáriade 

Cuidados; um Setor de Clínica Médica com enfermarias Feminina e Masculina; um Setor de 

Clínica Cirúrgica com  enfermarias Feminina e Masculina; um Setor de Clínica de Ortopedia 

e Neurocirurgia com enfermarias Feminina e Masculina; um Setor de Clínica de Cardiologia 

com  enfermarias Feminina e Masculina; um Setor de Isolamento; um Setor de Pediatria com 

enfermarias de Lactente, Pré-escolar e Escolar; um Setor de Tratamento Intensivo; um Setor 

de Tratamento Coronariano, além de Tratamento Ambulatorial. 

 Esta Unidade constitui ainda referência para outros 10 municípios da região serrana do 

estado do Rio de Janeiro, estando entre eles: Bom Jardim, Duas Barras,Cordeiro, Cantagalo, 

Macuco, São Sebastião do Alto, Santa Maria Madalena, Trajano de Moraes, Carmo e 

Sumidouro. 

 Em relação a equipe de enfermagem, conta com um quantitativo de 34 enfermeiros, 

111 técnicos de enfermagem e 142 auxiliares de enfermagem.  

 Minha aproximação e escolha do cenário da pesquisa, se deu por atuar há 

aproximadamente 04 anos como  supervisora de estágio da turma de auxiliares e técnicos de 

enfermagem de uma Escola Técnica do município de Nova Friburgo. Esse vínculo me 



 

 

aproximou dos Setores e dos profissionais de enfermagem da Unidade, mantendo com eles, 

uma convivência de parceria e harmoniosa relação. 

 

4.2- Sujeitos da pesquisa 

  

Embora possua no cenário de pesquisa 34 enfermeiros, a amostra intencional foi 

constituída por 18 trabalhadoras, tendo como critério de inclusão ser enfermeira, na faixa 

etária de 25 a 45 anos. A opção por esta população se deve pelo fato de atingir a mulher em 

sua fase adulta e em plena atividade profissional. Ao meu olhar, nesta idade, a mulher 

vivencia uma “turbulência” existencial: com início da função maternal; perspectivas em 

relação a um vínculo profissional seguro; enlace e responsabilidades matrimoniais, entre 

outros...o que as distingue da mulher em fase da adolescência ou em fase de envelhecimento. 

 

4.3- Aspectos Éticos e Legais da Pesquisa 

 

Os sujeitos foram convidados a participar espontaneamente da pesquisa. Além disto, 

antes do início das entrevistas foi disponibilizado a cada uma um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (APÊNDICE A) em conformidade com a Resolução 196, de 10 de 

outubro de 1996 (Diretrizes e Normas Reguladoras de Pesquisa envolvendo Seres Humanos) 

do Conselho Nacional de Saúde, a qual tem como objetivo dar ênfase aos compromissos 

éticos com os sujeitos da pesquisa, seja como indivíduo, seja como coletividade. Este Termo 

contém a completa apresentação dos objetivos, riscos e benefícios; e garantia do anonimato e 

do sigilo, assim como o respeito à privacidade. Fica garantida também a liberdade de 

participar ou deixar de participar da pesquisa a qualquer momento. 

 É importante salientar que as entrevistas só foram realizadas após a aprovação do 

estudo no Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Antonio Pedro/ Faculdade 

de Medicina da Universidade Federal Fluminense, o qual foi realizada via Plataforma Brasil, 

tendo o Parecer Consubstanciado de Aprovação nº 57051 em 17 de julho de 2012. (ANEXO 

A) 

 

4.4- Obtenção dos depoimentos  

 



 

 

Embora a população inicial da pesquisa se constituísse de 18 enfermeiras, as 

convergências de significados aconteceram  na 16ª. O que nos levou a finalizar a obtenção de 

entrevistas em concordância com o método aplicado.  

O instrumento de captação dos dados foi a entrevista fenomenológica. 

 A entrevista fenomenológica é considerada como um "encontro social", com 

características peculiares como a empatia e a intersubjetividade, onde ocorre a penetração 

mútua de percepções. É colocar-se no lugar do outro. É um modo de aproximação que busca o 

entendimento a partir dos fundamentos da fenomenologia e conduz o estudo com rigor, 

propriedade e seriedade, permitindo-se chegar a um novo conhecimento (SIMÕES; SOUZA, 

1997). 

 Simões; Souza (1997) afirmam que a condução da entrevista fenomenológica inclui 

aspectos relacionados ao ambiente físico para o encontro, a estratégia de aproximação das 

depoentes, a adequação da questão norteadora, bem como a técnica de obtenção dos 

depoimentos. Considerando estes aspectos em minha aproximação de pesquisadora destaco 

que por manter um vínculo profissional e além de tudo, de amizade com os profissionais desta 

Instituição, fui recebida com total aceitação por todos os sujeitos entrevistados.  

Embora a situação de ser-mulher-enfermeira tenha me permitido vislumbrar durante as 

entrevistas relatos que também eram por mim vividos, mas caberia no momento lembrar do 

meu papel de pesquisadora, não interferindo nas entrevistas e/ou indo até elas munida de 

presuposições . Para tal, modifiquei a minha postura e a minha vestimenta, atentando para não 

comparecer às entrevistas vestida com roupas brancas, considerado uniforme utilizado pelas 

enfermeiras. 

As entrevistas foram realizadas no período de vinte e seis de julho a onze de setembro 

de 2012. As enfermeiras foram contactadas previamente por contato pessoal, quando tive a 

oportunidade de me apresentar como pesquisadora e agendar um encontro para a realização da 

entrevista. Todas as depoentes optaram por serem entrevistadas no local de trabalho, em 

horário mais adequado para cada uma delas. Mesmo com o agendamento prévio, em algumas 

situações pela rotina de trabalho precisei aguardá-las enquanto atuavam como profissionais. 

 Gravadas as entrevistas em aparelho de Mp4 foram transcritas manualmente e 

identificadas com nomes fictícios para preservar a identidade dos sujeitos. Os pseudônimos, 

nomes de Enfermeiras da Força do Exército Brasileiro – FEB, que atuaram na Segunda 

Guerra Mundial foram escolhidos por considerar que pela brilhante participação merecem ser 



 

 

lembradas. Eram em número de sessenta e sete enfermeiras, contudo, busquei nomes pelas 

iniciais nominais de cada depoente, destacando dezesseis destas. 

 Antes de inciar a gravação foi preenchido o Roteiro de Entrevista Fenomenológica 

(APÊNDICE B) e lido cada questão norteadora do instrumento para esclarecimento de 

quaisquer dúvidas que surgissem por parte das entrevistadas. Percebi que por se tratarem de 

duas questões subjetivas algumas depoentes manifestaram desconforto em expressar o 

significado do ser-mulher-enfermeira.  

 

4.5- Análise 

 

Neste momento da pesquisa, após a elaboração do quadro do QUEM das depoentes 

que faz uma aproximação com cada ente ocorreu a leitura atentiva das entrevistas transcritas 

para apreensão dos significados emergidos das falas e posterior constituição das unidades de 

significados, parte da análise compreensiva e interpretação heideggeriana.  

 A análise compreensiva é o primeiro momento da análise, e neste, o pesquisador 

mergulha nas entrevistas pelo método da leitura e releitura, analisa cada fala e penetra na 

realidade das depoentes, indo em direção a sua compreensão, o que caracteriza as unidades de 

significação (HEIDEGGER, 2009). 

 A importância da compreensão está no fato de que para Heidegger é através dela que o 

ser-aí sempre está aberto, antecipando um sentido que o orienta, ainda que só o faça sempre 

lhe voltando às costas. Se a compreensão possui uma estrutura na qual se antecipa o sentido, 

então é na sua explicitação que surge a hermenêutica. O segundo momento constitui o círculo 

da hermenêutica, no qual o lugar próprio das coisas é o seu começo, significando uma 

movimentação de surgimento (SIMÕES, 2000). 

 

• A historiografia do quem  

Quadro 01 – Observando o quem do ser-mulher-enfermeira no cuidado com o corpo 

Nº Depoente Idade Endereço 
(Município) 

Estado 
Civil 

Nº de 
filhos 

Nível de 
formação 

Tempo de 
Formação 
acadêmica 

(anos) 

Tempo de 
atuação no 
cenário da 
pesquisa 

(anos ou meses) 

Número de 
vínvulos 

empregatícios 

1 Altamira 
Pereira 

Valadares 

29 Carmo Casada 2 Graduação 7 3 a 2  

2 Sara de 
Castro 

28 Cordeiro Solteira 0 Graduação 4 3 a 2  



 

 

3 Carlota 
Mello 

26 Nova 
Friburgo 

Solteira 0 Graduação 1 05 m 1  

4 Mathilde 
Alencar 

Guimarães 

27 Duas Barras Solteira 0 Graduação 4 4 a 2  

5 Jandira 
Bessa 

Meirelles 

29 Nova 
Friburgo 

Solteira 1 Pós- 
graduação 

5 4 a 1  

6 Isaura 
Barbosa 

Lima 

26 Nova 
Friburgo 

Solteira 0 Pós- 
graduação 

4 4 a 1  

7 Joana 
Simões de 

Araújo 

28 Nova 
Friburgo 

Solteira 0 Pós- 
graduação 

6 5 a 2  

8 Acácia Cruz 32 Rio de 
Janeiro 

Casada 1 Pós- 
graduação 

6 6 m 2  

9 Maria 
Conceição 

Suarez 

39 Itaperuna Casada 1 Mestrado 6 3 a 2  

10 Fausta Nice 
Carvalhal 

31 Rio de 
Janeiro 

Casada 1 Pós- 
graduação 

8 5 a 1  

11 Ocimara 
Moura 
Ribeiro 

31 Nova 
Friburgo 

Casada 1 Pós- 
graduação 

9 5 a 2  

12 Judith Áreas 31 Nova 
Friburgo 

Casada 2 Graduação 8 7 a 1  

13 Lenalda 
Lima 

Campos 

29 Nova 
Friburgo 

Solteira 0 Pós- 
graduação 

7 5 a 3  

14 Amarina 
Franco 
Moura 

26 Nova 
Friburgo 

Solteira 0 Pós- 
graduação 

2 1 a 1  

15 Graziela 
Afonso de 
Caravalho 

31 Macuco Divorciada 1 Graduação 6 4 2  

16 Maria 
Celeste 

Fernandes 

43 Nova 
Friburgo 

Casada 1 Pós- 
graduação 

19 17 a 2  

 

 Altamira, 29 anos, moradora da cidade do Carmo – RJ, casada, com 02 filhos, 

graduada em enfermagem, com 07 anos de formação e 03 anos de atuação no cenário da 

pesquisa. Atua também em outra Unidade Hospitalar como enfermeira. 

Sara, 28 anos, reside em Codeiro – RJ, solteira, não tem filho, com nível de formação 

de graduação, formada há 4 anos e 11 meses. Atua no cenário da pesquisa há 3 anos e 10 

meses e trabalha também como enfermeira em uma Unidade de Programa de Saúde da 

Família. 

Carlota, 26 anos, moradora de Nova Friburgo - RJ, solteira, não possui filho, graduada 

em enfermagem há 01 ano. Atua no cenário da pesquisa há 5 meses e  não possui outro 

vínculo empregatício. 



 

 

Mathilde, 27 anos, reside no município de Duas Barras – RJ, solteira, sem filhos, 

graduada em enfermagem há 4 anos, atua no cenário da pesquisa pelo mesmo tempo, atua 

também como enfermeira num  Centro de Apoio Psicossocial Infantil.  

Jandira, 29 anos, reside em Nova Friburgo - RJ, solteira, com 01 filho, pós-graduada, 

formada há 5 anos e 6 meses. Atua no cenário da pesquisa há 4 anos e 4 meses e não possui 

outro vínculo empregatício. 

Isaura, 26 anos, moradora de Nova Friburgo – RJ, solteira, não possui filho, pós-

graduada em enfermagem com 4 anos e 6 meses de formação. Atua há 4 anos e 3 meses no 

cenário da pesquisa, e não possui outro vínculo empregatício. 

Joana, 28 anos, reside em Nova Friburgo – RJ, solteira, sem filho, com nível de pós-

graduação, com 06 anos de formação acadêmica e 5 anos de atuação no cenário da pesquisa. 

Atua também em Unidade Hospitalar Estadual do Rio de Janeiro. 

Acácia, 32 anos, reside em Duque de Caxias – RJ, casada, com 01 filho, pós-graduada 

em enfermagem, formada há 6 anos. Atua no cenário da pesquisa há 6 meses e ainda atua em 

Unidade Hospitalar Estadual do Rio de Janeiro. 

Maria Conceição, 39 anos, residente em Itaperuna – RJ, casada, possui um filho, 

mestre em enfermagem, com formação há 6 anos. Atua há 3 anos no cenário da pesquisa, 

ainda trabalha em outra Unidade Hospitalar. 

Fausta, 31 anos, moradora da Ilha do Governador – RJ, casada, tem 01 filho, com 

nível de pós-graduação, com 08 anos de formação acadêmica. Atua há 5 anos no cenário da 

pesquisa e não possui outro vínculo empregatício. 

Ocimara, 31 anos, reside em Nova Friburgo – RJ, casada, possui 01 filho, pós-

graduada em enfermagem, com 09 anos de formação acadêmica e 5 anos e 6 meses de atuação 

no cenário da pesquisa. Trabalha também em Unidade de Pronto Atendimento. 

Judith, 31 anos, reside em Nova Friburgo – RJ, casada, tem 02 filhos. Graduada em 

enfermagem há 8 anos e há 7 anos atua no cenário da pesquisa. Não possui outro vínculo 

empregatício. 

Lenalda, 29 anos, moradora de Nova Friburgo – RJ, não possui filho. Pós-graduada e 

enfermagem e com 7 anos de formação acadêmica, porém atua há 5 anos no cenário da 

pesquisa. Além deste, atua em outras 02 Unidades Hospitalares. 



 

 

Amarina, 26 anos, residente em Nova Friburgo – RJ, solteira e sem filhos. Pós-

graduada e com formação acadêmica há 02 anos. Atua no cenário da pesquisa há 1 ano e não 

tem outro vínculo empregatício. 

Graziela, 31 anos, moradora do município de Macuco – RJ, divorciada, com 01 filho. 

Graduada em enfermagem há 6 anos e atua há 04 anos no cenário da pesquisa. Atua também 

em outra Unidade Hospitalar como enfermeira. 

Maria Celeste, 43 anos, reside em Nova Fribrugo – RJ, casada e com 01 filho. Pós-

graduada em enfermagem e com formação acadêmica há 19 anos, contudo há 17 anos atua no 

cenário da pesquisa. Trabalha também em Centro de Tratamento Nefrológico. 

As mulheres enfermeiras se mostram em seu cotidiano com idade jovem, em número 

médio entre casadas e solteiras. Há depoentes que residem em municípios distantes do cenário 

de pesquisa. Grande maioria têm filhos. O nível de escolaridade que predomina é de Pós-

Graduação. Atuam como enfermeiras, em geral há mais de quatro anos, e como enfermeiras 

neste cenário, pelo mesmo período. Em relação ao número de vínculos empregatícios, 

algumas se dedicam a um único emprego, enquanto outras trabalham em duas ou mais 

Instituições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V- Análise Compreensiva e Interpretação 

 

 Com a leitura atentiva dos depoimentos procurei apreender os significados expressos 

em cada fala, representando o modo de ser das mulheres enfermeiras sendo desvelado 

cotidianamente. 

 Portanto, o significado de ser-mulher-enfermeira no cuidado com o corpo se expressa, 

quando: 

 



 

 

Refere tempo muito restrito, trabalha muito, o plantão é cansativo, tem que se dividir 
com casa, com filho, marido e tudo o mais... 

 

Atualmente, eu acho que eu estou ...me preocupando até menos pelo meu trabalho, que acaba 
deixando a gente cansada e menos estimulada para se cuidar, assim fazer um exercício físico, 
entendeu!?...regular, ás vezes você faz, mas às vezes você não consegue fazer aquele 
exercício físico regular, porque é cansativo o plantão, é filho, é casa, é um monte de coisa, 
então hoje em dia eu ainda tô assim, num período que eu ainda estou relaxada em relação a 
isso... (ALTAMIRA PEREIRA VALADARES) 

 

...a gente tem o tempo muito restrito, então não tem como ficar procurando, nem cuidar muito 
do corpo. Não faço academia, porque eu chego tardíssimo em casa todos os dias... não tenho 
ânimo de chegar e ainda ir pra academia, tentei alguns meses fazer e não me adaptei, muito 
cansaço... (SARA DE CASTRO) 

 

Não dá muito tempo para cuidar... porque eu trabalho de 2ª a 6ª o dia inteiro, saio bem cedo 
de casa e chego à noite, e não tenho tempo de fazer nenhuma atividade física. Chega em 
casa, que, tem que fazer algumas coisas pendentes da casa, às vezes acaba levando alguma 
coisa de trabalho, alguma coisa que tem que resolver também...Aí, não sobra tempo!!! 
(MATHILDE ALENCAR GUIMARÃES) 

 

Eu acho que a enfermagem de um modo geral, não pode fazer tantas horas como ela faz ! 
Acho que a gente acaba virando escravo do serviço! Por conta disso acho que muitos, 
da...dentro da nossa profissão acaba adoecendo. E devido a essa carga horária muito 
tumultuada, a gente acaba não  tendo tempo pra fazer outras coisas (...) o que eu percebo, 
que pode ser interessante, é que quando eu tô de plantão, eu acho que a minha alimentação, 
ela é pior, porque eu acho que eu como mais besteiras, entendeu!? Eu acho que eu bebo mais 
refrigerante, que eu como mais doce, e em relação a isso, eu acho que isso é pior...eu vejo 
que eu faço isso, normalmente quando eu tô de serviço...(JANDIRA BESSA MEIRELLES) 

 

...inclusive o plantão atrapalha, atrapalha bastante, tem dias que eu fico 48 hs e não posso ir 
à academia, e me faz falta... (ISAURA BARBOSA LIMA) 

 

... porque eu agora, enquanto mãe e enquanto enfermeira, é muito difícil conciliar, ser mãe, 
ser profissional, né, e ser mulher...(ACÁCIA CRUZ) 



 

 

 

Olha, o cuidado do corpo, assim, como eu trabalho muito, né...trabalho muitas horas, fico 
muito tempo fora...procuro alimentar bem... procuro trabalhar com uma roupa que me dê 
mais conforto, não tenho muita vaidade!!... (MARIA CONCEIÇÃO SUAREZ) 

 

...De janeiro pra cá, quando comecei a trabalhar diariamente, de 8:00 às 5:00 da tarde, né, 
trabalho à noite, e dando conta de casa, de filho, de marido...então eu tô um tempo sem ir ao 
médico, sem cuidar do meu corpo como eu gostaria de cuidar...(OCIMARA MOURA 
RIBEIRO) 

 

...bem raro ultimamente, porque eu estou tendo outras tarefas em casa, estou com dois filhos 
pequenos, que aí me consomem a beça, entendeu!? É muito cuidado...e acaba que essa parte 
do cuidado em si, eu sinto falta. (...) eu sinto que eu estou meio que me desleixando, porque 
com a correria toda de mulher, ser mãe, enfermeira e tudo mais, consome bastante tempo 
mesmo e aí eu não estou conseguindo até mesmo pintar o cabelo, me dá vontade de fazer uma 
limpeza de pele, essas coisas, não estou conseguindo concluir muito... (JUDITH ÁREAS) 

 

É...porque pelo fato de você ser mãe, você tem que se dividir com casa, com filho, com o 
trabalho(...)você acaba não tendo porque o tempo é curto, eu trabalho em dois lugares, antes 
eu trabalhava em três, mas atualmente eu só trabalho em dois...me divido em trabalho e casa, 
mais o cuidado do filho, que suga muito a gente (...) Apesar de você trabalhar num setor que 
é próprio para aquilo, muitas das vezes não tem o atendimento emergente, principalmente 
aqui, eu não fiz exames admissionais, eu não faço, ninguém me cobra nada de exames 
periódicos, nada disso ...(GRAZIELA AFONSO DE CARVALHO) 

 

...Como eu trabalho muito, tenho dois empregos, eu, né, não faço ginástica, mas é uma 
preocupação que eu tenho em função dos 40 anos, depois dos 40 anos tô procurando, né, isso 
é uma coisa que todo dia eu trabalho na minha cabeça: preciso ir pra academia, preciso ir 
pra academia...(MARIA CELESTE FERNANDES) 

 

Procura se alimentar bem, fazer exercício, ingerir bastante líquido, não fumar, bem 

como manter cuidados com unhas, hidratação da pele e cabelo. 

 



 

 

...mas eu me preocupo muito com essa parte...em eu me alimentar bem, no meu trabalho, em 
casa... Há pessoas, né  que dizem que eu me preocupo muito com a parte de alimentação (é 
como eu tava comentando...) o que eu gosto de comer, é salada, carne, então ...(ALTAMIRA 
PEREIRA VALADARES) 

 

...cuidado com a pele (proteção solar), evitar, como a gente é muito branquinha, evitar 
posteriormente um câncer de pele, eu já tenho caso na família, então eu tenho que me cuidar 
em dobro; é...uma alimentação saudável, (...) o exercício físico, até pra manter todos os 
órgãos funcionando bem, pelo menos tentar né!! Essa alimentação saudável, pra manter até 
um peso mais adequado. Um cuidado com a pele, até com a alimentação, com o 
cabelo...(CARLOTA MELLO) 

 

...Uso hidratante quase todos os dias depois do banho (...) Uso meia elástica quando eu 
lembro no trabalho... (MATHILDE ALENCAR GUIMARÃES) 

 

...Mais em relação a hidratação da minha pele, a rugas, né...que nós adquirimos muitas por 
conta do trabalho noturno(...) Os cuidados que eu tenho são esses, eu procuro descansar, 
né... e faço a hidratação da minha pele por conta, e acho que é um hábito que já virou 
rotina...(JANDIRA BESSA MEIRELLES) 

 

Bom, eu acho que o que mais eu faço pra cuidar do meu corpo, é academia. Pra mim, é uma 
coisa religiosa. Comer bem, é...fazer exercício, tentar não ingerir álcool, né... (ou ingerir 
pouco), não fumo, durmo bem... (ISAURA BARBOSA LIMA)   

 

...eu tento manter uma alimentação mais ou menos balanceada (...) Malho, tento malhar pelo 
menos três vezes por semana... (JOANA SIMÕES DE ARAÚJO) 

 

... porque depois da minha gestação, minha aparência não é mais a mesma, eu engordei, né... 
fiquei com umas manchas e tal... e tô buscando isso, uma dermatologista pra melhorar minha 
pele, meu cabelo - que caiu com a gestação (...) Cuido, diário, higiene claro, gosto de cuidar 
dos meus dentes, isso é sagrado pra mim...(ACÁCIA CRUZ) 

 



 

 

Procuro alimentar bem, eu alimento bem, eu ingero assim, bastante líquido, água, suco, 
procuro diminuir o doce, né, e não comer muito sal também, porque eu retenho muito líquido 
nos meus membros inferiores... (MARIA CONCEIÇÃO SUAREZ) 

 

...acho que é até um jeito de cuidar do corpo...ver uma roupa, ver cabelo, unha, essas 
coisas...ver hidratação, pele... (FAUSTA NICE CARVALHAL) 

 

Eu tento assim, a alimentação, como eu estou com dois filhos pequenos eu tento levar eles 
pra alimentar melhor, comer mais frutas, verduras, fibras...aí eu tento dessa forma estar 
cuidando, assim, mais da parte da alimentação atualmente...(JUDITH ÁREAS) 

 

É...naturalmente como mulher, o básico de todo mundo, a gente tem a assiduidade de tomar 
os banhos todos os dias, hidratação da pele, ainda mais quem tem o pele muito ressecada, eu 
tenho os pés muito ressecados, as pernas muito ressecadas (...) Embora eu não seja vaidosa, 
eu gosto bastante disso, e tenho muita coisa em relação a  isso, muita coisa...pro cabelo, a 
gente, é...meu cabelo é crespo e ondulado, então é tudo muito específico, você tem que usar... 
a raiz é oleosa e as pontas são secas, então isso acaba dando muito trabalho para a gente... 
(LENALDA LIMA CAMPOS) 

 

...Então, assim, eu sou muito chata, realmente vamos pro lado da estética, primeiro, sou uma 
pessoa muito chata, malho, tenho uma alimentação muito regrada, vou a esteticista, sou 
muito teoricamente vaidosa em relação a cuidar com o corpo, porque eu acho que se a gente 
não se cuidar, ninguém mais vai cuidar da gente... (AMARINA FRANCO MOURA) 

 

Bom, primeiro, eu cuido muito da minha alimentação. Eu sou uma mulher vaidosa, né, não 
em relação a maquiagem, nada disso não, mas eu procuro me cuidar primeiro em relação a 
alimentação, tá! Não como qualquer coisa, eu não como fora de hora, tá! É... e isso por quê? 
Porque como eu tenho um certo conhecimento, eu procuro evitar muita coisa, né, evito sal, 
evito gordura, e consequentemente, por que ser uma mulher, que sou né, prezo muito a 
estética, então o que que eu faço, né, já que eu não como mal, já proposital pra eu não ficar 
inchada, né, não como gordura pra eu não engordar, não como fora de hora, não como 
açúcar, eu realmente, eu tenho uma vida bem regrada em relação à alimentação, né!? (...) a 
comida não está em primeiro lugar na minha vida, entendeu!? Então, se eu não comer sal, 
não faz diferença, não comer o açúcar, não me faz diferença (...) Tomo iogurte, pra eu poder, 
pela prisão de ventre, pra eu poder não ficar inchada, então, eu, o meu enfoque é nisso! (...)E 
a questão, né, de cabelo, de unha, tô sempre com o meu pé feito, preocupada com a minha 
pele, passo um creme hidratante, tô sempre, né, lendo revistas, lendo informações que me 
tragam algum benefício em relação a isso. (MARIA CELESTE FERNANDES) 



 

 

 

Costuma fazer exames de rotina, ir ao médico como prevenção ao aparecimento de 
doenças ou de alguma coisa observada. Também refere acompanhamento de tratamento 
iniciado. 

 

...Agora eu tô tendo que ir ao angiologista, ter todo um cuidado...deu um aparecimento de 
varize nas pernas... então eu tô tendo um cuidado agora (...)uma vez por ano, se desejado 
pelo ginecologista, eu faço exame de sangue (...)Agora que eu tô usando meia “Kendal”, que 
eu tô fazendo todo esse processo... eu tenho que fazer aplicação em algumas varizes (...) tem 
uns 2 anos, que basicamente, elas vem aparecendo com dor, com sintomas de dor...tinha 
antes, pequenos vasos sem dor, agora veio a aparecer com edema e dor, aí eu fui fazer o 
tratamento.(SARA DE CASTRO) 

 

...ir ao médico frequentemente...é... fazer os exames de rotina...pelo menos uma vez ao ano, 
né...um preventivo, um exame de sangue completo  (...) O auto-exame de mama, tô sempre 
fazendo em casa, é...observando sempre alguma modificação no corpo, é...pesquisando o 
“papanicolau”, sempre indo ao ginecologista vendo se tem algum tipo de alteração, relatar 
pra ele realmente, é... se você tem alguma modificação no corpo, se você na hora de uma 
relação, se você sente dor ou se você não sente dor. (CARLOTA MELLO) 

 

...Me preocupo com a minha pele de uma forma geral...e o que eu faço assim, rigorosamente, 
é o meu preventivo de 6 em 6 meses, tá!... (JANDIRA BESSA MEIRELLES) 

 

...vou a nutricionista de 6 em 6 meses, tento seguir mais ou menos uma vida 
saudável...(ISAURA BARBOSA LIMA) 

 

...Eu tenho, problema de coluna, né... não tenho boa postura, vou até agora num 
fisioterapeuta fazer uma avaliação... (JOANA SIMÕES DE ARAÚJO) 

 

Fisicamente falando, eu me cuido assim: anualmente, eu gosto de fazer meu exame 
colpocitológico, mesmo sendo preconizado de três em três anos, eu gosto de fazer 
anualmente, porque eu já tive dois abortos, né...mas antes disso, eu já fazia. É, gosto, agora, 
depois da minha gestação, eu fiquei hipertensa, faço acompanhamento cardiológico, 
né...procuro sempre ir ao dermatologista...(ACÁCIA CRUZ) 



 

 

 

Eu faço o preventivo, eu tive um filho agora, então, fiz vários exames médicos, né, que eu 
também costumo fazer...tive que fazer a ultrasson, pra saber se estava tudo certo, então 
assim, nesse sentido eu tô sempre procurando, o que tem que fazer, eu todo ano eu faço, 
exames também, médico, se eu sinto alguma coisa, coluna, estou procurando também, 
né...dermatologistas, porque às vezes, por questão de caspa, que ás vezes mancha a 
pele...então, tudo assim que aparece, eu costumo procurar...demoro um pouco, mas costumo 
procurar, por questão da saúde...(FAUSTA NICE CARVALHAL) 

 

O cuidar ao meu ver, seria, exames preventivos, né, e tratamento mesmo que eu preciso, né!! 
Eu tenho alfa talassemia, preciso estar indo regularmente ao hematologista, faço uso de 
ácido fólico constantemente... (OCIMARA MOURA RIBEIRO) 

 

...a gente lida muito com doença, então a gente tem que fazer a parte da prevenção, né!? 
Estar doente não significa estar dentro do hospital, então eu acho que o melhor é a gente 
fazer a prevenção, é a gente se prevenir pra não chegar naquele estado em que não tem mais 
saída(...)o que significado disso foi o que eu falei a questão da  prevenção, é você se cuidar, é 
você estar bem com você, porque não adianta você não se cuidar... (AMARINA FRANCO 
MOURA) 

  

É...eu vejo esse cuidado como estar bem!! Tipo, não esperar que eu adoeça, porque você sabe 
que...pô, o trabalho em si da gente atua muito no emocional, ou que você acaba trabalhando 
com muitas doenças  e acaba que você pode adquirir esses problemas por falta também de 
prevenção, né! Então assim, eu acho que esse cuidado é, não só do emocional, mas também 
na prevenção de outras doenças, né, do aparecimento de algumas doenças, como depressão, 
hipertensão... (GRAZIELA AFONSO DE CARVALHO) 

 

Entende que para cuidar dos que dependem do seu cuidado, o paciente, família, 
especialmente os filhos, precisa estar bem, pensando assim em qualidade de vida, vida 
futura mais saudável, uma velhice melhor. 

 

É pensar... quando eu tô cuidando de mim, eu tô cuidando de uma pessoa que tem que cuidar 
de um monte de gente, eu  tá pensando não só em mim.. eu acho que quando eu penso em 
cuidar de mim, eu tô cuidando de todo mundo, porque muitas pessoas dependem do meu 
cuidado, porque eu tenho que estar bem para cuidar do outro, entendeu!!?(...) É, e pensando 
no meu futuro, né!!??Porque eu acho que você se preocupar do cuidado com o seu corpo, sua 



 

 

saúde hoje, é você pensar no seu futuro amanhã, entendeu!!? (ALTAMIRA PEREIRA 
VALADARES) 

 

...Ah, eu acho que o cuidado com o corpo, pra qualquer mulher, é essencial, né!! Pra melhor 
qualidade de vida, tanto com você, quanto com sua família, entendeu!!?...(SARA DE 
CASTRO) 

 

Uma melhor qualidade de vida (...) manter realmente o equilíbrio do corpo (CARLOTA 
MELLO) 

 

...Cuidar do meu corpo significa cuidar da minha vida! Porque eu acho que a partir do 
momento que uma pessoa se cuida, né... que ela tá cuidando dela de uma forma geral, ela tá 
cuidando para que ela viva mais e viva melhor, tá! E um significado que eu vejo, primordial, 
pensando rápido, é exatamente esse, eu acho que quando a gente cuida da gente de uma 
forma geral, a gente tá cuidando para que a gente tenha um velhice melhor, para que a gente 
tenha uma vida mais saudável (...)eu acho que a gente procura se cuidar pra ter uma vida 
mais saudável e uma velhice mais saudável, mais longa, né! Ninguém quer morrer logo, para 
a gente viver mais, eu acho que é isso!!! (JANDIRA BESSA MEIRELLES) 

 

...Bom, isso aumenta minha auto-estima, né!? Então, acaba me dando força pra eu trabalhar, 
pra eu estudar, pra eu fazer as minhas coisas... porque quanto melhor a gente se sente, 
melhor a gente rende no serviço, assim eu acho... (ISAURA BARBOSA LIMA) 

 

...Pra mim, é bem estar, é ter uma qualidade de vida. É, ter uma ...chegar à velhice, né, com 
uma condição de saúde boa, com o corpo legal. Pra mim, é isso que eu busco quando eu 
malho e quando eu tento manter uma dieta, até pra eu me manter bem, né, comigo mesma, 
com o espelho (risos) e ao longo prazo, pra eu chegar na velhice, se Deus quiser, com muita 
saúde e com tudo em cima... (JOANA SIMÕES DE ARAÚJO) 

 

...Com o corpo, é que, pra mim, pra eu poder cuidar, eu tenho que estar bem (...) Como é que 
eu posso falar, ah, eu estou gorda, como que é que eu posso orientar um paciente: ah, você 
tem que emagrecer!? Como é que eu posso falar: faça o que eu falo, né, mas não faça o que 
eu faço...porque, antes de eu falar, ele tem que ver! Se você fala: você tem que emagrecer!! E 
eu, acima do peso!! Não... até porque a aparência, eu posso estar vendendo também saúde, é 
a imagem da saúde, o cuidar ao  paciente, né!?(...) E eu quero acompanhar o crescimento do 
meu filho também.( ...) E até porque o cuidado com a minha família, eu estando bem comigo 



 

 

mesma, né...por questão de eu estar sempre me cuidando, até porque pra eu poder cuidar do 
meu filho, cuidar da minha família, e tudo mais... (ACÁCIA CRUZ) 

 

...Eu costumo dizer o seguinte, a enfermeira, todo profissional da área da saúde, a gente não 
pode ser gordo!! (...) às vezes você tem que correr, né, numa “parada” você tem que correr, 
você tem que abaixar pra pegar as coisas, você tem que mudar o cliente de decúbito, e eu 
acho que a pessoa assim, mais gordinho, tem mais dificuldade...e até porque assim, a pessoa 
que ela é assim, mais cheinha, mais gordinha, ela começa a reter muito líquido por ficar 
muito em pé, né!? E a gente profissional da área da saúde, tem que ficar em pé o dia todo, 
andando, subindo escada...então, assim, eu né, eu tenho essas coisas assim pra mim, que eu 
não posso engordar!! (MARIA CONCEIÇÃO SUAREZ) 

 

...Ainda mais agora, com filho também, eu tenho que cuidar de mim pra estar oferecendo o 
melhor pra ele, até porque ele mama também, a questão da saúde, a minha alimentação 
também tem que estar boa, né, com qualidade, até pra eu passar pra ele...então é isso, cuidar 
de mim, eu também tô cuidando do próximo, né, principalmente do meu filho... (FAUSTA 
NICE CARVALHAL) 

 

...Além da saúde, amor próprio, né, amor ao meu filho, né, pensando na minha saúde 
futuramente, né, pra poder acompanhar o crescimento dele...porque a gente sabe que se a 
gente não tiver uma prevenção né, a gente pode adquirir algumas doenças, né, que se a gente 
tiver um diagnóstico avançado, a gente sabe que as chances de cura são poucas, né, são 
pequenas...então pra mim, saúde, cuidado com o meu corpo é isso, amor próprio, amor ao 
meu filho, pensar no meu futuro e no dele. (OCIMARA MOURA RIBEIRO) 

 

...A gente tem que cuidar do corpo, como eu te falei, porque se a gente não cuida bem do seu 
corpo, depois você, dentro da sua área de ...é...trabalho, você não vai conseguir executar 
muito bem as tarefas, na sua vida mesmo pessoal, familiar e tudo mais (...)Então, o 
significado de a gente estar cuidando do corpo, é importantíssimo pra tudo, pra tudo 
mesmo...pra gente trabalhar bem, porque você vai executar bem as tarefas, saber que, que 
você está bem fisicamente... (JUDITH ÁREAS) 

 

...Eu acho que no mundo de hoje, doença não quer dizer só  estar doente, a gente tem as 
doenças do século, que é o estresse, e seus efeitos, principalmente na nossa profissão, nós 
somos os que mais sofrem esses efeitos. Então, assim, eu acho que o significado é mesmo do 
cuidar, do cuidado comigo mesmo, porque se eu cuido do outro, por que não cuidar de 
mim?(AMARINA FRANCO MOURA) 



 

 

  

 

...Porque pra cuidar de alguém, você tem que estar bem, não pode estar doente, não estar 
bem emocionalmente, não estar bem fisiologicamente, metabolicamente, e eu sei que tô 
pecando (...)Às vezes eu dou até prioridade pro outro, pra outras pessoas, assim, ah, fazer 
curativo em casa e muitas das vezes eu acabo esquecendo de mim!! (...)Tipo assim, mas eu 
acho que isso também é culpa minha, eu é que tenho que cuidar de mim, então, se eu deixar 
pra amanhã, né, como é que eu vou ficar? Eu vou acabar ficando doente, vou também deixar 
de trabalhar, não vou ficar bem também, pro meu filho...(GRAZIELA AFONSO DE 
CARVALHO) 

 

...eu tenho uma vida bem regrada em relação à alimentação, né!? É... tenho uma filha e com 
essa filha eu também tenho essa preocupação... (MARIA CELESTE FERNANDES) 

 

Aponta que o cuidado do corpo traz conforto, é essencial a vida e auto-estima, mas 
confessa que se sente desanimada, cansada, e mesmo sentindo falta, não tem cuidado 
como precisa e gostaria. 

 

...então hoje em dia eu ainda tô assim, num período que eu ainda estou relaxado em relação 
a isso (...) Ter uma preocupação maior, entendeu...de postura mesmo... Nossa profissão 
desgasta muito, na questão do físico, da musculatura esquelética, eu acho... na questão da 
coluna... Você vê pessoas, colegas nossa, “nova nova” se queixando de problemas de coluna, 
né, entendeu!? Então a gente tem que se preocupar!! Graças a Deus, por enquanto as dores... 
eu ainda não sou “mulher das dores”!! Mas a gente tem que se preocupar sim!!(ALTAMIRA 
PEREIRA VALADARES)  

 

 

...Eu acho que o cuidado com o corpo é essencial pra vida mesmo, entendeu!? Pena que eu 
acho que a nossa profissão deixa um pouco a desejar isso a respeito de tempo, ás vezes são 
mais plantões que a gente faz, mais compromisso como diarista, aí não tem como muito fazer 
esse cuidado com o corpo, entendeu!! Mas eu acho que é essencial pra mulher...(SARA DE 
CASTRO) 

 



 

 

... não tenho tempo de cuidar mais (...) mas acho que é mais pelo cansaço do dia-a-dia que 
você fica um pouco desanimada, né!? Acho que não sobra tempo pra você cuidar de 
você!!(MATHILDE ALENCAR GUIMARÃES) 

 

Bom, eu, particularmente, mal cuido do meu corpo em relação a tudo!! É mas, como atuante 
na profissão que nós estamos hoje, eu acho que nós deveríamos cuidar do nosso corpo de 
várias maneiras, tanto na parte estética, deixando de lado o sedentarismo, como, na, na 
nossa saúde mesmo, né!? (...) Olha, é, eu queria me preocupar mais com o meu corpo. Eu 
queria ter mais cuidado com ele, porque eu acho que... porque eu acho que a gente precisa se 
cuidar... A gente que eu falo não só enfermeira, não só mulher, mas a gente ser humano, a 
gente tem que cuidar do que é nosso!! E o que a gente tem que ninguém tira da gente, é o 
nosso corpo. Então, eu, como enfermeira e mulher, eu queria me preocupar mais com o meu 
corpo (...) E eu acho, que eu cuido pouco, muito pouco do meu corpo!...(JANDIRA BESSA 
MEIRELLES) 

 

...Eu como, enfermeira, até no princípio eu usava aquelas meias “Kendal”, pra evitar 
varizes, até porque eu tenho histórico familiar. Hã... mas confesso que de uns tempos pra cá, 
não tenho usado porque elas esquentam horrores...É basicamente isso, né!? (...) eu sou um 
pouco relaxada, acho que o pessoal da enfermagem, o pessoal da saúde em geral, né... é um 
pouco deslexado com a própria saúde...(JOANA SIMÕES DE ARAÚJO) 

  

...e agora quero cuidar da aparência, da questão do meu emagrecer, porque eu engordei 
muito e agora eu estou lutando pra emagrecer, mais saudável, com dieta, retornar à 
academia, né...(ACÁCIA CRUZ) 

 

...eu não tenho cuidado como eu gostaria de cuidar, quando, como eu tenho necessidade no 
momento, de estar cuidando, né!? (...) deveria ir mais frequentemente ao endocrinologista 
(...) E ir ao ginecologista, que tô no devo, há muito tempo (...) então eu tô um tempo sem ir ao 
médico, sem cuidar do meu corpo como eu gostaria de cuidar!!...(OCIMARA MOURA 
RIBEIRO) 

 

 

...É muito cuidado...e acaba que essa parte do cuidado em si, eu sinto falta (...) Já me 
planejei diversas vezes de começar uma “academia”, começar nem que seja uma caminhada, 
um exercício físico. Às vezes até simplesmente, pular corda (eu já vi em uma reportagem) , e 
falei: - Vou, vou começar semana que vem! E não consigo (...) eu não estou conseguindo 
praticar nada, nem uma caminhada, eu não estou conseguindo mesmo!!(...) Enfim, é, então 



 

 

essa questão do cuidado do corpo, eu tenho que melhorar bastante, eu não estou 
conseguindo...(JUDITH ÁREAS) 

 

Na realidade, eu como mulher enfermeira, eu deixo um pouco a desejar de cuidar de mim 
(...)Então assim, eu não cuido de mim como deveria, entendeu!? Eu tenho problema na 
córnea, tive que fazer, tenho que fazer um exame de tupografia, quer dizer, já tem quase 5 
anos e eu ainda não fiz!! E eu tô vendo prioridades, assim, de outras coisas e acabo 
esquecendo de mim...” Então assim, eu não cuido de mim como deveria, entendeu!? (...)Eu 
sei da importância, mas eu não consigo nesse momento, mudar(...)Eu até que falo, mas 
continuo ainda, eu tô tentando, tirei férias, aí eu falei: Não, eu vou ver minha vista, vou fazer 
um preventivo, eu vou sair, mas aí, acaba que é tanta coisa pra você fazer em tão pouco 
tempo que você acaba deixando pra lá, quando você vai ver, você já voltou, e não fez nada, 
mas assim, eu quero...(GRAZIELA AFONSO DE CARVALHO) 

 

...é uma coisa que todo dia eu trabalho na minha cabeça: preciso ir pra academia, preciso ir 
pra academia!! Tanto pela questão estética, né, porque se eu ganho um quilinho eu já fico 
estressada, como pela questão de fazer bem pra saúde!(MARIA CELESTE FERNANDES) 

  
 
5.1- Compreensão vaga e mediana 
 
 
 Como primeiro momento da análise, busquei compreender o significado do ser-

mulher-enfermeira-no-cuidado-com-o-corpo, onde ainda desprendida de quaisquer 

pressupostos utilizei para compreensão o emergido das falas das depoentes agrupadas 

anteriormente em Unidades de Significado. 

Portanto, o cuidado com o corpo se revela a partir de atitudes voltadas para os hábitos 

alimentares, com dieta balanceada rica em água, suco, frutas, verduras, fibras... e redução no 

consumo de sal, doce e gordura, além de não consumir bebida alcoólica e fumo. A 

preocupação com a dieta e manutenção do peso ideal é referida por elas.  

 Em relação à prática de atividade física regular, as mulheres enfermeiras consideram 

importante para execução das tarefas diárias, destacando que o peso inadequado interfere no 

cuidado. 

 Como medidas de cuidado com o corpo relatam manter cuidados diários, cuidados 

com proteção solar e hidratação da pele, unha e cabelo. Justificam realizar estes cuidados por 

questão estética, ou simplesmente por questão de saúde, para manter o equilíbrio do corpo. 



 

 

 Mas, as depoentes expressam o cuidado do corpo como algo além da atenção ao corpo 

físico e da estética. Ao exemplificar o banho como cuidado destaca neste ato seu conforto, 

mais do que a higiene corporal. Quando realiza o banho, ela diz que “gasta horas”, sentindo 

um conforto muito grande. Diz que se fosse só por higiene, ela higienizava o corpo, a pele e 

estava limpa. Ela atribui ao cuidado com o corpo um significado, no qual a corporeidade se 

revela, ou seja, o corpo se manifesta pela presença do ser.  

Salienta a importância de cuidar da aparência para sua atuação enquanto enfermeira. 

Após sua gestação, teve mudanças consideráveis que a incomoda e tem buscado melhorar sua 

aparência com  tratamento médico. Contudo, o cuidado abrange também a saúde espiritual e 

mental, gosta de ouvir músicas, ir à igreja, buscar a Deus, gosta de lazer, estar com o filho e 

família. 

 Afirmam que como cuidado com o corpo, realizam exames de rotina regularmente. 

Dentre estes exames, os mais referidos são os laboratoriais e o colpocitológico, preconizados 

pelo Ministério da Saúde como exames de prevenção de agravos relacionados à saúde da 

mulher. Além disso, costumam ir com frequencia a médicos especialistas, como: 

cardiologista, endocrinologista, dermatologista, ginecologista, angiologista e ainda, a 

nutricionista. Na busca por especialidades, se focam em doenças preexistentes ou em 

sintomas sugestivos de acometimentos conforme sua predisposição. Faz tratamento para 

varizes com angiologista, porém confessa que só buscou tratamento  após o surgimento de 

varizes associadas a edema e dor em membros inferiores. Consideram que ao investigarem as 

doenças através da realização de exames, previnem  problemas relacionados ao corpo e a 

mente, visto que a profissão a expõe a várias doenças. 

 Ressaltam que trabalham muito... de 2ª a 6ª feira o dia inteiro, trabalham em dois 

empregos, e ao chegar em casa após o dia de trabalho, tem que se dividir com casa, com filho, 

marido e tudo o mais.... 

 Por se tratar de uma profissão que prima o cuidado com o outro, utilizando o corpo 

como instrumento de trabalho entendem que para cuidar dos que dependem do seu cuidado, o 

paciente, família, especialmente os filhos precisam estar bem. Este estar bem é referido como 

estar bem fisicamente, metabolicamente e emocionalmente. Neste sentido, descrevem 

medidas de saúde a serem seguidas, como uso de meias elásticas durante as atividades diárias, 

hábitos alimentares saudáveis, a fim de facilitar a execução das tarefas enquanto enfermeira, 



 

 

que incluem andar, subir escadas, ficar em pé por longo tempo, e para aquelas que estão 

acima do peso ideal, a execução de tais tarefas pode ser prejudicada. 

 As depoentes revelam que devido a sua rotina enquanto mulher, mãe e enfermeira, não 

têm como cuidar muito do corpo. Dizem que o tempo é insuficiente diante de tantas 

atribuições. No cotidiano de ser mulher enfermeira referem estar se preocupando menos, não 

estar cuidando do corpo como gostariam. Relacionam esta situação ao trabalho e a outras 

tarefas em casa, como cuidar de filho, de marido. Ou seja, a “correria toda de mulher, ser mãe, 

enfermeira e tudo o mais”, consome bastante tempo. 

 O não cuidado é considerado como um desleixo. Afirmam que estão relaxadas com 

este cuidado, pois os hábitos mais simples, como pintar o cabelo e fazer uma unha, não estão 

sendo executados. 

Sentem  falta deste cuidado, mas priorizam outras coisas e confessam acabar não 

cuidando como deveriam. Todavia, acha que deveria se preocupar mais com o seu corpo e 

elenca a responsabilidade pessoal para com a manutenção deste corpo, visto que é referido 

como um bem que deve ser cuidado e que ninguém pode tirar dela. Destaca isso na fala, ao 

dizer que para ela, cuidar do seu corpo é cuidar da sua vida, quando ela se cuida, ela está 

cuidando para que viva mais e melhor. 

 Referem que ao se cuidar, melhora a qualidade de vida da família, pois ensinam aos 

filhos hábitos de alimentação saudavél, considerando um modo de cuidar do corpo. 

Relacionam o fato de se cuidar à busca por um futuro melhor, tanto para ela, quanto para a 

sua família, especialmente os filhos. Explicitam que se cuidarem da saúde, terão 

possibilidades de uma velhice mais saudável, mais longa e poderão acompanhar o 

crescimento deles. 

 Assim, a compreensão vaga e mediana me permitiu vislumbrar os conceitos 

heideggerianos destacados nas falas, mesmo que ainda ocultos contudo visíveis, ao pensar 

fenomenologicamente, onde o ser-mulher-enfermeira se manifesta com especificidades em 

seu mundo cotidiano da ocupação.  

  

 

5.2- Interpretação 

 



 

 

Na construção do significado de ser-mulher-enfermeira-no-cuidado-com-o-corpo 

ficou explicito que: 

 

 “ O ser-mulher-enfermeira é um ser lançado no mundo de rotinas de sua ocupação 
enquanto mãe, mulher e profissional, se projetando para suas possibilidades 
enquanto ser. Cuida do corpo com cuidados diários com pele, unha, cabelo, prática 
de atividade física e dieta alimentar balanceada, permanecendo na cotidianidade. 
Refere medidas de prevenção contra agravos de saúde com realização de consultas 
médicas e exames periódicos. Sua preocupação com a saúde está no aparente, ou seja, 
no corpo físico, o que é factual. Entendem que a profissão requer um bom estado de 
saúde para facilitar a execução de suas tarefas e por conseguinte, sua ocupação sofre 
exposição a riscos físicos, ergonômicos e biológicos relacionados ao trabalho. Como 
mãe-mulher-enfermeira, se preocupa com a saúde dos filhos e busca estar bem para 
acompanhar o crescimento deles. Confessa que deveria  se cuidar mais, em geral se 
angustia com a situação, pois a realidade vivida para ser modificada depende da 
própria atitude, mesmo tentando, não consegue cuidar mais. Busca o cuidado 
pensando no futuro, por uma questão de conforto e para se sentir bem” 
 

Dado exposto, prossegui no movimento metódico heideggeriano a interpretar estes 

conceitos a partir da leitura de Ser e Tempo – obra de Martin Heiddeger. 

E como segundo momento metódico de análise, segui o caminho heideggeriano de 

interpretação ou hermenêutica, guiado pelo “fio” da compreensão vaga e mediana.  

Heidegger (2012, p.209) em sua obra Ser e Tempo destaca que 

 

o projetar inerente ao compreender possui a possibilidade própria de se elaborar em 
formas. Chamamos de interpretação essa elaboração. Nela, o compreender vem a 
ser ele mesmo e não outra coisa. A interpretação funda-se existencialmente no 
compreender e não vice-versa. Interpretar não é tomar conhecimento do que se 
compreendeu, mas elaborar as possibilidades projetadas no compreender. 

 
  

O filósofo continua a dizer que a interpretação funda-se numa visão prévia do 

fenômeno. Não significa investigar o fenômeno baseado em pressupostos ou teorias, mas a 

interpretação vem a reafirmar conceitos concebidos previamente de forma definitiva ou 

provisória.  

 A Fenomenologia possibilita através do estudo do fenômeno, no retorno às coisas a 

elas mesmas, fazer o ente mostrar-se como aquilo que, em si mesmo, ele não é 

(HEIDEGGER, 2012, p. 67). 



 

 

 O ser a partir do momento que tem a capacidade de questionar deixa de ser 

simplesmente ente, pois pode-se chamar de ente qualquer coisa, objeto, pessoa.  

 O ser é o transcedens pura e simplesmente. A transcedência do ser da presença é 

privilegiada porque nela reside a possibilidade e a necessidade da individuação mais radical    

( HEIDEGGER, 2012, p. 78). 

 

A presença só “tem” sentido na medida em que a abertura do ser-no-mundo pode 
ser “preenchida” por um ente que nela se pode descobrir. Somente a presença pode 
ser com sentido ou sem sentido. Isso significa: o seu próprio ser e o ente que se lhe 
abre podem ser apropriados na compreensão ou recusados na incompreensão 
(HEIDEGGER, 2012, p. 213). 

 

O questionado da investigação é o ser, pois o questionar necessita de uma orientação 

prévia do que se busca. (HEIDEGGER, 2012). A busca neste sentido do ser requer uma 

compreeensão vaga e mediana deste ser, sem objetivar uma explicação, porém, conduz a uma 

interpretação do que está sendo investigado.  

Mediada pelo fio condutor da compreensão vaga e mediana, busquei na interpretação 

desvelar o encoberto do ser-mulher-enfermeira-no-cuidado-com-o-corpo, como um ser-aí 

lançado no mundo da ocupação do trabalho, da casa, do filho, do marido, que no cotidiano 

cuida do corpo aparente com prática de atividades físicas, dieta alimentar balanceada, 

preocupação com manutenção do peso corporal e proteção solar e hidratação da pele, unha e 

cabelo, que é factual. Revela ainda através do seu falatório, um cuidado impessoal, porém, 

focado em áreas específicas de acordo com as necessidades desta mulher – algumas cuidam 

da saúde como medida de prevenção a agravos e outras só cuidam quando a doença já está 

instalada. Ressalta nesta falação, suas possibilidades enquanto ser e sua preocupação com o 

futuro – temporalidade – pois ao se cuidarem, almejam um melhor futuro, tanto para ela, 

quanto para a sua família, especialmente os filhos. Transparecem ainda em sua 

existencialidade, um movimento para a angústia por não cuidar do corpo como deveria e 

gostaria. 

 Heidegger (2012, p. 204) diz que na presença, o ser encontra o horizonte para a 

compreensão e possível interpretação do ser. 

 Com isso, a presença se manifesta onticamente, que é o que está “mais próximo” de si 

mesma, e ontologicamente, que é o que está mais distante ( HEIDEGGER, 2012, p.53). 

 Heidegger (2012, p. 174) diz: “o mundo da presença libera, portanto, entes que não 

apenas se distinguem dos instrumentos e das coisas, mas que, de acordo com seu modo de ser 



 

 

de presença, são e estão “no” mundo em que vêm ao encontro segundo o modo de ser-no-

mundo”. O ser-aí mulher-enfermeira é um ser-no-mundo com os outros, seja os membros da 

equipe ou outros profissionais que atuam junto com as mesmas. 

 As mulheres enfermeiras descrevem o seu cuidado com o corpo onticamente, quando 

expressam os hábitos rotineiros de higiene, cuidados com a pele, unha e cabelo. Detalham 

suas ações de prevenção contra as doenças que mais acometem as mulheres, com realização 

de exames periódicos de sangue, preventivos e ida a consultas médicas com cardiologistas, 

endocrinologistas entre outros profissionais da saúde, expressando a inautenticidade deste ser. 

 Todavia, algumas mulheres se revelam como um ser autêntico e específico em seu 

cuidado, pois procuram atendimento médico para suas manifestações clínicas individuais. 

Mulheres que se preocupam com a proteção da pele e vão frequentemente ao dermatologista, 

por ter uma pele muito branca e histórico familiar de doença cancerígena, ou ainda por lesões 

dermatológicas surgidas durante gestação. Mulher que faz acompanhamento clínico com 

endocrinologista e hematologista, por ser portadora de hipotireoidismo e alfatalassemia. Com 

isso, revelam o modo de ser autêntico de cuidado com o corpo. 

 Nesse sentido, Heidegger (2012, p. 48) afirma que: “é próprio deste ente que seu ser se 

lhe abra e manifeste com e por meio de seu próprio ser, isto é, sendo. A compreensão de ser é 

em si mesma uma determinação de ser da presença. O privilégio ôntico que distingue a 

presença está em ela ser ontológica”. 

 Em seu cotidiano, as mulheres-enfermeiras relatam cuidar de um corpo físico, 

aparente, como cuidar do cabelo, da pele, das unhas. Este cuidado aparente é da própria 

impessoalidade da presença no cotidiano, na facticidade.  

 O impessoal é conceituado por Heidegger (2012, p. 184-185) ao dizer 

 

O impessoal, que não é nada determinado, mas que todos são, embora não como 
soma, prescreve o modo de ser da cotidianidade (...) O impessoal tira o encargo de 
cada presença em sua cotidianidade. E não apenas isso; com esse desencargo, o 
impessoal vem ao encontro da presença na tendência de superficialidade e 
facilitação. 
 
 

O cuidar da saúde é elencado como cuidado de prevenção à doença, tratando o que o 

corpo físico apresenta. Segundo o OMS a saúde pode ser definida como “um completo estado 

de bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade” 

(BRASIL, 2009). 



 

 

Para o Ministério da Saúde, o conceito de saúde se baseia na Constituição Federal de 

1988 no artigo 196, que dizia 

 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação.. 
Este é o princípio que norteia o SUS, Sistema Único de Saúde. E é o princípio que 
está colaborando para desenvolver a dignidade aos brasileiros, como cidadãos e 
como seres humanos (SCLIAR, 2007, p. 39). 

 
 

 Almeida (2009, p.148) diz que “na convivência, o ser-aí inautêntico, vivendo na 

impessoalidade, evidencia o falatório ou falação – uma modalidade do discurso superficial, 

que agrega também tudo que é novo e ainda não bem compreendido/entendido, que se 

relaciona aos caminhos da curiosidade”. 

 Heidegger (2012, p. 232) complementa que: 

 

O falado na falação arrasta consigo círculos cada vez mais amplos, assumindo um 
caráter autoritário. As coisas são assim como são porque é assim que delas 
(impessoalmente) se fala. Repetindo e passando adiante a fala, potencia-se a falta 
de solidez. Nisso se constitui a falação. 

 
 

 Embora o corpo físico seja destaque na maioria dos relatos, trouxe a Corporeidade 

citada por Heidegger como algo que vai além do visível. É o ser que corpora ao se relacionar 

com o mundo, o que ele chama de corporar do corpo. O filósofo inova ao explicar que o corpo 

material termina na pele, mas estamos constantemente em relação de algo além desse corpo 

material ( HEIDEGGER, 2009).  

No presente estudo o corpo foi conceituado na perspectiva Heideggeriana como 

corporeidade e esta compreensão se revelou também na fala de uma depoente ao considerar 

importante a higiene. Ela considera especial o momento do dia em que realiza o banho e gosta 

de permanecer “horas” sob o chuveiro, alegando ser um momento de cuidado com o seu 

corpo, não para somente permanecer higienizada, mas para sentir prazer durante o banho e ter 

conforto. Para tal, o cuidado vai além do físico, mas atinge o ser-aí no mais oculto. 

 Heidegger conclui que se o corpo como corpo é o meu corpo em cada caso, então este 

modo-de-ser é o meu e, portanto, o corporar é co-determinado pelo meu ser homem no 

sentido da permanência estática em meio aos outros entes (HEIDEGGER, 2009, p. 123). O 



 

 

limite do corporar se modifica quando o meu corpo muda de mundo no qual o meu ser está 

lançado.  

 A descrição de cuidados com o corpo apontada pelas mulheres enfermeiras é aqui 

interpretada no pensar de Heidegger como facticidade, ou seja, o que se repete, o que a 

presença sempre é.  

 

Chamamos de facticidade o caráter de fatualidade do fato da presença em que, 
como tal, cada presença sempre é. (...) O conceito de facticidade abriga em si o ser-
no-mundo de um ente “intramundano”, de maneira que este ente possa ser 
compreendido como algo que, em seu “destino”, está ligado ao dos entes que lhe 
vêm ao encontro dentro de seu próprio mundo” (HEIDEGGER, 2012, p. 102) 
 
 

Com a facticidade, o ser-no-mundo se dispersa em múltiplos modos de ser-em, citado 

como um destes, o modo de ser da ocupação. O ser-no-mundo é tomado por este mundo do 

qual se ocupa. 

Ocupação pode ser sinalizado por Heidegger (2012, p. 57) como: “modos de ocupação 

são também os modos deficientes de omitir, descuidar, renunciar, descansar, todos os modos 

de “ainda apenas”, no tocante às possibilidades da ocupação”. O termo “ocupação” tem de 

início, um significado pré-científico e pode designar: realizar alguma coisa, cumprir, “levar a 

cabo”. 

As mulheres enfermeiras por se mostrarem nestes modos de ocupação, ocupam-se em 

cuidar do outro, seja pacientes, familiares e descuidam de si próprias. Revelam que gostariam 

de se cuidar mais e não conseguem. 

O significado deste descuidar dado por Heidegger, se refere do ponto de vista 

ontológico, por uma tendência e propensão do ser, em querer ou desejar o fenômeno da cura, 

porém, acaba em fracasso, ao se ver no mundo da ocupação, ocupando-se com múltiplas 

tarefas como mãe, mulher, profissional, dona de casa, dentre outras. 

Heidegger (2012, p. 262) define que: 

 

...a cura é sempre ocupação e preocupação, mesmo que de modo privativo. No 
querer só se apreende um ente já compreendido, sito é, um ente já projetado em 
suas possibilidades como ente a ser tratado na ocupação ou a ser cuidado em seu ser 
na preocupação. 

 
 

 Este ser-mulher como um ser-no-mundo da ocupação vivencia o medo de não 

conseguir cuidar do corpo. Manifestam uma ansiedade em realizar todas as suas atribuições 



 

 

enquanto mulher-enfermeira e ainda conseguirem dedicar cuidado ao corpo.  Elas querem e 

não conseguem se cuidar, elas precisam e não têm tempo para se cuidar, elas buscam e não 

alcançam o cuidado com o corpo em sua totalidade. 

 O medo gerado abre caminho para reflexão sobre o sentido próprio do cuidado e leva 

o ser a se revelar como próprio ser-no-mundo. Neste movimento de ansiedade, ela se projeta 

para o “futuro’ num movimento de compreensão de que agora não dá para cuidar em amplo 

sentido, com conforto, vaidade, enfim como presença em seu modo mais próprio. 

Heidegger (2012, p. 201) trata o medo como: 

 

O medo revela a presença de maneira privativa. Ele confunde e faz “perder a 
cabeça”. O medo vela, ao mesmo tempo, o estar e ser-em perigo, já que deixa ver o 
perigo a ponto de a presença precisar se recompor depois que ela passa. Ter medo 
por ou ter medo de alguma coisa sempre abre – seja privativa ou positivamente – de 
modo igualmente originário, o ente intramundano em sua possibilidade de ameaçar 
e o ser-em no tocante ao estar ameaçado. 

 
 

 Ao expressarem que o tempo utilizado no cotidiano para o cuidado com os outros – 

próprio da sua ocupação – limita o tempo gasto no cuidado com o corpo, demonstra que em 

nosso cotidiano, estamos ocupados com as coisas do mundo, com os nossos afazeres e 

preocupados com o que faremos em seguida. A esse nosso modo de ser cotidiano, 

Heidegger denominou de decadência; nela, nos comportamos de modo impróprio, na 

medida em que nos desviamos de nosso modo mais próprio de ser, o qual se mantém 

latente, podendo emergir a qualquer momento (FERREIRA, 2003). 

 Heidegger (2012, p.245) refere que: 

O fenômeno da decadência também nãp propicia uma “visão noturna e 
soturna” da presença, uma propriedade ôntica que pudesse servir de 
complemento ao aspecto inocente da presença. A decadência descobre uma 
estrutura ontológica essencial da própria presença. Ela determina tão pouco o 
lado noturno e soturno da presença que chega até mesmo a constituir todos os 
seus dias em sua cotidianidade. 

  

 A abertura deste ser enquanto presença ocorre num tempo presente, mas se projeta 

para o futuro, é a temporalidade num movimento de compreensão e interpretação do ser. A 

temporalidade é o sentido do ente chamado presença. A interpretação da presença enquanto 

temporalidade embaseia o sentido do ser (HEIDEGGER, 2012). 

Ferreira (2003, p. 11) conclui que: 

Segundo Heidegger, pensar o tempo a partir do tempo implica pensar o tempo 
como o horizonte no qual podemos compreender as manifestações do ser. 



 

 

Desta forma, o tempo, ao temporalizar-se, expõe a abertura na qual o ser tem 
condições de se desvelar ou de se velar. 

 
 

Em Ser e tempo, Heidegger (2012, p.397) determina o conceito da temporalidade: 
 

O uso terminológico dessa expressão temporalidade deve, de início, manter 
distantes todos os significados impostos pelo conceito vulgar de tempo como 
futuro, passado e presente. O mesmo vale para os conceitos de um tempo subjetivo 
e objetivo, respectivamente, imanente e transcendente. Na medida em que, numa 
primeira aproximação e na maior parte das vezes, a compreensão da presença é 
imprópria, pode-se presumir que o tempo da compreensão vulgar apresente um 
fenômeno, sem dúvida, autêntico, mas derivado. Ele surge da temporalidade 
imprópria que, por sua vez, possui uma origem própria. Os conceitos de futuro, 
passado e presente nascem, imediatamente, da compreensão imprópria do tempo.  

  

As enfermeiras ao expressarem o significado do cuidado com o corpo, apreendem 

em dois momentos, ao descreverem o tempo presente, impessoal dedicado às ações 

realizadas enquanto mãe, profissional e mulher e atribuem ao futuro, o a-vir quando por 

agirem em prol do cuidado com elas,  terão possibilidade de vivenciar um futuro 

saudável e acompanhar o futuro crescimento dos filhos. 

Heidegger (2012, p. 58) define presente e passado em “A presença “é” o seu 

passado no modo de seu ser, o que significa, a grosso modo, que ela sempre “acontece” 

a partir de seu futuro.” 

 Tal como nos diz Heidegger (2012, p. 55) 

 

A presença é de tal modo que, sendo, realiza a compreensão de algo como ser. 
Mantendo-se esse nexo, deve-se mostrar que o tempo é o de onde a presença em 
geral compreende e interpreta implicitamente o ser. Por isso, deve-se conceber e 
esclarecer, de modo genuíno, o tempo como horizonte de toda compreensão e 
interpretação de ser. 

 
 
 Logo, como o sentido da presença é a temporalidade, o ser-mulher-enfermeira dotada 

de compreeensão e interpretação deste ser no mundo da ocupação do trabalho, envolta por 

atribuições e responsabilidades enquanto mulher-enfermeira se projeta em sua temporalidade 

para outras possibilidades de cuidar do seu corpo que perpassa por cuidados cotidianos e 

inespecíficos, a fim de estar bem, alcançar uma melhor qualidade de vida, ter um futuro 

melhor e presenciar o crescimento dos filhos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 No intuito de desvelar o significado que a mulher enfermeira atribui ao cuidado com o 

corpo, a fenomenologia foi utilizada como abordagem metodológica. A aderência do objeto 

de estudo ao método permitiu-me compreender a mulher-enfermeira como um ser único e 

ontológico. Para isso, encontrei na abordagem heideggeriana expressa em Ser e Tempo um 

alicerce para tal compreensão, pois, nesta obra, Martin Heidegger busca compreender 

ontologicamente o ser humano.  

Este estudo teve origem por uma motivação, enquanto enfermeira, pelas questões 

relacionadas ao cotidiano da mulher-enfermeira e o cuidado com o corpo. Busquei 

compreender o significado dado por esta mulher ao cuidado com o corpo, utilizando o 

conceito de corporeidade, que vai além do corpo material, dito por Heidegger como um corpo 

que se revela pela presença e se manifesta sob diversos olhares. 

O fenômeno do cuidar do corpo para as mulheres enfermeiras pode ser influenciado ao 

longo da vida, por isso, foi utilizado a faixa etária de mulheres economicamente, sexualmente 

e profissionalmente ativas, a fim de apreender o significado dado por elas ao cuidado com o 

corpo. Questões surgiram e me inquietavam: Como as mulheres enfermeiras cuidavam do 



 

 

corpo?? Qual o significado que elas atribuíam a este cuidado? Afinal, no seu dia-a-dia são 

inúmeras as suas atribuições enquanto mãe, mulher e enfermeira. 

Procurei através das entrevistas, tentar apreender pelas falas das mulheres-enfermeiras, 

o oculto do seu cuidado. Confesso que a tarefa como pesquisadora foi desafiadora, contudo 

busquei desvendar o fenômeno, entendendo que o significado deste cuidado tem faces  a 

serem reveladas. 

Portanto, as falas expressam um cuidar atrelado ao ser-mulher no seu modo de 

ocupação. A profissão em destaque vive a essência do cuidado com o outro e através dos 

depoimentos, foi compreendido que para cuidar do outro precisam cuidar de si. Referiram que 

não podem executar tarefas cabíveis à ela, se não estiverem bem fisicamente, emocionalmente 

e até, esperitualmente. 

O fato de ser-mulher-enfermeira, conduziu-me, na perspectiva heideggeriana, à 

reflexão das possibilidades  de ser - algumas também vivenciadas por mim, - como ser-

mulher, ser-mãe, ser-esposa, ser-dona-de-casa, ser –profissional. 

Pude compreender que o cuidado com o corpo perpassa pelo ôntico e factual, fundado 

em cuidados com o corpo aparente. Nessa situação de cuidar, as enfermeiras desenvolvem 

uma relação inautêntica de cuidado, como toda mulher executa. No entanto, busquei um 

conceito de cuidado com um corpo que vai além deste, dito por Heidegger como 

Corporeidade, observada em alguns depoimentos pelo modo de ser da autenticidade, dito 

como um cuidado que traz conforto e bem estar, que não se preocupa com o estético e 

imposto pela mídia, que tem na unicidade o modo de ser. 

Em outro movimento, a preocupação com o cuidado com o corpo esteve vinculada ao 

futuro e qualidade de vida da mesma e de seus familiares, compreeendido por mim como foco 

para o seu cuidado, elas cuidam para estarem bem e viverem mais tempo com o seu próximo.  

 Estudar o fenômeno de ser-mulher-enfermeira-no-cuidado-com-o-corpo permitiu 

revelar estas faces como possibilidades do ser, um ser que cuida no seu cotidiano, que cuida 

como prevenção de agravos, que cuida para estar apta a cuidar dos outros e que cuida para 

estar bem e viver melhor. 



 

 

 Compreende-se que o significado que a mulher-enfermeira atribui ao cuidado com o 

seu corpo merece uma ampla discussão uma vez que ao estar atuante na profissão, a mulher 

vivencia múltiplas possibilidades que influem no cuidado com o seu corpo.  

Entendo que discutir as interfaces do cuidado dado por elas, faz transparecer áreas de 

foco para serem aprimoradas. A exposição ocupacional sofrida pela atuação enquanto 

enfermeira traz consequências físicas e mais ainda, emocionais, demonstrando a necessidade 

de aprofundamento em estudos voltados à saúde mental destas mulheres. Como citado em 

algumas falas, há uma necessidade dos profissionais em saúde terem um apoio psicológico 

para toda carga emocional abargada no ambiente de trabalho. Esta compreensão pode 

aprimorar a atenção à saúde da mulher trabalhadora, favorecendo a promoção da saúde com 

vistas à melhor qualidade de vida e melhores políticas públicas voltadas à sáude desta mulher. 

Acredito também que tratar desta temática neste estudo contribuirá para a difusão de 

estudos voltados para as áreas da saúde da mulher e da saúde da mulher trabalhadora, 

ampliando a compreensão existencial da relação da mulher-enfermeira e o cuidado com seu 

corpo. Além disso, enriquecerá os estudos fenomenológicos no campo da Enfermagem. 
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APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

1. Dados de identificação 
 

Título do Projeto: O CUIDADO DA MULHER ENFERMEIRA COM O SEU CORPO 

 
Pesquisador Responsável: Kelly Leal Silveira Fazoli 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 
Telefones para contato: (21)32684835 –(21) 33513770- (21)88183770 
 
Nome da voluntária:     _______________________________________________________ 
Idade: _____________ anos         R.G. __________________________ 
 

 A Sr. (ª) está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa intitulado: O 

cuidado da mulher enfermeira com o seu corpo, de responsabilidade  
das pesquisadoras Sonia Mara Faria Simões e Kelly Leal Silveira Fazoli 

 



 

 

Esta pesquisa tem como objetivo compreender o significado que a mulher enfermeira 
atribui ao cuidado com o seu corpo. 

Participando desta pesquisa, a Srª estará contribuindo para a ampliação dos 
conhecimentos sobre a assistência à saúde da mulher, fortalecendo dados sobre a relação da 
enfermeira com o seu trabalho e o seu corpo. A pesquisa será realizada através de entrevistas, 
ou seja, a pesquisadora irá desenvolver uma conversa, que será gravada em aparelho de MP4 
player, sobre a perspectiva de compreender o cuidado da mulher enfermeira com o seu corpo. 
 A presente pesquisa não oferece riscos ou danos físicos, econômicos ou sociais. Caso 
a  Srª tenha qualquer dúvida relacionada a pesquisa, poderá entrar em contato com a 
pesquisadora, por telefone ou pessoalmente. A pesquisadora garante o acesso às informações 
atualizadas durante todo o estudo. 
 Sua participação é voluntária, de maneira que está livre para retirar este consentimento 
e deixar de participar do estudo a qualquer momento, sem nenhum prejuízo. As informações 
relacionadas à sua privacidade serão mantidas em caráter confidencial. 
 Ao final do estudo, as informações poderão ser divulgadas em textos, periódicos ou 
eventos científicos da área da enfermagem e saúde.  
 
Eu, _______________________________________________, RG nº 
_____________________ declaro ter sido informada e concordo em participar, como 
voluntária, no projeto de pesquisa acima descrito. 

 
Nova Friburgo-RJ, _____ de ____________ de _______. 

 
__________________________________________             _________________________ 

Nome e assinatura da voluntária                                  Kelly |Leal Silveira Fazoli     
 (Responsável        por      obter    o    consentimento)   

                                                                      
 _________________________________                _______________________________ 
                       
Testemunha             Testemunha 

APÊNDICE B 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 
Entrevista nº ______      

Inicio:                         Término:                              Data: __ /__  / ___   

� Identificação: 

Iniciais do nome:_________________________________Idade:______________  
Endereço:___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
Estado civil:_______________________     Nº Filhos: _________________   
Nível de Formação:______________________  
Tempo de formação acadêmica:____________ 
Tempo de atuação no cenário da pesquisa: ________________ 
Locais de atuação da profissão: __________________________________________ 



 

 

 
 

Questões: 

 
 

1. Como você, mulher enfermeira cuida do seu corpo?  

2. O que significa isto? 

 

Observações da Pesquisadora: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ANEXO A  

 Aprovação do Comitê de Ética (Plataforma Brasil) 

 



 

 

 


