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É sobre poesia.
É sobre olhar e não enxergar
porque só se sente.
E se arrepia.
E o que parece próximo,
o que se imaginava ser conhecido,
entra redundantemente, para dentro.
Sublima o anterior.
Fica.
Se fixa.
Se arraiga nas profundezas
desconhecidas e misteriosas d´alma.
De modo impressionante,
contraditoriamente, se mexe em flexibilidade fas-ci-nan-te.
Dança, quase.
Move todas ou grande parte das certezas...
Leveza de cabelos no ar ou paradinhos, mas
em harmonia, absolutamente pacífica,
com a cabeça e com o coração.
É onde a saída, a fuga, o escape, o rumo da crise
fica mais para dentro.
Sempre.
É sobre não ter lógica porque sentido tem, ah se tem!
Aaahhh se tem...

Pensamentos (e conclusões),
Porto, Portugal 04/01/2017
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RESUMO
FONSECA, Paula Isabella Marujo Nunes da. O autoconhecimento e sua
multidimensionalidade aplicada à equipes de transplantes. Tese (doutorado).
Orientadora: Profª Drª Cláudia Mara de Melo Tavares, Co-orientador: Prof Dr José Carlos
Carvalho. Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC)/UFF.
Estudo buscou compreender o autoconhecimento como estratégia de manutenção da
saúde mental das equipes de transplantes que realizam a entrevista familiar para doação
de órgãos. Para isso investigou-se a experiência emocional vivenciada na entrevista
familiar em âmbito nacional (Porto Alegre, Brasil) e internacional (Porto, Portugal).
Objetivo geral: propor um modelo de desenvolvimento de perspectiva de
autoconhecimento baseada nos referenciais teóricos e nos desvelares promovidos pela
produção de dados. Objetivos específicos: 1) promover experimentações estéticas com
os coordenadores avançados em transplantes para acessar os conteúdos inconscientes
presentes no processo de doação de órgãos; 2) desvelar ações de promoção em saúde
mental baseadas no autoconhecimento dos coordenadores avançados em transplantes
observadas nos cenários nacionais e internacionais; 3) revelar por meio da produção de
dados expressivos evidenciados através da Sociopoética, novas estratégias de
enfrentamento das situações difíceis; 4) analisar a repercussão das estratégias de
enfrentamento delineadas para as situações de comunicação difícil no cotidiano laboral
dos coordenadores avançados em transplantes. Método: Pesquisa de abordagem
Sociopoética, com parte de registro em diário de participante. A maior parte dos dados
foram produzidos por meio de encontros com o grupo-pesquisador em abril de 2016, e
outra parte foi coleta por meio das impressões observadas e registradas de diário de campo
de outubro de 2016 à janeiro de 2017. Os participantes foram os coordenadores avançados
em transplantes integrantes das equipes que atuam no processo de doação de órgãos em
ambos os países investigados. A análise dos dados sociopoéticos foi do tipo,
classificatória, transversal e filosófica, enquanto os dados internacionais foram
submetidos a análise de conteúdo. Todos os dados produzidos têm como fonte principal
de interpretação a perspectiva teórica de Juan Casassus e Jean Watson. Estudo aprovado
no CEP respeitando os princípios éticos de pesquisas com seres humanos. Resultados e
Discussão: De acordo com os dados foi possível observar a formação de três eixos
principais que foram: Autoconhecimento, relacionado ao Coordenador e relacionado às
Associações Inconscientes; Estratégias de enfrentamento das situações difíceis, sobre Si
Mesmo (Lidar consigo mesmo); e , Ações de Promoção à Saúde Mental. Sendo assim, foi
possível estabelecer trocas de saberes, não somente sobre o processo duro, quase
aristocrático da doação, mas de saberes outros, socialmente construídos (FREIRE, 2002),
muito relacionados ao seio familiar como os que envolvem valores, sentimentos,
sensações, medos, inseguranças, que são trivialmente recalcados à turbulência existencial
humana. Considerações Finais: Os coordenadores avançados em transplantes iniciaram
o movimento de autoconhecimento ao fazerem associações de situações vivenciadas no
processo de doação de órgãos com elementos do inconsciente tornando-os acessíveis ao
nível consciente, em sequência, ao identificarem o desvelar de suas emoções e as
representarem em situações ocorridas frequentemente, conseguiram observar que é
preciso se posicionarem mais em relação a si mesmos, e se questionarem como estão
enfrentando seus conflitos, aplicando tais conhecimentos na prática, de modo a se
reorganizarem e a lidarem melhor com as situações difíceis concernentes a entrevista
familiar para doação de órgãos.
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Palavras-chave: Emoções Manifestas, Pessoal de Saúde, Gestão do Conhecimento,
Transplantes, Sociopoética, Enfermagem Psiquiátrica.

ABSTRACT
FONSECA, Paula Isabella Marujo Nunes da. Self-knowledge and its
multidimensionality applied to transplantation teams. Thesis (doctorate). Advisor:
Profª Drª Cláudia Mara de Melo Tavares, Co-Advisor: Prof Dr José Carlos Carvalho.
Nursing School Aurora de Afonso Costa (EEAAC)/UFF.

This study aimed to understand self-knowledge as a strategy for the maintenance of
mental health of the transplant teams that perform in family interview for donation of
organs. For that, the emotional experience experienced in the family interview at Porto
Alegre, Brazil and at Porto, Portugal interviews was investigated. General objective: to
propose a model of development of a perspective of self-knowledge based on the
theoretical references and on the disclosures promoted by the production of data. Specific
objectives: 1) to promote aesthetic experiments with the advanced coordinators in
transplants to access the unconscious contents present in the process of organ donation;
2) unveil mental health promotion actions based on the self-knowledge of advanced
transplant coordinators observed in national and international settings; 3) to reveal,
through the production of expressive data evidenced through Sociopoetics, new strategies
for coping with difficult situations; 4) to analyze the repercussion of coping strategies
outlined for communication of difficult situations in the daily work of the advanced
transplant coordinators.Method: Sociopoetic approach research, with onde part registered
in field journal. Most of the data were produced through meetings with the researcher
group in April 2016, and another part was collected through observed impressions and
wsa registered in a field journal from October 2016 to January 2017. Participants were
the Advanced coordinators in transplantation of the teams that work in the process of
donating organs in both countries investigated. The analysis of sociopoetical data was of
the type, classificatory, transversal and philosophical, while international data were
submitted to content analysis. All the data produced have as main source of interpretation
the theoretical perspective of Juan Casassus and Jean Watson. Study approved in the CEP
respecting the ethical principles of researches with human beings. Results and Discussion:
According to the data it was possible to observe the formation of three main axes that
were: Self-knowledge, related to the Coordinator and related to the Unconscious
Associations; Strategies to cope with difficult situations, about Self (Dealing with
oneself); And, Actions to Promote Mental Health. Thus, it was possible to establish
exchanges of knowledge, not only about the hard, almost aristocratic process of donation,
but also about other socially constructed knowledges (FREIRE, 2002), which are closely
related to the family as those involving values, feelings, Fears, insecurities, which are
trivially repressed by human existential turbulence. Final Considerations: Advanced
transplant coordinators initiated the self-knowledge movement by making associations of
situations experienced in the process of organ donation with elements of the unconscious
making them accessible to the conscious level in sequence by identifying the unveiling
of their emotions and representing them in situations that have occurred frequently, have
been able to observe that they need to position themselves more in relation to themselves,
x

and question how they are facing their conflicts, applying such knowledge in practice, in
order to reorganize themselves and to deal better with the difficult situations concerning
the interview for organ donation.
Keywords: Emotions Expressed, Health Personnel, Knowledge Management,
Transplants, Sociopoetics, Psychiatric Nursing.
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E começa a jornada.
Saída pela ponte,
Casa colorida fica para longe.
Agora sigo em busca de novos horizontes.

INTRODUÇÃO
A CONTINUIDADE DE UMA IDEIA (MOTIVAÇÃO)

Iniciei o trabalho com transplantes em 2009 na Central de Transplantes do Rio
de Janeiro, por ocasião de um concurso público temporário. A falta de experiência do
grupo que entrou para trabalhar naquele lugar era posta, e por conta disso fomos
encaminhados a diversas capacitações sobre como funcionava o processo de doação até
o transplante de órgãos. Fomos apresentados ainda às responsabilidades a serem
cumpridas na função de coordenador avançado em transplantes, que acumulava à época
as atividades de diferentes dispositivos facilitadores - se assim posso denominar - para a
realização do processo de doação de órgãos, como as CIHDOTTs (Comissão Intra
Hospitalar para Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes), OPOs (Organização de
Procura de Órgãos) e a própria CNCDO (Central de Notificação, Captação e Distribuição
de Órgãos) também conhecida como Central de Transplantes e que mais tarde veio a se
chamar de Programa Estadual de Transplantes/RJ, nome que permanece até então.
À época, por a CNCDORJ acumular as funções destes dispositivos, nós
coordenadores realizávamos, além do gerenciamento do processo da doação de órgãos,
etapas como a entrevista familiar para doação de órgãos. Neste contexto, é importante
esclarecer que em estados em que este sistema é organizado, estão disponíveis
CIHDOTTs e OPOs que tem como uma das atividades desenvolver a entrevista familiar,
não cabendo, portanto, aos profissionais da CNCDO realizar/acumular esta ação.
Prosseguindo, minha trajetória na CNCDORJ (foram quase cinco anos) me
proporcionou a vivência e observação de situações das mais inusitadas que foram desde
a doação e recepção quase simultânea de corações de crianças, que trazem uma sensação
de dever cumprido muito forte, e outras situações que trouxeram ansiedades, tristezas e
me moveram a refletir sobre como nós coordenadores avançados em transplantes
estávamos lidando com todas as emoções que eram vivenciadas, principalmente, nos
momentos em que tínhamos o contato mais próximo com a realidade humana de nosso
trabalho, o momento da entrevista familiar.
Era na entrevista familiar que saíamos das burocracias dos papéis, telefones e
computadores e encarávamos pessoas. Pessoas que muitas vezes não sabiam da gravidade
do caso de seu parente, e quantas vezes tivemos, nós da CNCDO, de lhes darmos a notícia
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de que seu parente havia falecido em primeira mão. E, neste contexto, uma entrevista de
criança em que fiz com uma profissional enfermeira como eu, me motivou a olhar, de
fato, para os coordenadores de transplantes. Digo isto, por ser enfermeira psiquiátrica de
formação e por ter percebido por meio de observação mais atenciosa, o quanto situações
que envolviam crianças, ou familiares que guardavam semelhanças com familiares dos
coordenadores, ou aquelas que envolviam uma negativa permeada de agressividade,
enfim... o quanto algumas situações se repetiam e traziam consigo reações misturadas a
sentimentos e emoções que pouco eram compartilhadas “oficiosamente” entre colegas de
plantão e tampouco possuíam espaço oficial para serem ventiladas.
Desta observação nasceu a inquietação que originou minha dissertação de
mestrado,

intitulada

MULTIPROFISSIONAL

“EMOÇÕES
DE

UMA

VIVENCIADAS
CENTRAL

DE

PELA

EQUIPE

TRANSPLANTES

NA

ENTREVISTA FAMILIAR” que tratou essencialmente das emoções vivenciadas na
entrevista familiar, mas não pelos familiares como mais comumente podemos observar
nas produções acadêmicas, mas sim, como sentem as emoções e como lidam com elas os
coordenadores avançados em transplantes.
Ao final da pesquisa, ao observar e constatar o quanto os coordenadores em
transplantes pensam ser importante um momento de conversa, traduzido por um
dispositivo de suporte emocional; e ainda compreender que ao falarem sobre situações
difíceis vivenciadas nas entrevistas, eles podiam resgatar e nomear as emoções daqueles
momentos, entendi que o autoconhecimento já mencionado por Jean Watson e Juan
Casassus, de fato, deveria estar mais fortalecido naquele contexto, naquelas pessoas. Pois
este caminho, como reconheceram ainda na investigação, os ajudaria a lidar melhor não
somente com as situações que nomearam como difíceis, mas acima de tudo, lhes daria a
possibilidade de se entenderem melhor e lidarem melhor com as diferentes situações.
Em observando estes dados nacionais, me pus curiosa em saber como lidam
também com estas questões países que vem se destacando no cenário mundial por estarem
aumentando os índices de doação de órgãos como Portugal que atualmente é o 5º maior
país com doadores cadáveres do mundo (IRODAT, 2015). A possibilidade gerada por
meio de bolsa de doutorado sandwish reforçou a ideia de saber não somente qual é o
preparo técnico, mas também como manejam as emoções os coordenadores de
transplantes de uma país que, tal qual o nosso, vem enfrentando sucessivas crises
financeiras e políticas, e que possui em sua legislação o consentimento presumido à
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doação de órgãosi. Sistema este que já acontece na Espanha, Bélgica, Áustria e França,
em que se optou pela adoção do consentimento pela negativa (“opting out”) denominado
doação presumida, em detrimento do sistema considerado como sendo “menos
exequível” no qual cada sujeito que desejasse ser doador, manifestasse expressamente a
sua vontade para o “sim à doação” (“opting in”) (RESENDE, 2008).
Daí a “continuidade de uma ideia” que acredito fortemente. Que tenho estudado
com grande paixão e dedicação. Esta tese representa continuação e aprofundamento, mas
também representa uma maneira de aplicação desse estudo.
A metodologia sociopoética a quem me dedico suavemente a entender cada vez
mais, permite a utilização de toda a criatividade e uso da arte para a construção e
realização destas ações. Garante a exequibilidade de objetivos postos neste
empreendimento. Casassus e Watson continuam presentes e a eles somam-se referencias
importantes que auxiliam no levantamento e fortalecimento desta ideia.

JUSTIFICATIVA
Justifica-se o estudo, pois pesquisas afirmam que no momento da entrevista
familiar para solicitação da doação, os familiares do potencial doador reagem e expressam
seu pesar diante da morte de formas diferentes (LIMA, 2009), como: choque ao saber da
morte e possibilidade de doação, desespero, negação, paralisação, insegurança, pânico,
raiva, dor, tristeza e estranhamento à possibilidade da doação, incerteza, angústia, tensão
e sofrimento (LOPES, 2009); tristeza e dor (DELL AGNOLO, 2009);

aceitação da

realidade da perda, seguida da dor de aflição (EVANS apud DELL AGNOLO, 2009);
ansiedade e estresse (CINQUE, 2010).
Diante desta realidade é preciso saber lidar com tantas emoções e situações,
disponibilizando algo além da técnica da comunicação de más notícias para isso, como
afirmam Moraes & Massarollo (2006) que declaram que na vivência dos profissionais
i

O consentimento presumido à doação de órgãos para doadores cadáveres significa uma inovação
observada na Lei Portuguesa nº 12/93 (considerada a segunda lei de transplantes e Portugal, mais tarde
atualizada e modificada pela Lei Portuguesa nº 22/2007) que traz no Artigo 10º que não é necessário o
consentimento prévio do doador, sendo desta maneira, considerados como “[…]potenciais doadores
todos aqueles cidadãos nacionais e os apátridas e estrangeiros residentes em Portugal que não tenham
manifestado junto do Ministério da Saúde a sua qualidade de não doadores” (Cf. O Nº1 do Artigo 10º da
Lei nº12/93, de 22 de Abril) . Devendo os não-doadores (reportados nos Artigos 10º e 11º da Lei nº12/93),
como previsto no Decreto Lei nº244/94, comunicar a sua opção ao Registo Nacional de Não Dadores, o
RENNDA. (Cf. O Nº1do Artigo 2º do Decreto-Lei nº 244/94, de 28 de Setembro)
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que trabalham diariamente com o processo de doação-transplante, a entrevista é um dos
momentos mais estressantes, requerendo preparo e habilidade para lidar com a morte e o
sofrimento.
Mas o lidar com o outro depende também do saber lidar consigo mesmo, do
saber entender como funcionam internamente e reagem as emoções que são sentidas e em
quais momentos elas estão presentes. Sobre isso, Fonseca (2013) destaca que ao serem
perguntados sobre as próprias emoções que sentiram na entrevista familiar mais marcante
que já realizaram, os coordenadores avançados em transplantes tiveram grande
dificuldade em nomear as emoções, mesmo as básicas, trazendo em seus depoimentos,
sentimentos, impressões e ações que correspondessem ao que sentiram. O que demonstra
claramente a incompetência emocional (CASASSUS, 2009) destes sujeitos em relação a
si mesmo.
No entanto, é relevante sobressaltar que no mesmo estudo, observou-se que a
própria entrevista realizada como forma de suscitar as emoções, sensibilizou os sujeitos
ao autoconhecimento ao fazê-los rememorarem as situações marcantes e as emoções
vivenciadas nelas. Mesmo com dificuldade, ao reconhecerem o que sentiram em
momentos marcantes, os sujeitos se deram conta que é possível fazer o exercício de se
autoconhecer, e ao avaliarem a entrevista ao final, em seus depoimentos, trouxeram que
aquela oportunidade os levou a perceberem que podem prestar mais atenção às suas
emoções, tendo maior consciência delas (FONSECA, 2013).
Oportunidades como esta de falarem, individualmente ou em grupo, sobre as
emoções vivenciadas nas situações de trabalho representam para estes profissionais
potentes meios de fazerem ventilar seus sentimentos proporcionando o aprendizado de
maneiras mais eficazes de prestação de cuidados (PELLETIER-HIBBERT, 1998).
Internacionalmente chamados como grupos de debriefing ou somente debriefing
(interrogatório, em livre tradução) esta estratégia/momento é reportada em contextos que
envolvem enfrentamento de situações difíceis no ambiente de trabalho em saúde que
envolvem importantes cargas emocionais como as vivenciadas na emergência, na
Unidade de Terapia Intensiva e em situação de transplantes. Reconhecidamente trazem
benefícios como o aumento das habilidades de comunicação terapêutica (HORSFALL,
1990), alívio do estresse e períodos de reflexão e coesão (SHINNERS, 2016).
Neste contexto, expressar os sentimentos e emoções, positivas ou negativas está
na lista dos dez fatores caritativos propostos por Jean Watson. Estes representam as
necessidades de cuidado específicos em relação às experiências humanas que devem ser
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abordadas por enfermeiros com seus clientes no momento do atendimento (WATSON
apud McWEN & WILLS, 2009), e que podem ser utilizados pelos coordenadores
avançados em transplantes no momento da entrevista familiar. Além disso, outro fator
que a autora propõe é ter sensibilidade para si e para os outros, que pode ser entendida
como uma forma de autopermissão de sentir as energias que transmutam o momento da
entrevista familiar. Este movimento é mais uma peça que se junta ao quebra-cabeça do
autoconhecimento.
Teixeira (2008) reitera a importância do estímulo ao autoconhecimento para
manutenção da saúde mental ao buscar conhecer as emoções de enfermeiros frente à
pacientes com câncer. A autora concluiu que os enfermeiros se sentem limitados para
manejar as emoções que emergem do cuidado a este paciente, havendo necessidade de
desenvolver programas de incentivo ao autoconhecimento e de criar grupos de apoio para
auxiliar os enfermeiros no processo de cuidar do paciente oncológico, que também
envolve situações difíceis de vida e morte com familiares envolvidos.
Acerca da relevância do autoconhecimento para o cuidado dos sujeitos,
Espiridião (2002) traz que aprender a se conhecer ajuda no conhecimento do outro, e isto
implica em também em estar apto para cuidar melhor do outro. Acrescenta-se a esta
afirmação, que se autoconhecer auxilia diretamente no conhecimento de si para cuidar de
si mesmo, pois ter saúde mental é dentre outras coisas, saber se conhecer.
No que tange a produção a respeito da temática, foi realizada investigação na
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) com os descritores “autoconhecimento” e “emoções”,
somado

as

seguintes

associações:

“autoconhecimento”

AND

“emoções”;

“autoconhecimento” AND “transplantes”; “emoções” AND “transplantes”, “pessoal de
saúde” AND “autoconhecimento”; “pessoal de saúde” AND “emoções”.
O critério geral para a busca na BVS foi identificar textos completos disponíveis,
sem recorte de período para a busca. Para a busca do termo “emoções” utilizou-se além
do filtro de texto completo, o de assunto principal – emoções. A associação “pessoal de
saúde AND emoções”, também além de texto completo como filtro, utilizou como
assunto principal – pessoal de saúde.
À revisão foram identificados um total de noventa e quatro textos com a palavrachave “autoconhecimento”, sendo que destes, três textos tiveram aderência a temática,
tendo sido publicados nos anos de 2002, 2008 e 2012; já com o descritor “emoção” foram
encontrados sete mil oitocentos e sessenta e sete textos, dos quais três possuíam aderência
com o tema aqui pretendido, tendo sido publicados nos anos 2004, 2006 e 2011.
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As associações em que foram identificados textos aderentes ao tema foram:
“emoções” AND “transplantes” com nove artigos no total, sendo dois aderentes,
publicados em 2010 e 2012; e “pessoal de saúde” AND “emoções” com cinquenta e um
textos no total, sendo dois afins ao tema, publicados em 2009 e 2012. Já os termos
“pessoal de saúde” AND “autoconhecimento” embora tenham sido revelados treze textos,
nenhum guardou traços com o tema aqui pretendido.
As associações “autoconhecimento AND transplantes” e “autoconhecimento”
AND emoções” não apresentaram resultados, nesta ferramenta de busca.
Desta forma, foram identificados dez textos aderentes ao tema sendo que um
fora repetido por estar indexado em mais de uma base de pesquisa, se conformando,
portanto, um total de nove, sendo oito artigos originais e uma nota prévia. O ano que se
destacou na produção de artigos relacionados ao tema in voga foi o de 2012 com dois
textos. A produção nacional sobressaltou em relação à internacional com seis artigos
publicados nas revistas Online Brasilian Journal of Nursing (OBJN), Revista Latino
Americana de Enfermagem, Revista Gaúcha de Enfermagem, Revista Ciência Cuidado e
Saúde, Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Revistas Científicas de América
Latina, el Caribe, España y Portugal.
Da investigação acima realizada podemos ressaltar discreta produção de material
que se aprofunde nas questões relacionadas ao autoconhecimento e as emoções, já que
num período de mais de dez anos (2002 a 2013) identificou-se somente nove textos que
discutem sobre esta questão, e não necessariamente voltada para o campo dos
transplantes, como se pretende tratar nesta investigação.
Pesquisou-se também artigos no Jornal Brasileiro de Transplantes (JBT),
produção da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO) destinada
publicação de artigos da área de transplante e especialidades afins, escritos em português,
inglês ou espanhol. Estes encontram-se no site da ABTO, em que estão disponíveis para
consulta online os volumes publicados de 2004 até 2012, que foi, portanto, o período
investigado neste meio.
Diante disso, das seis publicações encontradas não houve alguma que tratasse
sobre a questão do autoconhecimento relacionado a equipe de transplantes, mas sim sobre
algum aspecto relacionado às emoções que se traduziram em: emoções relacionadas aos
pacientes transplantados, e relacionadas aos familiares que vivenciam o processo da
doação de órgãos de um ente querido. As primeiras publicações identificadas no JBT
sobre emoções datam do ano de 2008 (1), seguido de 2009 (1), 2011(3) e 2012 (1).
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Portanto, frente ao levantamento realizado nos principais meios de busca de
material para pesquisa, foi possível observar a falta de material relacionado a temática,
justificando desta maneira o aprofundamento de estudos acerca das questões que
envolvem o autoconhecimento das equipes de transplantes, com este argumento entendese ainda que a realização do estudo é de significativa relevância teórica.
Com a realização deste, ampliar-se-á a produção técnico-científica a respeito do
autoconhecimento dos profissionais que atuam no processo de doação de órgãos, tendo
como consequência além do aprofundamento acerca do assunto in voga, a ampliação
desta discussão, o que acarreta ganhos significativos para a área de saúde mental voltada
para os transplantes.
Adiciona-se a esta ideia, que os conhecimentos gerados por esta pesquisa
poderão ser utilizados principalmente pelas equipes de que realizam entrevistas familiares
nos dispositivos de transplantes em nível nacional e internacional, já que o
autoconhecimento ultrapassa barreiras geográficas e é passível de ser estimulado à
reflexão daqueles que se dispõe para tal exercício, configurando desta forma, grande
possibilidade de aderência regional e social.

APRESENTAÇÃO DA TEMÁTICA

A área dos transplantes vem a cada ano galgando maior atenção em nível
mundial, seja pelo aumento do número de doadores efetivos nos países envolvidos com a
causa ou mesmo pelo avanço da tecnologia que vem permitindo transplantes, como por
exemplo: o total de face (primeiro realizado em 2005, em Paris), e o de pênis mais
recentemente realizado (na África, em 2014) (REUTEURS, 2015; G1SP, 2013).
Dados de 2013 (IRODAT) mostram que em termos de doadores cadáveres,
países como Espanha e Croácia (empatados com 35,0 doadores por milhão de população
[pmp]) despontam no cenário global, sendo seguidos por Malta, Bélgica e Portugal que
ocupa o quinto lugar no ranking mundial (28,2 pmp), deixando o Brasil na 30ª posição
neste quesito, com 13,2 doadores cadáveres pmp.
Em termos de números absolutos, que incluem doadores vivos e falecidos, num
comparativo dos 30 países que realizam transplantes hepáticos (TXH) e renais (TXR), o
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Brasil (1.723 TXH; 5.433TXR) perde somente para os Estados Unidos (6.384 TXH;
18.005 TXR) (ABTO, 2014).
No entanto, ao levar em consideração a taxas por milhão de habitantes (pmp),
num ranking de 50 países, o Brasil cai para a 25ª posição para transplantes hepáticos e
para 35ª em transplantes renais (ABTO, 2014).
Mesmo assumindo estas posições, o país é considerado o maior sistema público
de transplantes de órgãos do mundo (PESTANA, 2012) e, embora neste último ano
tenhamos ficado em torno de 6% abaixo da meta de planejamento anual de doadores
efetivos (2007- 2017) prevista em 2007 de 15,0 pmp, os números relacionados a
realização de entrevistas familiares aumentaram significativamente, de 2011(1.915) para
2012 (5.598) e este movimento se manteve nos anos subsequentes de 2013 (5.578) e
2014(5.727) (ABTO, 2011-2014).
Num breve comparativo das taxas de recusa no ano de 2014, entre Brasil e
Espanha, este último teve um percentual de recusas que não chegou a 20% (17,91%)
enquanto dados nacionais informam 46% de recusa à doação de órgãos declaradas nas
entrevistas familiares. Reitera-se a magnitude desta taxa ao observarmos que esta girou
em torno de 45% neste último triênio [2012/2013/2014] (ABTO, 2012, 2013, 2014).
Tal dado alerta para situações que podem levar/justificar a negação da doação,
como falta de crença no processo, questões religiosas, tempo para a entrega do corpo,
dentre outros, como a questão do preparo do profissional que realiza a entrevista familiar
para acolher, esclarecer, orientar e oferecer a opção da doação de órgãos para os parentes
do potencial doador (FONSECA, 2013).
A respeito destes profissionais que compõem as equipes de transplantes que
realizam entrevistas familiares para doação, sabe-se que vivenciam conflitos e dilemas
morais, frequentemente, visto que a entrevista é um momento que guarda intensas cargas
emocionais.
Sobre isso, é fato, de acordo com Fonseca (2013), que há um significativo
despreparo emocional dos coordenadores que realizam a entrevista familiar, somado a
Incompetência Emocional destes sujeitos - termo proposto por Casassus (2009) para se
referir àqueles que não reconhecem ou tem dificuldades de reconhecer em si, nos outros
ou nos ambientes nos quais estão inseridos, as emoções experienciadas.
Fonseca (2013) aponta também que os coordenadores avançados em transplantes
reconhecem a importância de um suporte emocional que lhes possibilite a troca de
vivencias laborais. Este suporte pode acontecer de diferentes formas. A literatura destaca
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a formação de grupos que permitem: a “ventilação emocional” (grupos de debriefing), a
discussão de situações difíceis, falar de expectativas reais do trabalho e não utópicas,
conversar com o outro, e dividir o peso das experiências desde técnicas à emocionais
(PELLETIER-HIBBERT, 1998; CARLOTTO, 2014).
Tais grupos são reconhecidos como dispositivos de prevenção a doenças
relacionadas ao trabalho como a Síndrome de Burnout, por exemplo. Com isso, o
momento em que se dá apoio emocional ao outro pode representar a promoção da saúde
mental daquele que o recebe.
Fonseca (2013) identificou que o movimento de falar sobre as questões laborais
experienciadas, principalmente as situações difíceis, levou os coordenadores em
transplantes a rememorarem como enfrentaram àqueles momentos e ainda como
manejaram de forma consciente ou não, as emoções que ali surgiram.
Neste sentido, ao falarem de seus vividos, os sujeitos iniciam um movimento de
autoconhecimento que lhes proporcionam, entrar em contato consigo mesmo
identificando de maneira melhor e segura, como lidam com diferentes situações,
principalmente as adversas.
Sobre o autoconhecimento Fugerato (1999) afirma que para que o homem possa
se conhecer melhor é necessário que ele tenha consciência de si, ou seja, que ele saiba
minimamente onde está inserido, de que plano participa, quem são os sujeitos que o
rodeiam. É preciso também ter consciência da realidade e viver em consonância com os
fatos e acontecimentos do local e do momento do seu viver.
Complementa este argumento Moscovici (1996) que declara que o
autoconhecimento facilita o movimento na direção e compreensão do outro, não havendo
processos unilaterais na interação humana, pois tudo que acontece no relacionamento
interpessoal decorre de duas fontes: o eu e o outro (s).
O autoconhecimento também é requisito para outro meio de lidar melhor com as
emoções, a Educação Emocional, que é traduzida como um conjunto de habilidades que
o sujeito adquire para auxiliar no desenvolvimento das suas emoções e sentimentos,
facilitando o reconhecimento de suas necessidades fundamentais e suas emoções,
ensinando-o a manifestá-las de uma maneira melhor, orientando sujeito a ter consciência
emocional de que vivemos num mundo com os outros e de que nos constituímos com os
outros (CASASSUS, 2009).
Dada a relevância do autoconhecimento para lidar melhor consigo mesmo e com
os outros, busca-se por meio desta investigação, compreende-lo e utilizá-lo como
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estratégia de manutenção da saúde mental das equipes de transplantes que realizam as
entrevistas familiares para doação de órgãos.

DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA
Consiste o problema deste estudo a ausência de momentos, proporcionados
dentro do ambiente laboral, que levem os coordenadores avançados em transplantes a
refletirem sobre suas emoções em relação a si mesmo, ao ambiente em que estão inseridos
e as outras pessoas com as quais lidam, principalmente no que tange as emoções
vivenciadas na entrevista familiar para doação de órgãos.
Esta questão é observada tanto no Brasil, em que a doação de órgãos é do tipo
consentida e a entrevista familiar precisa ser realizada para se saber o posicionamento
familiar, quanto em países que se destacam no cenário internacional de transplantes como
Espanha e Portugal que possuem o consentimento presumido previsto em lei. Mesmo
nestes países que adotam este tipo de conduta, há o momento de encontro com os
familiares seja para se explicar a morte encefálica ou mesmo para os familiares se
posicionarem contra a doação dos órgãos de seu ente. Deste modo, todo aquele país que
possui um sistema organizado de transplantes deve lançar mão da entrevista familiar,
estando desta maneira seus coordenadores avançados em transplantes, expostos às mais
variadas experiências emocionais decorrentes do momento de encontro e diálogo com os
parentes do potencial doador.
Assim, a falta de momentos para se compartilhar as vivências emocionais
acontecidas no processo da entrevista familiar (antes, durante e após) não
estimulam/incentivam os coordenadores avançados em transplantes a refletirem sobre
como manejam as emoções que vivenciam ao lidarem com as situações difíceis,
alimentando a incompetência emocional destes sujeitos e isto consequentemente dificulta
a tomada de conhecimento de como se compartam ou enfrentam estas situações. A
dinâmica atual, de não haver previsto em momento algum um tempo para “ventilação
emocional”, faz aumentar o risco para a saúde mental destes profissionais, que estão
expostos por terem de lidar com situações extremas entre a vida e a morte rotineiramente.
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QUESTÃO DE PESQUISA
O autoconhecimento e o desenvolvimento da educação emocional pelas equipes
de transplantes, pode influenciar no trabalho e na saúde mental dos coordenadores
avançados em transplantes ?

OBJETIVOS
Objetivo geral: propor um modelo de desenvolvimento de perspectiva de
autoconhecimento baseada nos referenciais teóricos e nos desvelares promovidos pela
produção de dados.
Objetivos específicos: 1) promover experimentações estéticas com os
coordenadores avançados em transplantes para acessar os conteúdos inconscientes
presentes no processo de doação de órgãos; 2) desvelar ações de promoção em saúde
mental baseadas no autoconhecimento dos coordenadores avançados em transplantes
observadas nos cenários nacionais e internacionais; 3) revelar por meio da produção de
dados expressivos evidenciados através da Sociopoética, novas estratégias de
enfrentamento das situações difíceis; 4) analisar a repercussão das estratégias de
enfrentamento delineadas para as situações de comunicação difícil no cotidiano laboral
dos coordenadores avançados em transplantes.
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Combinados em beleza
mas não em conforto,
seguem o frio e o sol
que não cessam na Porto Alegre
que nem sempre significava leveza.
A arte e amizade preenchiam
as lacunas da saudade e da dúvida
que adentravam a vida sem muita gentileza.
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REFERENCIAL TEÓRICO
JEAN WATSON E A TEORIA DO CUIDADO TRANSPESSOAL
A concepção de cuidado transpessoal surgiu com a enfermeira doutora Jean
Watson nascida na década de 40 nos Estados Unidos. Foi a partir da Teoria do Cuidado
Humano, desenvolvida entre 1975 e 1979, que resultou na publicação do livro Nursing:
the philosophy and science of caring, que Watson, em 1985, reformulou sua teoria para
alicerçar a filosofia que embasa a teoria do cuidado transpessoal (JESSE, 2011).
Desde então ela veio aprimorando e resinificando suas ideias, com pelo menos
trinta anos de estudos desenvolvidos na área do cuidado humano e cuidado transpessoal,
ambos que representam bases primordiais para o aperfeiçoamento de novas práticas de
cuidado em Enfermagem.
A teoria do cuidado transpessoal surge com o foco na Enfermagem caracterizada
como um cuidar delineado por um imperativo ético e moral de relação transpessoal, em
que os sujeitos são vistos como um todo: mente, emoção e corpo (sujeito, tempo e
espaço); a saúde, é tida como uma experiência subjetiva de unidade e harmonia de mente,
corpo e espírito em associação; e, o meio ambiente, representa o local em que as atitudes
de cuidar serão transmitidas (WATSON, 1985).
Na filosofia do cuidado transpessoal se reconhece as limitações do potencial
humano como territórios ainda inexplorados, desta maneira se intenta despertar nos atores
envolvidos no processo de cuidado, o conhecimento de si mesmo como forma de
ampliação das próprias capacidades de reestruturação. Os valores, conhecimentos e
práticas do cuidado humano em enfermagem se direcionam para os processos subjetivos
internos de reconstituição healing (recomposição do ser), experienciados pelas pessoas e
que requerem a arte de cuidar – reconstituir. Desta forma, o processo de evolução
constante, que reconhece o ser humano como espiritual, gera autoconhecimento, autorespeito, auto cura e entendimento para o autocuidado (MATHIAS E ZAGONEL, 2006).
Neste sentido, o olhar para si mesmo e o autoquestionamento a respeito da
realidade que nos cerca, pode mover à reestruturação de ações, pensamentos, atitudes que
vão se emoldurando e se modelando de acordo com as vivências que vão surgindo e
ocorrendo na dinâmica cotidiana dos seres humanos. Tal reflexão reforça a afirmativa de
Watson (2009) que diz que no seu cuidar profissional, o enfermeiro deverá cultivar a
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consciência de cuidar a ser desenvolvida tanto em sua vida pessoal quanto em sua vida
profissional, num exercício diário.
Na teoria do cuidado transpessoal, Watson propõe uma intervenção consciente
nos cuidados potencializando a cura e a integridade como complementar a ciência
convencional ou práticas de enfermagem modernas. Neste sentido, o cuidado transpessoal
desvia o foco da enfermagem de seu modelo tecnicista, propondo um domínio sobre a
tecnologia e processos de cuidado sobre uma via de cuidado mais espiritual, altruísta e
social (SILVA et al, 2010; WATSON, 1985).
Deste modo se estabelece a conexão pessoa-natureza-universo, que traduz a
possibilidade da existência de diversas maneiras de ser, fazer e saber, interligadas entre
si e ao cosmos, fazendo parte de um todo (YOUNG, 2001).
É sob este olhar que a arte de cuidar em enfermagem toma dimensões peculiares
à profissão, ultrapassando a ideia do cuidado como técnico e repetitivo, fazendo revelar
todo um paradigma complexo que envolve o atendimento ao outro por meio da prática do
cuidar. Este, que se desenvolvido com legítima intencionalidade, através da empatia,
torna possível a conexão com o cliente (PUGGINA et al, 2004).
Sendo assim, o cuidado transpessoal descrito por Watson ultrapassa o momento
do cuidado vivido pela enfermeira e pelo ser cuidado, pois ele é transportado para a vida
dos envolvidos nessa relação de cuidar (FAVERO et al, 2013).
Cuidado este que é foco no Processo Clinical Caritas, que segundo a autora,
como parte da evolução de suas ideias e de sua própria teoria, ela substituiu os fatores
cuidativos (caring factors) pelo Processo Clinical Caritas (Process Clinical Caritas).
(WATSON, 2002a). Este último representa um processo de cuidar que supera os modelos
tradicionais e estáticos da Enfermagem, exigindo uma abertura do enfermeiro a questões
espirituais e dimensões existenciais, assimilando a si a aos outros como seres em
evolução, baseado na sacralidade do ser cuidado (MATHIAS et al, 2006).
Sobre isso, uma atitude de respeito pelo sagrado, que é representado pelo outro,
é destacada no cuidado transpessoal pensado por Watson. Ao passo que a sacralidade do
ser cuidado e suas conexões com o cosmos são compreendidas, abre-se a possibilidade
da enfermeira centrar-se à unicidade de si mesma e a do outro e também na particularidade
do momento, estando presentes de maneira completa, corpo, mente e espírito, que tornamse capazes de transcender. Diante disso, gera-se o momento de cuidado transpessoal se
abrindo infinitos modos e possibilidades de cuidado (WATSON, 1979).
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Assim, por ser exequível de variadas maneiras, o cuidado transpessoal no
Processo Clinical Caritas pode se utilizar da sensibilidade e da delicadeza no momento
de dispensar atenção cuidadosa ao outro e não possui um modelo de aplicabilidade com
fases a serem seguidas (WATSON, 2005, 1985).
Entretanto, Watson propõe 10 elementos estruturantes do deste processo, sendo
que o 10º representa um elemento existencial-fenomenológico como alicerce para a
defesa da sacralidade para o ser cuidado. Desta forma, enfermeiro e cliente podem
mobilizar em uma sintonia transpessoal os outros elementos que são ativados na interação
um com o outro, sem a predisposição de ordem, já que devem se integrar para que se
centrem na recuperação da saúde, tirando o foco da doença (MATHIAS et al, 2006).

Figura 1: Os 10 elementos estruturantes do Processo Clinical Caritas, 2008.
Fonte: Watson, 2008.

Tais elementos para que sejam postos em prática, necessitam de um profissional
preparado não somente técnica, mas emocionalmente, haja vista a sensibilidade que
envolve a compreensão de cada um. Este movimento envolve diretamente o
autoconhecimento como forma de saber lidar melhor consigo mesmo e em seguida com
o outro. Valer-se deste conhecimento pode significar ultrapassar o paradigma do
biologicismo e da objetividade no cuidado e atenção não somente ao outro, mas também
para si mesmo.
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JUAN CASASSUS E A EDUCAÇÃO EMOCIONAL
Para o autor a Educação Emocional pode ser entendida como um conjunto de
habilidades que o indivíduo adquire para auxiliar no desenvolvimento das suas emoções
e sentimentos, facilitando o reconhecimento de suas necessidades fundamentais e suas
emoções, ensinando-o a manifestá-las de uma maneira melhor, orientando o indivíduo a
ter consciência emocional de que vivemos num mundo com os outros e de que nos
constituímos com os outros (CASASSUS, 2009).
Em termos mais palpáveis, Casassus diz que se somos incapazes de sentir tristeza
ou alegria, não poderemos nos sentir tristes ou alegres com a tristeza ou alegria do outro.
Portanto, se alguém não puder ver e compreender o mundo emocional de maneira
experiencial em si mesmo, dificilmente poderá compreender o mundo emocional dos
outros. Por isso, o desenvolvimento da compreensão emocional através do
autoconhecimento permite trabalhar eficientemente com outras pessoas.
Casassus (2009) destaca a existência das emoções vividas em dois níveis: o
inconsciente e a consciência.
Em se tratando do primeiro, ele afirma que o processo inconsciente se inicia em
um evento o qual não possuímos controle e que é finalizado numa reação inconsciente,
sendo assim, uma vez que não tenhamos consciência do que ocorre com nossas emoções,
nós nos sentimos dominados por elas. Desta maneira, acabamos sentindo pela experiência
habitual que as emoções nos acontecem de maneira independente de nós mesmos, o que,
reitera o autor, é verdade. Ele diz ainda que quando reagimos inconscientemente aos
estímulos externos, o mais frequente é agirmos descontroladamente, nos levando ao
arrependimento de nossos atos quando nos damos conta dele (CASASSUS, 2009).
O autor traz ainda que quando não temos consciência de nossas próprias
emoções, nos afastamos dos outros, já que não conseguindo perceber, sentir e reconhecer
nossas emoções, não as perceberemos, sentiremos e reconheceremos nos outros. Assim,
acabamos limitados a viver na incompreensão do que acontece com as pessoas com as
quais nos relacionamos, o que nos mantém na incompreensão emocional, aprisionandonos no espaço racional o que nos leva a não enxergarmos as possibilidades que o mundo
emocional nos oferece (CASASSUS, 2009).
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Os ciclos das emoções vividas inconsciente e conscientemente
Casassus destaca a existência das emoções vividas em dois níveis: o inconsciente
e a consciência.
Em se tratando do primeiro, ele afirma que o processo inconsciente se inicia em
um evento o qual não possuímos controle e que é finalizado numa reação inconsciente,
sendo assim, uma vez que não tenhamos consciência do que ocorre com nossas emoções,
nós nos sentimos dominados por elas. Desta maneira, acabamos sentindo pela experiência
habitual que as emoções nos acontecem de maneira independente de nós mesmos, o que,
reitera o autor, é verdade. Ele diz ainda que quando reagimos inconscientemente aos
estímulos externos, o mais frequente é agirmos descontroladamente, nos levando ao
arrependimento de nossos atos quando nos damos conta dele (CASASSUS, 2009).
O autor traz ainda que quando não temos consciência de nossas próprias emoções,
nos afastamos dos outros, já que não conseguindo perceber, sentir e reconhecer nossas
emoções, não as perceberemos, sentiremos e reconheceremos nos outros. Assim,
acabamos limitados a viver na incompreensão do que acontece com as pessoas com as
quais nos relacionamos, o que nos mantém na incompreensão emocional, aprisionandonos no espaço racional o que nos leva a não enxergarmos as possibilidades que o mundo
emocional nos oferece (CASASSUS, 2009).
Abaixo, o autor ilustra o ciclo das emoções vivido inconscientemente e em
seguida explica os planos os quais circulam a experiência emocional (CASASSUS,
2009).
Evento
Corpo
Sentir

Cultura

Ideologia

Linguagem
Conhecer

Julgamento
Reconhecer

CONDICIONAMENTO

LUGAR DE EXPRESSÃO
REAÇÃO

Figura 2. Ciclo das emoções vivido inconscientemente, 2009.
Fonte: Casassus, 2009 p.104

- Primeiro plano: o Condicionamento.
É o mais amplo e exterior, e significa o plano do contexto e da configuração do
mundo no qual estamos inseridos. Aqui estão localizados: o evento que inicia a emoção,
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a cultura e a ideologia. Domínios que ocorrem fora do indivíduo e que estimulam reações
automáticas diante do experienciar um evento, uma cultura e uma ideologia.

- Segundo plano: a Expressão.
Inclui-se aqui o lugar onde é realizado o fato emocional. É um plano mais interno
onde se encontram: o corpo e as lingüísticas – nomear e julgar.

- Terceiro plano: da Ação.
É o menor e mais interno, o que não significa menos importante, pelo contrário, é
o mais importante, já que é onde se concretiza nossa forma de conhecer e lançar mão de
nossas emoções. É neste plano que são incluídos os principais atos do processo
emocional, como sentir uma emoção, conhecê-la pela palavra e reconhecê-la.

O autor observa ao final desta classificação que a experiência emocional ocorre
muito rapidamente, acontecendo numa fração de segundo, geralmente de forma
automática.
Finaliza este ciclo de emoções inconscientes relatando que em nossa cultura
aprendemos desde pequenos a reprimir as mais diferentes expressões emocionais, e
exemplifica como observamos abaixo:

[...] uma criança que chora e que recebe, reiteradamente, uma resposta negativa
vai aprender que seu choro não é aceito. Como uma criança aprende a reprimir
suas emoções? Ela retém a respiração, contrai a garganta, o peito, a cara e, por
meio dessa contração, retém as lágrimas. Com o tempo, essas tensões se
tornam cada vez mais sutis e, assim, menos conscientes. Dessa forma, a pessoa
vai limitando sua capacidade de sentir e de expressar certas emoções e, com
isso, perde parte de sua vitalidade natural. Para desenvolver a capacidade de
sentir e expressar as próprias emoções, é importante descobrir quão necessário
é poder fazê-lo ao mesmo tempo em que se encontra a situação adequada para
tal (CASASSUS, 2009 p. 110).

Ao iniciar o ciclo das emoções vividas conscientemente Casassus (2009) afirma
que na verdade não há um ciclo neste caso, e que quando uma pessoa foi educada
emocionalmente e é emocionalmente madura, o que ocorre é que ela acaba sentindo a
emoção em si mesma e entra em sintonia com ela, já que não precisa do primeiro plano
(mais externo) para se conscientizar da emoção. Não sendo ainda necessário um evento
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particular, porque o mundo inteiro é o evento que está se expressando e a consciência
disso é a emoção.
Mas o autor traz ainda que as emoções surgem de situações que estão além de
nosso controle e reitera que é importante notarmos que existem mecanismos que as
regem, como por exemplo: a tristeza, vem de situações conhecidas como a perda de
alguém no âmbito pessoal; a alegria, de encontros com pessoas queridas; a raiva,
geralmente vem das frustrações. Isso, ele declara, é universal e sempre se manifesta por
determinadas regularidades.
Isso se traduz na lei do intercâmbio entre o interno e externo para Casassus. Nesta
lei se manifesta a energia vital, como se entrasse em nós uma perda e saísse uma tristeza;
entrasse um encontro desejado e saísse uma alegria; entrasse uma frustração e saísse uma
ira. Ele esclarece que um mesmo evento é interiorizado de formas diversas em diferentes
pessoas, por isso é de se esperar que o que sai nem sempre é igual para todos. Isso
dependerá diretamente das estruturas de significação que a pessoa terá, do que ela pensa
a respeito daquela situação, do seu nível de consciência sobre o que está acontecendo e
ainda sobre o grau de abertura em relação às leis. Constitui uma situação o que a pessoa
percebe e avalia, declara o autor.
Então, o que o indivíduo avalia depende não somente do ambiente externo, mas
também de sua experiência interna. Com isso, o autor compreende que uma vez que o
papel da percepção particular varia de indivíduo para indivíduo, as emoções além de se
ligarem a uma realidade objetiva também se vinculam a uma realidade interna, mais
subjetiva (CASASSUS, 2009).
Entretanto Casassus (2009) entende que quando se consegue enxergar o
mecanismo segundo o qual esse processo acontece, permite-se que seja iniciado o
caminho de se tornar a experiência emocional mais consciente, o que abre a porta para
uma vida mais plena. Plena não somente em nível individual, mas também em relação
aos outros, o coletivo.
Casassus (2009) afirma que as emoções ocorrem no corpo, num espaço préconsciente, e por conta disso é preciso tomar consciência delas. Assim, indica que o
primeiro passo para tanto é possuirmos a consciência emocional. Isto significa ter
conhecimento de seu próprio mundo emocional, e só pode ser feito em primeira pessoaii.
O autor atenta para o fato de que a palavra educação, no sentido original e-ducare (tirar

ii

Grifo do autor.
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para fora), tem sua significação atendida plenamente na educação emocional, já que cada
aluno deve buscar em si mesmo, o conteúdo real do ensino.
Ele diz que aprender as próprias emoções é uma viagem de autodescoberta, e
isso acontece pela observação de como se desenvolvem as expressões de si mesmo no
próprio corpo. Ele afirma que há uma grande distância entre pensar e refletir sobre mim
mesmo e ter consciência do que está me ocorrendo (CASASSUS, 2009 p. 134). Reitera
tal afirmativa dizendo que a reflexão intelectual acerca das emoções é algo que afeta
nosso cérebro cognitivo, mas a experiência afeta nosso cérebro emocional.
O autor reafirma neste momento a grande relevância acerca do conhecimento
das emoções, já que há uma ponte entre nossa realidade interior e a realidade externa que
rodeia o mundo o qual habitamos.
Em sequência ressalta que a educação emocional, está longe do âmbito do
conhecimento estruturado e ordenado do dever ser conceitual. Com isso, esclarece as
diferenças de focos entre inteligência emocional e educação emocional ao dizer que esta
última não representa apenas um meio de aquisição de habilidades, mas uma educação de
união em que professor e aprendiz são a mesma pessoa. Ele prossegue a ideia declarando
que ao embarcar no processo de educação emocional, abrimos possibilidade para a
transformação pessoal.
Esclarece que sentir não é um ato intelectual, mas sim uma experiência
emocional e que é em nosso corpo sensível que encontramos o suporte interno das
emoções. Sendo, portanto, necessário haver a confluência do sentir e conhecer num
mesmo ato para que consigamos essa consciência.
O autor revela ainda a questão da Incompetência Emocional, ou seja, a
dificuldade ou bloqueio que temos em identificar, reconhecer e nomear nossas emoções;
e, a Competência Emocional que envolve a tomada da consciência emocional por parte
do sujeito para que este consiga identificar a emoção a qual está sentindo e assim saber
se conhecer melhor.
Ao passo que aumentamos nossa competência emocional mais nos tornaremos
capazes de detectar rapidamente as emoções não somente de alta intensidade, mas
também as mais sutis (CASASSUS, 2009).
Com o embasamento proporcionado por Casassus, podemos perceber o quanto
é possível, através de um trabalho próximo aos sujeitos, proporcionar momentos de
autoconhecimento para os sujeitos, pelos caminhos trilhados através da Educação
Emocional.
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Portanto, Casassus (2009) reconhece o autoconhecimento como meio pelo qual
se inicia a etapa de consciência das próprias emoções, condição inicial para começar a
Educação Emocional do sujeito.
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A vida seguia,
e eu ia e vinha.
Entre POA e o Rio,
os sóis e os aviões.
Entre os céus e as terras.
Entre os estudos e os sorrisões
de meus queridos amigos e colegas
estava lá eu, sempre na correria.
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REFERENCIAL TEMÁTICO

O PROCESSO DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS – A ENTREVISTA FAMILIAR
O processo de doação de órgãos envolve etapas que devem ser respeitadas em
seu tempo, pois é a partir de cada resultado obtido em cada uma delas, é que se poderá
avançar no caso em questão. Estas etapasiii, que são complexas, e se constituem, no Brasil,
em termos gerais de:
•

Doação: para ocorrer a doação é preciso primeiro a realização da
notificação da suspeita de morte encefálica (ME). Em seguida será aberto
o protocolo para avaliação de ME, a ser realizado por hospitais
notificadores. Após o recebimento da notificação e tendo sido confirmada
a morte encefálica, ao fechamento do protocolo, a equipe de coordenadores
avançados em transplantes se dirige ao hospital onde se encontra o
potencial doadoriv para realizar a entrevista familiar, que objetiva
esclarecer para os familiares o que significa a morte encefálica, e
posteriormente, orientar sobre a doação de órgão (s) e tecido (s).

É importante ressaltar que o protocolo de avaliação de morte encefálica é
previsto pela Resolução nº 1.480 de 1997 do Conselho Federal de Medicina Brasileiro,
que resolve em seu Art. 1º que a morte encefálica será caracterizada através da realização
de exames clínicos complementares durante intervalos de tempo variáveis, próprios para
determinadas faixas etárias. Tais exames compreendem duas avaliações clínicas,
dispostas no Art. 4º, em que devem ser observados os seguintes parâmetros clínicos: coma
aperceptivo com ausência de atividade motora supra-espinal e apnéia (CONSELHO
FEDERAL DE MEDICINA, 1997).
Art. 5º. Os intervalos mínimos entre as duas avaliações clínicas
necessárias para a caracterização da morte encefálica serão definidos
por
faixa
etária,
conforme
abaixo
especificado:
a) de 7 dias a 2 meses incompletos - 48 horas
b) de 2 meses a 1 ano incompleto - 24 horas
c) de 1 ano a 2 anos incompletos - 12 horas
iii

Divisão didática criada pela autora.
Pessoa em morte encefálica sem contra-indicação prévia conhecida para doação de órgãos e tecidos
(NOTHEN, 2004).
iv
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d)

acima

de

2

anos

-

6

horas

Somado aos dois exames clínicos - que devem ser realizados sempre por dois
médicos diferentes, sendo um deles neurologista ou por dois neurologistas diferentes - o
protocolo deve contar ainda com a realização de um exame complementar que varia de
acordo com a faixa etária do possível doador, assim como explicitam os artigos abaixo:
Art. 6º. Os exames complementares a serem observados para
constatação de morte encefálica deverão demonstrar de forma
inequívoca:
a)
ausência
de
atividade
elétrica
cerebral
ou,
b)
ausência
de
atividade
metabólica
cerebral
ou,
c)
ausência
de
perfusão
sangüínea
cerebral.
Art. 7º. Os exames complementares serão utilizados por faixa etária,
conforme abaixo especificado: a) acima de 2 anos - um dos exames
citados
no
Art.
6º,
alíneas
"a",
"b"
e
"c";
b) de 1 a 2 anos incompletos: um dos exames citados no Art. 6º , alíneas
"a", "b" e "c". Quando optar-se por eletroencefalograma, serão
necessários 2 exames com intervalo de 12 horas entre um e outro; c) de
2 meses a 1 ano incompleto - 2 eletroencefalogramas com intervalo de
24
horas
entre
um
e
outro;
d) de 7 dias a 2 meses incompletos - 2 eletroencefalogramas com
intervalo de 48 horas entre um e outro.pretende investigar mais
profundamente a etapa da doação, onde são realizadas as entrevistas
familiares pelos profissionais de saúde da CNCDO (CONSELHO
FEDERAL DE MEDICINA, 1997).

•

Captação: em obtida autorização para doação por meio da entrevista
familiar, colhe-se a sorologia do potencial doador e após o recebimento
dos resultados, gera-se um ranking de receptores por compatibilidade.
Após isso, contata-se a equipe transplantadora do possível receptor mais
compatível, e obtendo o “OK” da equipe, esta se dirige ao hospital onde se
encontra agora o doador para realizar a captação do órgão (s).

•

Transplante: ao fim da cirurgia de captação a equipe transplantadora entra
em contato com a equipe de coordenadores da Organização de Procura e
Órgãos (OPO) ou da CNCDO que transporta o(s) órgão(s) para unidade
hospitalar onde o receptor está cadastrado, e onde se realizará o
transplante.
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Ao passo que o protocolo para avaliação de morte encefálica é finalizado e se
confirma a morte cerebral do potencial doador, a equipe de coordenadores de transplantes
tem sinal verde para realizar a entrevista familiar.
Esta é entendida como sendo uma reunião entre os familiares do potencial
doador e um ou mais profissionais Coordenadores de Transplantes, a fim de obter o
consentimento para a doação dos órgãos e tecidos (SILVA, [s.d]).
A entrevista familiar também é definida como uma reunião entre os familiares
do potencial doador e um ou mais profissionais da equipe de captação, ou outro
profissional treinado, a fim de obter o consentimento à doação (SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO apud SANTOS, 2010).
BARBOZA et al (in GARCIA, 2013) traz que a entrevista familiar consiste em
um delicado e relevante momento da doação de órgãos e tecidos, pois possibilita a efetiva
ligação entre o doação e o receptor, e representa, via de regra, o momento de
enfrentamento da família com a perda de seu ente.
A entrevista familiar tem como objetivo oferecer todas as informações e suporte
que forem necessários para que a família possa tomar a decisão sobre a doação. Neste
momento é relevante estabelecer um bom relacionamento com os familiares demostrando
transparência, empatia, oferendo apoio emocional (PLOEG, NIESING, SIEBERRASCCH et al, 2003). Aconselha-se ainda a utilização de elementos como comunicação
por meio de perguntas abertas, reflexos de emoção e escuta ativa. (BARBOZA, GARCIA
et al, in GARCIA, 2013).
Em já tendo atuado neste processo compreendo a entrevista familiar como uma
reunião na qual estão presentes parentes e algumas vezes amigos próximos do potencial
doador, somado a um (ou mais) profissional membro da CIHDOTT (Comissão
Intrahospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes ou da CNCDO com
dois grandes objetivos: de esclarecer o que é a morte encefálica a qualquer tipo de família
(nível social, educacional e econômico), e de oferecer a opção da doação de órgão(s) e
tecido(s) (FONSECA, 2013).
Segue nesta direção o objetivo da entrevista familiar proposto pelo Manual do
Coordenador de Doação que declara:

O objetivo da entrevista familiar é garantir que os familiares e amigos
entendam a morte cerebral, tentem identificar a vontade do falecido,
esclareçam dúvidas sobre os processos [que envolvem] a doação e transplante,
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avaliando simultaneamente o risco biológico da doação e dando em
contrapartida apoio emocional e psicológico (PROGRAMA AVANÇADO
EM COORDENAÇÃO DE DOAÇÃO/TRANSPLANTE, 2007, p.118).

É recomendado que a entrevista seja realizada em ambiente calmo, se possível
sem movimentação de terceiros, onde haja lugar para que todos, entrevistadores e
entrevistados, estejam sentados e acomodados para que possam conversar da maneira
mais tranquila possível. Corroborando com este argumento estudos defendem que o
encontro com a família do potencial doador deve acontecer num ambiente calmo, com
acomodações adequadas a todos os familiares e amigos que queiram participar, e em local
não muito distante do doador (RECH, 2007; ONT, 2011).
A utilização de uma sala em que se possa dispor de privacidade para permitir
que a família expresse suas emoções e se comunique livremente entre si e com os
entrevistadores, seria o ideal neste momento. Aconselha-se ainda que sejam dispostos
recursos que supram as necessidades mínimas que possam surgir como telefone,
lenços de papel, água, etc. (ONT, 2011).
Na realidade vivida atualmente se observa em muitos casos que as unidades
hospitalares não possuem infraestrutura para que este tipo de abordagem seja realizada
com todos os requisitos sustentados pela literatura. A falta de salas, de móveis como
mesas e cadeiras é um fato enfrentado pelos coordenadores de transplantes a cada vez que
uma abordagem aos familiares de um potencial doador tem de ser feita, e na falta deste
suporte, muitos profissionais entrevistadores declaram que realizam entrevistas nos
corredores, em salas emprestadas por outros profissionais pertencentes à unidade
hospitalar, onde transitam diferentes pessoas.
Este tipo de situação transcorre em paralelo às recomendações descritas por
estudo que reitera que é fortemente desaconselhada a abordagem em corredores e dentro
da UTI (RECH, 2007).
O Guia de Boas Práticas no Processo da Doação de Órgãos espanhol, informa
que:

É conveniente sempre preparar a entrevista. É importante se informar sobre a
família, planejar o local onde acontecerá a entrevista e a forma como
comunicar a morte, avisar com tempo a família, e organizar os recursos
humanos e materiais necessários (ONT, 2011, p.48, nossa tradução).
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OS COORDENADORES AVANÇADOS EM TRANSPLANTES QUE REALIZAM A
ENTREVISTA FAMILIAR
Relata-se na história que os primeiros coordenadores de transplantes se
encontravam na Holanda a partir de 1979, sucedendo este país, nações como a Suécia e
Inglaterra. Pertenciam às equipes de transplantes, auxiliavam no atendimento dos
pacientes transplantados e atuavam na detecção de potenciais doadores, geralmente, as
profissionais enfermeiras, que desempenhavam o papel de coordenadoras (ELICK in
CHAPMAN, 1977).
De acordo com Garcia (2001), “Coordenador de transplante” é o profissional que
facilita o processo doação-transplante; implicando o termo “coordenadores” o ato de
trabalhar junto, de maneira harmoniosa, o que promove a eficiente e efetiva organização
do processo de doação-transplante.
De fato, coordenar significa trabalhar em conjunto. Isto é o que se observa
quando se trata de atuar no processo de doação de órgãos, pois o tempo todo se depende
do trabalho em consonância de diferentes profissionais de diferentes instituições, por
exemplo. Os coordenadores da CNCDO, precisam estar em contato contínuo com os
coordenadores das OPOs (unidade que pode estar localizada em um hospital notificador
ou no mesmo local físico da CNCDO, podendo variar em cada Estado) e das CIHDOTTs
(localizadas nos hospitais notificadores), pois são eles que realizam a entrevista familiar,
e o processo de doação somente pode ter prosseguimento com a autorização familiar.
No entanto, não são em todos os estados que as OPOs e as CIHDOTTs estão
organizadas de modo a trabalharem mais independentes da CNCDO, havendo ainda, por
exemplo no estado do Rio de Janeiro, participação dos coordenadores avançados em
transplantes da CNCDO nas entrevistas familiares, dentre outras etapas já designadas para
serem realizadas pelos coordenadores dos outros dispositivos supracitados. Pode-se citar
os estados como o Rio Grande do Sul e São Paulo como aqueles mais bem estruturados e
delineados no campo dos transplantes, pois possuem a divisão clara das responsabilidades
e ações da CNCDO, OPO e CIHDOTT.
Ainda sobre o coordenador de transplantes, este representa também uma espécie
de elo entre o potencial doador e a doação efetiva, sendo ainda o mediador entre a família
no recém luto e a rede que se estabelece pró-doação. Dessa maneira, um dos objetivos do
coordenador em transplantes seria o de aumentar o número de doadores, assegurando a
qualidade dos órgãos e tecidos doados, afirma Garcia (2013).
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Neste contexto, devem realizar a entrevista familiar somente profissionais
capacitados, de preferência em Comunicação de Más Notícias, assim como recomenda a
literatura espanhola:
“As equipes entrevistadas consideram que a formação em comunicação de más
notícias é fundamental. Se, em circunstâncias excepcionais, o médico não tem
essa formação, a equipe de coordenação deve preparar cuidadosamente a
abordagem à família, a informação que dará e a forma de comunicá-la. É muito
importante que as pessoas que participam da entrevista tenham formação
específica para os papéis que assumem. Esses envolvem uma dificuldade
elevada e requerem atitudes específicas” (ONT, 2011, p.57 nossa tradução).

Em convergência com os estudos espanhóis, autores nacionais declaram que o
coordenador em transplantes deve possuir “[...] habilidades e conhecimentos específicos
para que coordenem com segurança e respeito, todos os aspectos que envolvam tal
processo [...] (BARBOZA et al, in GARCIA, 2013, p. 105).
Nesta direção, estudos trazem que os coordenadores avançados em transplantes
devem possuir características desde pessoais à técnicas, perfazendo um perfil
profissional, que deve englobar: um profissional acessível, proativo, com curso superior,
disponibilidade de tempo, espírito de equipe e liderança, que possa desenvolver
habilidades para saber observar, escutar, questionar, aceitar e interpretar (BARBOZA et
al, in GARCIA, 2013); conhecimento técnico e crença na morte encefálica e no processo
de doação, conhecimento da legislação brasileira sobre transplantes, ter carisma,
sensibilidade, bom senso, transmitir emoção, autoconhecimento, ter conhecimento do
próprio corpo, realizar a escuta ativa/saber ouvir/saber ficar calado/identificar o tempo da
família, saber acolher e lidar com o familiar e saber (técnica) como transmitir más notícias
para pessoas (FONSECA, 2013). As características empatia e equilíbrio emocional são
citadas por ambos estudos.
O estabelecimento de uma comunicação não-verbal com os familiares também
é bastante relevante, pois os entreolhares de familiares supondo dúvidas sobre a decisão
a ser tomada, o comportamento postural e a expressão facial devem receber a atenção do
coordenador, que deve possuir a sensibilidade de estabelecer a partir destes sinais, o
diálogo por vezes mais claro, ou mesmo, deve se calar e respeitar o momento da família
de pensar sobre a doação.
Cabe ressaltar que o coordenador deve deixar claro que a entrevista familiar não
é um momento de convencimento à doação de órgãos, e que sequer representa um espaço
de imposição a esta ação. Ela deve sim, ser traduzida em um tempo para se refletir acerca
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da doação e os benefícios que esta ação poderá trazer não somente para o(s) receptore(s)
mas também para a própria família doadora.
A publicação espanhola traz ainda que a equipe que intervém na entrevista deve
ser constituída pelo médico do hospital que atendeu o potencial doador desde o início,
que estará encarregado de comunicar a morte e por mais duas pessoas da equipe de
coordenação de transplantes (enfermeiro e médico), com formação em técnicas de
comunicação. Por outro lado, caso haja somente duas pessoas, uma comunicará a morte
enquanto outra solicitará o consentimento para a doação (ONT, 2011). Já no Brasil a
entrevista familiar pode ser realizada por, além de enfermeiros e médicos, assistentes
sociais ou outras categorias que possuam capacitação na Comunicação de Más Notícias
e integrem um dos dispositivos e transplantes [CIHDOTTs, OPOs] (BARBOZA et al in
GARCIA, 2013).

AS EMOÇÕES MANIFESTAS NAS ENTREVISTAS FAMILIARES

É possível perceber que a entrevista familiar é um momento em que se lida com
uma complexidade grande de sentimentos e emoções. Inseridos neste cenário, estão as
demandas emocionais dos familiares e dos próprios coordenadores em transplantes.
A literatura prevê o que o coordenador deve fazer para acolher a família da
melhor maneira possível, indicando que o coordenador deverá respeitar e se solidarizar
com o luto enfrentado pela família, sabendo ouvi-la e dando legitimidade a seus
sentimentos (BARBOZA et al in GARCIA, 2013). No entanto, como identificar as
emoções e como lidar com elas, sejam as dos familiares ou de si próprios não é observado
nas publicações.
É importante destacar que cada família terá um modo de enfrentar a situação de
morte de seu ente. Desta maneira, há diferentes reações com as quais estes sujeitos podem
lidar, sendo estas positivas no sentido de eventualmente surgirem familiares esclarecidos
sobre a doação, ou mesmo aqueles que têm clara a posição do potencial doador expressa
em vida. Ou negativas, como a negação à morte encefálica, apego com a religião para
busca de um milagre, agressividade ou mesmo passividade (FONSECA, 2013).
Além de ter que lidar com as diferentes maneiras de enfrentamento da família a
situações de morte do potencial doador, o coordenador tem de lidar com as suas próprias
emoções diante da entrevista familiar.
30

Ressalta-se que algumas situações ficam marcadas em quem realiza a entrevista,
e a partir da exploração destas, torna-se mais palpável conhecer as emoções
experimentadas nesses momentos. Assim, logo abaixo desenhou-se, baseado nos registros
de Fonseca (2013), os caminhos percorridos nas situações marcantes vivenciadas pelos
coordenadores avançados em transplantes nas entrevistas familiares que se tornaram a
fonte primária para o acesso às emoções vivenciadas nestes momentos.

Figura 3: Caminhos percorridos: situações marcantes vivenciadas nas entrevistas familiares
pelos coordenadores avançados em transplantes, 2013.
Fonte: Elaborado pela autora com base em Fonseca (2013), 2017.

Portanto, cada caminho contém situações marcantes que compreenderam
diferentes emoções.
No caminho “A entrevista familiar com potencias doadores jovens e crianças”
revelou-se a duplicidade de entrevistar parentes de jovens e crianças, pela inversão do
momento da morte (primeiros os filhos que os pais) e pelas reações dos responsáveis dos
potencias doadores. Já no caminho “O contexto para entrevista” estão contidas situações
marcantes como a história (contexto) que levou à morte encefálica do potencial doador e
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o local inadequado para se realizar a entrevista. No “Guardar traços com familiares”
abarcou-se como marcante o projetar na imagem do potencial doador algum familiar e
entrevistar algum parente do próprio coordenador. Já no caminho “Família e a relação
com a notícia” incluiu-se entrevistar familiares que não sabiam da gravidade do caso e
foram entrevistados, familiares que não acreditavam no diagnóstico de morte encefálica
e foram agressivos com os coordenadores e entrevistar famílias em que o potencial doador
tinha muitos filhos. No caminho “Decisão familiar marcante” inseriu-se familiares que
mudaram a decisão da negativa familiar depois da entrevista, facilidade de comunicação
com familiares, familiares insinuarem uma decisão e mudarem de opinião por conta da
vida pregressa do potencial doador, serenidade dos familiares em doar órgãos de criança
e barganha por dinheiro para doar o órgão do parente (FONSECA, 2013).
Todas estas situações levaram os coordenadores vivenciarem as mais
diferentes emoções e características de emoçõesv:

EMOÇÕES

CARACTERÍSTICAS EMOÇÕES

CARACTERÍSTICAS

Tristeza

Sofrimento

Amor

-

Surpresa

-

Prazer*

Satisfação

Alegria*

Felicidade

Desespero
Medo

Pavor
Nervosismo
Angústia

Raiva

Irritação

Quadro 1. Emoções e características de emoções vivenciadas pelos coordenadores nas
entrevistas familiares, 2013.
Fonte: Elaborado pela autora com base em Fonseca (2013), 2015.
*Somente as características destas emoções foram citadas.

A identificação de emoções básicas por parte de alguns coordenadores traduz o
que Casassus (2009) chama de Competência Emocional, que é traduzida como
capacidade de estar aberto ao mundo emocional, neste caso, no momento da entrevista; a
capacidade de acolher, acalmar e apoiar o outro; a capacidade de estar atento: escutar,
perceber, ponderar, nomear e dar sentido a uma ou várias emoções e, por fim, a
capacidade de ligar emoção e pensamento (CASASSUS, 2009).

v

A classificação de emoções e características foi baseada na obra de Casassus, 2009.
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Em contraponto a isso, há aqueles que encontram dificuldade em nomear as
próprias emoções. Com isso outros aspectos são declarados como emoções e, no entanto,
não são classificados desta maneira. Tais aspectos relacionados às situações marcantes
são: dor, sensação de impotência, pena, “foi muito difícil”, “me senti mal”, “me senti
sugada”, derrota, apreensão, frustração, chateada, constrangimento, “momento muito
ruim”, gratidão, sentimento bom, sensação de dever cumprido, segurança, solidariedade,
fraternidade, compaixão, tranquilidade, apaziguamento, o conforto consigo mesmo,
emocionada, compromisso, comoção, expectativa e empatia, emocionada/emoção,
compromisso, comoção, expectativa e empatia.
Não se dar conta do que se sente por falta de contato consciente com o corpo e
com a energia afetiva pessoal, é denominado por Casassus (2009) como Incompetência
Emocional relacionada a si mesmo. Em termos práticos, estas pessoas tem a sensação de
“não sentir nada”, de viver a própria emoção com frieza, rigidez ou estereotipia. Não
reconhecem a emoção ou o estado de ânimo em que se está ou tem uma vaga consciência,
sentem-se mal e não se dão conta, sendo irritáveis, pessimistas ou desanimados sem
assumir responsabilidade por esse estado, achando que o mundo e a vida são assim.
Acabam, portanto, fazendo confusão ao nomear as emoções sentidas, como o não as
assumem.

“APOIO EMOCIONAL” – O QUE É E O QUE ELE REPRESENTA?
“Apoio (a.poi.o) s.m 1. Ato ou efeito de apoiar (-se). 2. Coisa sobre a qual alguém
ou algo se apoia; suporte, sustentáculo. ” (DICIONÁRIO BRASILEIRO DE LETRAS,
p.150).
A definição do dicionário inicia a ideia do que representa o apoio emocional: uma
espécie de suporte, um sustentáculo, que como em toda relação, envolve emissores e
receptores. No entanto, o apoio emocional é significativamente mais complexo que isto.
A literatura mostra que o conceito de apoio emocional é jovem, tem em torno de
trinta anos, e é entendido por diversos autores (CHAMBO, 1997), dente eles Caplan
(1974), Cobb (1976), Schaefer et al. (1982), Kessler et al. (1985), como sendo um
poderoso recurso contra as ameaças à autoestima, sendo percebido como expressão de
carinho, cuidado e preocupação.
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A expressão apoio emocional é também caracterizada como um dos três tipos em
que se subdivide outra expressão denominada apoio social, a saber: apoio emocional,
informacional e instrumental.
Um breve situar no conceito de apoio social reside nas palavras de Fuster (1997),
que caracteriza este tipo de apoio como um processo (que envolve recepção e percepção)
pelo qual os recursos da estrutura social (comunidade, redes sociais e relações íntimas)
permitem satisfazer necessidades (materiais e/ou afetivas) em situações cotidianas e de
crises.
Diferente disso, mas não na contramão deste útlimo conceito, o apoio emocional
envolve personagens (emissor e receptor) que necessariamente interagem entre si levando
em consideração basicamente a experiência emocional, não se importando com a
estrutura social por detrás da cena. Destaca-se que estes personagens, tanto emissor
quanto receptor, podem trocar de papel, trocar de posição. Desta maneira, o apoio
emocional é democrático, uma vez que possibilita àquele que acolhe, observar no outro a
força ou a motivação que nele pode faltar, seja pela identificação com suas fragilidades,
sua história de vida, etc. Assim, o papel daquele que representa o sustentáculo do outro,
pode se inverter sem mesmo que uma só palavra sobre isso seja dita. Portanto, emissor e
receptor podem trocar seus lugares, ou não, e isto dependerá de como cada um irá se
disponibilizar multidimensionalmente (espiritual, mental, socialmente...) para receber o
que vem do outro e utilizar para si.
Ademais, a escuta ou mesmo a fuga do emissor, o toque, o olhar, o silêncio, a
lágrima, o abraço, o esbravejar são alguns dos elementos que podem fazer parte deste tipo
de apoio.
Ao visualizarmos como o apoio emocional é percebido nas diferentes áreas
laborais, podemos entender melhor como é sua aplicabilidade. Na área de transplantes,
os coordenadores avançados que trabalham no processo de doação de órgãos o
compreendem, segundo Fonseca (2014) de duas formas, como mostra a figura (3) abaixo.
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CAT

Familiar

*CAT: Coordenador Avançado em Transplantes

Figura 4: Esquema de como o apoio emocional é observado pelos coordenadores avançados de
transplantes, 2014.
Fonte: Elaborada pela autora com base em Fonseca (2014), 2017.

O esquema mostra o Coordenador Avançado em Transplante (CAT) como uma
figura central. Esta centralidade somente é possível de ser observada quando se pergunta
sobre como este sujeito em si, compreende a aplicabilidade do apoio emocional em seu
trabalho, o que não significa que o coordenador se veja como ponto central de todo o
processo de doação e transplantes.
Deste modo, quando se dá voz a este sujeito, ele além de perceber seu papel junto
aos familiares, que também é de oferecer o apoio emocional - como evidenciou o estudo
de Fonseca (2014), em que os coordenadores identificam a entrevista familiar como um
momento dos familiares terem seus sentimentos aliviados, suas emoções captadas, em
que se acolhe e apoia o parente do doador - percebe ainda motivos para receber este apoio,
já que teve a oportunidade de falar por si.
A fala destes profissionais frequentemente é silenciada no que tange as emoções
vivenciadas no ambiente de trabalho. Ressalta-se que a participação em reuniões para
discussão técnica dos casos não representa um ambiente confortável e propício para
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demonstrarem suas fragilidades, uma vez que podem se mostrar vulneráveis
profissionalmente, como veremos mais claramente delineado nas falas do coparticipantes na sessão dos resultados.
Retomando, a figura (4) a seguir ilustra como os coordenadores entendem a
necessidade do suporte/apoio emocional (FONSECA, 2014).

Figura 5:. Justificativas dos sujeitos para se ter suporte emocional vi e a intermediação do
autoconhecimento sobre elas, 2014.
Fonte: Fonseca, 2014

Adiciona-se aos argumentos dos CAT, a literatura especializada em transplantes
que ressalta que a abordagem aos familiares e amigos próximos ao potencial doador
ocorre sempre em circunstâncias que envolvem grande carga emocional. Assim, enfatizase que os profissionais que lidam com estas situações devem aprender a comunicar e gerir
suas emoções, permitindo-lhes além de ajudar tais pessoas neste momento crítico,

vi

Suporte emocional pode ser entendido como Apoio Emocional, desta maneira ambos funcionam como
sinônimos ao longo deste estudo.
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ajudarem a si mesmos, ao reduzirem a ansiedade que sentem nestas situações (ONT,
2011).
Nesta mesma direção, afirmam que saber comunicar uma má notícia, dar apoio
emocional, reforça a atitude assertiva, e, o saber lidar com momentos de tensão
emocional, cria uma atmosfera mais favorável para os indivíduos participantes da
entrevista para que em compreendendo melhor a informação que estão recebendo,
consigam tomar decisões (PROGRAMA AVANÇADO EM COORDENAÇÃO DE
DOAÇÃO/TRANSPLANTE, 2007).
Outrossim, alguns estudos investigaram fatores de estresse ocupacional ou
sintomas relacionados à síndrome de Burnout em trabalhadores de UTI, que também
lidam com dilemas morais frequentemente, sugerindo que o desgaste físico e emocional
provocado pelo trabalho, a falta de recursos humanos e de apoio emocional podem
desencadear esses quadros, e que o reconhecimento no trabalho, a cooperação entre os
membros da equipe, o respeito profissional e o apoio psicológico podem ser elementos
de proteção contra o adoecimento (AFECTO & TEIXEIRA, 2009; CORONETTI,
NASCIMENTO, BARRA, & MARTINS, 2000; SANTOS, OLIVEIRA, & MOREIRA,
2006 apud MONTEIRO, 2013).
Diante do conceito e do imperativo do apoio emocional reconhecidos por
diferentes fontes, foi feito um levantamento com base na seguinte questão de pesquisa “O
que há disponível nas publicações acadêmicas dos últimos cinco anos sobre o apoio
emocional no que tange a enfermagem psiquiátrica, os transplantes e o
autoconhecimento?” Tais áreas foram selecionadas por se transrelacionarem neste estudo.
Os sítios de investigação foram a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e o Portal
de Periódicos CAPES, no período de 28/03/2017 à 05/04/2017. No primeiro, utilizou-se
os seguintes unitermos:
•

“Apoio emocional” AND “saúde mental” AND “enfermagem
psiquiátrica”;

•

“Apoio emocional” AND “profissional de saúde” AND “transtornos
mentais”;

•

“Apoio emocional” AND “transplantes”

•

“Apoio emocional” AND “autoconhecimento” AND “transplantes”
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Justifica-se a utilização de tríades de unitermos neste sítio de investigação por
conta do amplo número de artigos fora das áreas pretendidas, que apareceram na busca
que dispunha somente de duplas de termos.
Com estas associações foram encontradas um total de 853 publicações
acadêmicas, das quais 7 não foram acessadas por possuírem conteúdo pago, e 29
respondiam de alguma maneira a questão de pesquisa.
Já no sítio do Portal de Periódicos da CAPES, além das associações citadas
acima, somou-se as associações descritas a seguir, pelos resultados destas buscas terem
identificado um número pequeno de artigos.
•

“Apoio emocional” AND “enfermagem psiquiátrica”

•

“Apoio emocional” AND “autoconhecimento”

Aqui foram encontradas um total de 8 publicações acadêmicas, das quais
somente 1 respondeu à questão de pesquisa.
Para a seleção dos textos que atendiam a questão de pesquisa, realizou-se a busca
do termo “apoio emocional” no corpo dos textos. Caso o texto trouxesse algum elemento
conectado à expressão que respondesse à questão de pesquisa, este era selecionado. Logo,
os critérios de exclusão foram, a não presença do termo “apoio emocional” no corpo dos
textos investigados e também a não identificação de nenhum elemento que pudesse
responder de alguma forma a questão de pesquisa.
Após isso, foram identificados para a explanação próxima, um total de 30 textos
acadêmicos, dos quais a maioria, 23, são artigos científicos, 3 são dissertações de
mestrado, 1 tese de doutorado, 1 trabalho de conclusão de curso de pós-graduação latu
sensu e 2 trabalhos de conclusão de curso de graduação.
Foram 19 as revistas nacionais que publicaram sobre o assunto, sendo o Journal
of Nursing UFPE online (2) o que mais publicou, e 3 foram as revistas internacionais,
dentre as quais se destaca a Revista da Escola Superior de Enfermagem do Porto (2)
(Portugal).
Já o ano de 2015 foi o que mais se tratou sobre o apoio emocional, seguido dos
anos de 2011 e 2013.
Quanto aos achados nos textos, este foram divididos de acordo com a finalidade
e transformados emblematicamente na mandala viva que se segue (Fig. 5). Identificou-se
dez finalidades que estão representadas cada uma por uma figura e um pequeno círculo
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colorido (marrom, preto, amarelo, azul, verde, rosa, vermelho, cinza e roxo e laranja) que
servem de localizador nas explanações que são feitas mais adiante.

Figura 6: Representações do apoio emocional disponível nas publicações acadêmicas dos
últimos cinco anos, 2017.
Fonte: Elaborado pela autora, 2017. Imagens públicas disponíveis em Google Imagens.

É NECESSÁRIO QUANDO

De acordo com Zago (2011), o apoio emocional é necessário quando os sujeitos
se sentem vulneráveis e carentes.

CARACTERIZA-SE POR

Siniak (2014, 2015) traz, em anos subsequentes, que o apoio emocional é o
provimento de expressões de amor e afeição, e acrescenta que este é um “apoio afetivo”,
referindo-se ao processo de ajuda recebido pela pessoa que a faz sentir-se acolhida,
respeitada e valorizada, gerando uma atitude emocional positiva e reforçando a
autoestima e a confiança dos sujeitos (SINIAK, 2015). Já Costa (2014) diz que é o recurso
contra as ameaças à autoestima, percebida como expressão de carinho, cuidado e
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preocupação. Para Ramos (2011) o apoio emocional caracteriza-se por ouvir e conhecer
as necessidades do outro, enquanto que para Borges (2016), caracteriza-se por relações
de empatia, escuta, compreensão, expressão de confiança e cuidado.

É OFERECIDO POR

Delineou-se aqui a participação de três grupos principais de sujeitos.
O dos profissionais de saúde, referenciados de diferentes maneiras: outro
profissional do ambiente de trabalho que pode realizar uma atividade em parceria
(FONSECA, 2015; COSTA, 2014; SINIAK, 2015); equipe multiprofissional
(FERNANDES, 2015; MELO, 2012); e, enfermeiro e equipe (BIANCHI, 2015).
As pessoas próximas: familiares (GALVÃO, 2011; FONTANA, 2011; SINIAK,
2015), amigos (FONTANA, 2011; SINIAK, 2015) e pessoas próximas do convívio como
vizinhos (SINIAK, 2014,2015).
E outros: grupos terapêuticos (SINIAK, 2015).

O QUE PODE SER UTILIZADO PARA COLOCÁ-LO EM PRÁTICA?

O meio mais incidente foi o diálogo/conversa (COSTA, 2014; SINIAK, 2015;
MOURA, 2015; SALLUM, 2011); seguido de ajuda espiritual para favorecer o
enfrentamento de situações adversas, ajudando a superar momentos de dificuldade e
sobrecarga (SINIAK, 2015; JÚNIOR, 2016; SALLUM, 2011); e ouvir o outro, conhecer
as necessidades do outro (ARAÚJO, 2015; RAMOS, 2011).
Respeito ao outro (FONTANA, 2011); manifestações de afeto e escuta,
expressões de amor e afeição, interação e troca (SINIAK, 2015); apoio, aconselhamento,
orientações e suporte familiar (MOURA, 2015); uso da empatia, escuta e compreensão
(BORGES, 2016); esclarecimento sobre a situação para o cliente, chorar junto
(SALLUM, 2011); e relacionado ao corpo, uso de massagem terapêutica (ARAÚJO,
2013), foram outros elementos identificados como meios de se colocar o apoio emocional
em prática.
Ademais, Braga (2013) indica que as experiências vividas em grupos de pares
podem ser muito significativas, podendo influenciar com isso as características
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individuais, incluindo comportamento, temperamentos, cognições e habilidades para
resolução de problemas.

AJUDA
Partindo da base de “enfrentamento de estresses, problemas e tensões da vida”,
três autores trouxeram que o apoio emocional ajuda a: enfrentar o estresse da vida, com
foco nos pensamentos, sentimentos e comportamentos disfuncionais (SAPADINI, 2011);
lidar com os problemas de ordem afetiva (relacionados com a sua situação em saúde),
reconhecendo e potencializando seus recursos internos para tal (OLIVEIRA, 2013); e, a
administrar as tensões e os sofrimentos, trazer fé, esperança e um desejo de buscar um
alento (SINIAK, 2015).
Ajuda ainda na proteção aos medos do cliente e a tirar-lhe os medos (VIEIRA,
2013; SOBREIRA, 2012), a acalmar a crise (FERREIRA, 2016), a minimizar o
sofrimento e a tristeza (MELO, 2012), na promoção do autoconhecimento
(NASCIMENTO, 2015) e na recuperação do equilíbrio (FERNANDES, 2015).
Relacionado aos outros, o apoio emocional ajuda a fortalecer o vínculo do
profissional e do paciente, como afirma Moura (2015) e também ajuda os familiares a se
sentirem mais seguros, confortados e confiantes.

PROPORCIONA

Nascimento (2013), Siniak (2015) e Silva (2014) afirmam que o apoio emocional
proporciona conforto, sendo que os dois primeiros autores, respectivamente, acrescentam
a isto, segurança em períodos de estresse e segurança para os familiares.
Siniak (2015) complementa que proporciona também a construção de vínculos
entre as pessoas e trabalhadores de instituições, sendo que estes vínculos se constituem
em relações de confiança que dão sentido ao compromisso e responsabilidade pelo
cuidado do outro.
Dodou (2014) reitera que o apoio emocional proporciona conforto e
encorajamento e Curado (2012) ressalta o desenvolvimento e confiança.
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ORIENTA

O apoio emocional orienta: as intervenções dos profissionais de saúde sob a
perspectiva do acolhimento e empatia, de modo que a interação, a troca e o diálogo devem
constituir-se como norte (SINIAK, 2015); e na identificação de estratégias a adotar face
à ansiedade (SILVA, 2014).

RESULTA

Na valorização do outro, atitude emocional positiva, reforça a autoestima e
confiança nos sujeitos (SINIAK, 2015); na recuperação do equilíbrio (FERNANDES,
2015); influencia a autoestima e ameniza os impactos de eventos estressores
(BRAGA,2013); na redução dos sentimentos de solidão, ansiedade e dos níveis de
estresse causados pela vulnerabilidade (DODOU, 2014); e na redução da ansiedade e
preocupação (PALAMIN, 2014).

INFLUENCIA

Afirma Araújo (2013) que o apoio emocional influencia diretamente no estado
de espírito.

ESTA RELACIONADO A

Sentimentos de altruísmo e doação como coloca Macedo (2013).

Diante dos estudos apresentados, é possível afirmar de maneira segura o quanto
o apoio emocional fortalece os vínculos trazendo amplos benefícios não somente para o
cliente que o recebe, mas também para o profissional que o oferece. Como já afirmamos
anteriormente, esta relação pode não necessariamente ser somente uma via de uma mão
só, sendo possível haver trocas ricas e importantes entre os personagens que participam
desta tão relevante ação.
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Por fim, reitera-se a plena possibilidade do coordenador avançado de transplante
realizar esta ação com os clientes e com a própria equipe a qual pertence, de modo a
fortalecer a confiança, diminuir as ansiedades e construir mais e melhor o
autoconhecimento seu e de sua equipe.

O AUTOCONHECIMENTO E SUAS PERSPECTIVAS TEÓRICAS NA SAÚDE
MENTAL

“Os homens viajam para se maravilharem com
a altura das montanhas
as ondas imensas do mar
os longos cursos dos rios
o vasto âmbito do oceano
o movimento circular das estrelas
e passam por si mesmos sem se maravilhar.”
Santo Agostinho (354-430)

Abbagnano (2007 p. 215) nomeia como conhecimento de si o saber objetivo,
isto é, não imediato nem privilegiado, que o homem pode adquirir de si mesmo.
Ao longo da história o assunto não foi pouco discutido, sendo levado à campo
em diferentes momentos, por diversos intelectuais, ligados ou não a religiões. O fato é
que, independente da ligação com o divino ou não, o autoconhecimento veio defendendo
o fato de que ao passo que mais o homem sabe mais de si ou conhece a si mesmo, melhor
ele enfrenta a vida, valorando seus enfrentamentos falidos ou bem-sucedidos, primeiro
diante dele mesmo e depois diante do mundo.
Mas para que se conheça o homem precisa de etapas ou passos ou vivencias, e
isso dependerá de quem pensa esse conceito de conhecimento de si.
Kant, por exemplo, afirma que só podemos conhecer a nós mesmos do mesmo
modo como conhecemos as outras coisas, isto é, só como fenômeno. De acordo com ele,
o conhecimento de si, requer como qualquer outra espécie de conhecimento as condições
seguintes: 1º um elemento unificador a priori que é o eu penso ou aperceção pura
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(segundo Leibniz, seria “a consciência das próprias percepções”); 2º um dado empírico
múltiplo que é o do sentido interior. (ABBAGNANO, 2007 p.80, 215)
Já os filósofos Platão, Spinoza, Freud e Moran participam de uma tradição em
que o autoconhecimento é tido como uma conquista ou realização que traz saúde
(indiciosamente, saúde mental) e liberdade para o sujeito. É relevante destacar que este
movimento de enlaça um projeto ético tem suas origens no dito do oráculo de Delfos que
influenciou fortemente Sócrates (469-399, a.C), que teve como um dos pontos
fundamentais de sua teoria a frase “Conhece-te a ti mesmo” remetendo-se a seus
discípulos que seriam magnânimos, aqueles que tivessem consciência de suas falhas e a
compreensão de seus limites. O ideal aristotélico de magnanimidade, por exemplo, ilustra
uma interpretação do ideal de autoconhecimento como uma virtude. (JOPLING, 2000)
Na tradição pensada por estes filósofos, o autoconhecimento é uma realização,
ao invés de algo dado ou prontamente disponível ao sujeito, como algo externo e
consumível prontamente. Para conhecer-se a si mesmo, o sujeito precisa refletir, e
interpretar a si mesmo (JOPLING, 2000), “hermeneutizar-se”.
Mas esta tradição é pensada de diferentes formas, como pode-se observar a
seguir (JOPLING, 2000):
1- Há os filósofos da antiguidade que observavam o autoconhecimento como algo
positivo por si ou por fins práticos;
2- Há também filósofos confessionais, como Santo Agostinho (354-430) que
confessou ter explorado sua interioridade por meio da memória, ao
conscientizar-se de erros e defeitos e encontrar-se consigo mesmo relembrando
o que se fez, o que se sentiu quando se fez, rememorando a si mesmo, num
processo de autoconhecimento; e Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) que
pensou ser o homem bom por natureza, no entanto este homem estaria submetido
à influência corruptora da sociedade. Com isso, a desigualdade nociva produzida
por esta sociedade teria suprimido gradativamente a liberdade dos indivíduos e
em seu lugar restaram artifícios como o culto das aparências e as regras de
polidez. Ao renunciar à liberdade perdida nos descaminhos tomados pela
sociedade, o homem, pensa Rousseau, abre mão da própria qualidade que o
define como humano. Para recobrar esta liberdade, o filósofo acredita que deva
haver um profundo mergulho interior por parte do indivíduo rumo ao
autoconhecimento. Rousseau sinaliza que este movimento não se daria por meio
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da razão, e sim da emoção, o que se traduz numa entrega sensorial à natureza.
(FAURE, 1965)
3- Ainda há aqueles que veem o autoconhecimento como algo moralmente valioso,
mas difícil de ser alcançado por causa da natureza inefável do sujeito. Entre os
defensores de tal posição está Nietzsche (1844-1900), em alguns momentos.
4- Por fim, há os que veem o autoconhecimento como uma autocrítica. Tal posição
é encontrada no Eclesiastes, em B. Spinoza (1632-1677), em Nietzsche (18441900), Heidegger (1889-1976), Sartre (1905-1980) e Morin. (JOPLING, 2000)

Na contemporaneidade diferentes autores da área enfermagem vêm tratando do
assunto utilizando o conceito com teóricos da área, da filosofia e da psicologia em sua
maioria. Em investigação sobre o estado da arte do autoconhecimento, sem delimitação
de tempo, na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) em que foi utilizado os termos
“autoconhecimento” em associação com “enfermagem”, foram encontrados 64 textos
acadêmicos, dos quais após leitura de títulos e resumos, selecionou-se 20 estudos que
guardavam relação com o assunto de interesse, sendo 18 artigos científicos e 2 teses de
doutorado.
Destes, 16 apresentavam textos completos disponíveis à consulta, em sua
maioria (13) estavam indexados na base de dados LILACS sendo que 1 texto apareceu na
base INDEX Psicologia. O ano em que aparece disponível o primeiro artigo que abarca
tais termos é 1991, com artigo publicado no Jornal Brasileiro de Psiquiatria a respeito de
grupos de reflexão e vivência de alunos de enfermagem em psiquiatria. A publicação
torna-se sequente em termos anuais, somente a partir de 2005 (1). De 2006 a 2009
aparecerem 2 produções em cada ano, tendo o biênio 2010-2011, 1 publicação cada. Os
anos de 2012 (2) e 2013 (3) marcaram o aumento, mesmo que tímido, das divulgações.
As revistas que se destacaram corroborando para a explanação e conhecimentos
sobre o tema, foram: a Revista de Enfermagem da UERJ (3), da Escola de Enfermagem
Anna Nery (2), Revista Gaúcha de Enfermagem (2), Revista Latino Americano de
Enfermagem (2) e Texto & Contexto de Enfermagem (2). Tal informação denota o quanto
o assunto foi, e continua sendo pouco publicado em revistas do Nordeste e Centro-Oeste
de nosso país.
Assim como esperado, o autoconhecimento vem estreitamente ligado à saúde
mental, assim como confirma o levantamento que ressalta os assuntos principais dos
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textos encontrados: cuidados de enfermagem (6), enfermagem psiquiátrica (4), educação
em enfermagem (4), saúde mental (3), humanismo (2).
Frente aos estudos identificados buscou-se a relação que cada um estabeleceu
com o autoconhecimento. A partir daí foi possível delinear as conexões que são
desveladas pelo autoconhecimento. Estas conexões representam composições, como
partes constituintes do mosaico denominado autoconhecimento. Cada uma possui uma
cor que comporá a beleza do mosaico final e certamente um valor de estar/ser/acontecer
na vida humana e em seus processos de se fazer/imaginar/reproduzir, dinâmicos.
Abaixo (Fig.6) podemos ver o desenho das conexões-composições, que foram
assim nomeadas por estabelecerem conexão e composição íntimas com a estrutura base
do termo autoconhecimento, segundo observado nas produções literárias investigadas.

Figura 7: Esquema das conexões-composições do mosaico Autoconhecimento, 2017.
Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

Foram identificadas 5 conexões-composição do autoconhecimento, nomeadas
como: “Ajuda a”, “Como”, “Se dá por meio de”, “Para” e “Vem ligado a”.
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AJUDA A:
Aqui os estudos expuseram que o autoconhecimento ajuda a ultrapassar o
paradigma da objetividade e do biologicismo (GOMES, 2013), sobrelevando que no
atendimento ao usuário, o cuidado do enfermeiro deve ultrapassar o tecnicismo tão
valorizado pelo modelo flexneriano. Além disso, o autoconhecimento ajuda também a
diminuir a ansiedade e ter maior condição de lidar com os problemas surgidos
(DAMASCENO, 1991).

Nunes (2011) traz que o autoconhecimento ajuda no

envolvimento com o outro, enquanto Munari (1997) destaca a promoção de um ambiente
e relacionamento interpessoal capazes de otimizar o valor terapêutico da atividade grupal.
PARA:
Nesta conexão-composição foi possível perceber que os atores entendem que o
autoconhecimento serve para: cuidar de si para melhor cuidar do outro (DEZORZI, 2008;
RESTENBERG et al, 2006; CAMPOY, 2003); desenvolver a transpessoalidade
(GOMES, 2013); construção do processo humanístico interpessoal (PAI, 2005); acessar
a subjetividade e ajudar no manejo das emoções (NUNES, 2011).

VEM LIGADO A:
Na presente conexão-composição destacam-se os elementos que vem ligados,
ou seja, completam sentidos maiores para diferentes objetivos somados ao
autoconhecimento. O amadurecimento foi trazido por Santos (2009a) e Campoy (2003)
em atividades que demandavam uma postura profissional diferenciada, sob a perspectiva
da construção de novos modos de pensar o trabalho e o lidar com os desafios imanentes
inicialmente da formação e a posteriori do ambiente laboral.
Já a criatividade, a expressão verbal e a expressão não-verbal são destacadas
por Terra (2007) e se ligam ao autoconhecimento como produtos do compartilhamento
de vivências que desencadeiam mudanças significativas na formação profissional. Ainda
sobre isso, Santos (2007) caminha na mesma direção ao ressaltar o respeito e o
autoconhecimento das dimensões da consciência do ser humano (eu, pessoa, sujeito e
cidadão) para se favorecer a expressão de crenças, valores, sentimentos e emoções numa
formação profissional que chama de privilegiada.
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Na linha da educação, quando se trata de educação permanente, o
autoconhecimento está ao lado do aperfeiçoamento e da atualização segundo Paschoal
(2006).
Em termos da percepção de si e dos produtos gerados por este movimento,
Binotto (2010) compreende que o autoconhecimento que leva à percepção do estresse e
manifestações oriundas dele, e por isso é traduzido como um grande passo para uma
qualidade de vida melhor. Neste sentido o conhecimento de si também está ligado ao
crescimento individual (SANTOS, 2009b); resgate da autoestima, sensação de bem-estar,
felicidade e redução do estresse (D´ALENCAR et al, 2013). Ainda nesta direção,
Vasconcelos (2013) entende que ao iniciarmos o movimento de nos autoconhecer,
podemos também refletir sobre nosso estilo de vida e sobre danos pessoais e familiares
que causamos.
Sá et al (2012) explanam em seu estudo que o autoconhecimento somado ao
diálogo, a espiritualidade e ao autocontrole funcionam como estratégias de enfrentamento
de conflitos. Por fim, Campoy (2003) liga o conhecimento de si como via de se
desenvolver atitudes positivas ao outro ao se desenvolver um relacionamento interpessoal
terapêutico.
COMO:
Na conexão-composição “Como” os estudos trouxeram como pode ser usado o
autoconhecimento. Desta forma Espiridião (2002) e Restenberg et al (2006) trazem que
pode ser como ferramenta na formação do enfermeiro, nesta sintonia Santos (2007)
acredita que o autoconhecimento pode ser usado como elemento para formação sensível
do futuro enfermeiro.
Já os achados de Sá et al (2012) e Hirata (1995) lançam um olhar que dialoga
com o proposto neste estudo, pois ambos compreendem que o conhecimento de si pode
ser utilizado como estratégia de enfrentamento a conflitos e servir de apoio ao equilíbrio
de sentimentos e emoções nas transformações da vida, respectivamente.
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SE DÁ POR MEIO DE:

A última conexão-composição identificada mostra por quais meios pode se dar
o autoconhecimento. Aqui são trazidas as maneiras pelas quais os pesquisadores
conseguiram estimular o autoconhecimento em seus sujeitos. O destaque desta conexão
é o quanto ela guarda similitudes, em vários itens que emergiram, ao que é proposto pela
Sociopoética. Mas esta relação será melhor explanada mais à frente.
A formação de grupos com os sujeitos foi fortemente citada por diferentes
estudos como meio de se fortalecer/iniciar/aumentar/desvelar o conhecimento de si
(SANTOS, 2009a; TERRA, 2007; TEIXEIRA, 2008; VASCONCELOS, 2013; SÁ et al,
2012; RESTENBERG et al, 2006; DAMASCENO, 1991).
Estratégias didáticas facilitadoras como dramatização, discussão em sala de aula
e discussão em grupo (ESPIRIDIÃO, 2002), somadas a técnicas de arteterapia como
pintura, recorte, desenho, colagem, visualização criativa e cromoterapia (D´ALENCAR
et al, 2013), junto a técnicas de relaxamento foram ressaltadas nas investigações como
potentes meios de se autoconhecer/ promover o autoconhecimento.
Terra (2007), Santos (2009a) e Restenberg et al (2006) concordam que a troca
de experiências vivenciadas se configura um meio importante para o conhecimento de si.
Neste momento é relevante promover a dialogicidade, a sensibilidade, a solidariedade
(SANTOS, 2009b), favorecer a expressão de crenças, valores, sentimentos e emoções
(SANTOS, 2007), “ouvir sensível” e exercitar a empatia com o outro (RESTENBERG et
al, 2006).
Oferecer suporte humanizado (PAI, 2005), formar grupos de apoio no processo
de cuidar e programas de incentivo ao autoconhecimento (TEIXEIRA, 2008) representam
dispositivos, defendidos pelos autores, que os serviços devem dispor aos trabalhadores
também como meio de autoconhecimento. Tal visão também defendida por Fonseca
(2013) em estudo que trata das emoções vivenciadas por coordenadores avançados em
transplantes na entrevista familiar para doação de órgãos.
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Mesmo na correria do dia-a-dia
estava a alegria
de estar com os amigos, familiares.
Mesmo com tantas mudanças de ares,
cada vez mais me conhecia.
Me enchia de energia para cada etapa que se seguia.
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MÉTODO E DISPOSITIVOS DE PRODUÇÃO DE DADOS

REFERENCIAL METODOLÓGICO

A Sociopoética

Trata-se de estudo fundamentado na Sociopoética - abordagem do conhecimento
que compreende o homem como ser político, social e com igualdade de direitos e que
considera o corpo, a criatividade e a espiritualidade na construção do conhecimento
(GAUTHIER et al, 2005) para produção e assimilação dos dados.
De acordo com Santos (2005, p.35):
“Como método, a Sociopoética defende a construção coletiva do conhecimento
por parte dos pesquisadores e sujeitos de pesquisa, tendo como pressuposto
básico que todas as pessoas possuem saberes, (intelectual, sensível, emocional,
intuitivo, teórico, prático, gestual) e, sendo estes iguais em direito,
transformam o ato de pesquisar num acontecimento poético (do grego poiesis
= criação). ”

Soma-se a tais orientações a fundamental noção de inconsciente inspirada em
Freud, Jung, Marx ou Leví-Strauss. Isto porque, a produção inconsciente - aquela que é
demais evidente para merecer ser dita ou é proibida de acesso à consciência - permite
muitas vezes desamarrar as limitações e recalques imposto pelas abordagens clássicas de
pesquisa (GAUTHIER, 2012).
A valorização do participante como copesquisador é bastante relevante na
produção dos dados que buscam eruptar as tradições vividas por estas pessoas. Na busca
da veracidade e translucência da verdade expressa em palavras e interpretações dos
participantes, quanto maiores forem as inserções (dialogicidade) daqueles que revelarão
os fatos acontecidos e sentidos, maior a fidedignidade dos achados e, acredito, maior
aplicabilidade/revés da teoria emergida da prática - guiada pelo ciclo vivo conhecimento
- para (uma outra) prática, novamente.
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Santos e Gauthier (1999) corroboram com este pensamento ao afirmarem que
com a dialogicidade será possível combater na ciência, principalmente na área da saúde,
a onipotência destrutiva da natureza e dos seres humanos, dos quais precisamos para criar
conhecimentos a fim de, com eles, potencializar forças de luta visando à autonomia no
nosso viver individual e profissional.
Quanto a composição da colcha sociopoética de contribuições intelectivas
Gauthier (2012, p. 75) declara que:
“[...]a Sociopoética [...] nasceu na encruzilhada de orientações metodológicas
e teóricas que marcaram a década de 60 e 70 e continuam inspirando pesquisas
inovadoras: análise institucional, pesquisa-ação e pesquisa participante,
pedagogia do oprimido, grupos operativos, arte-educação, pedagogia
simbólica, etc.”

Embora atualmente Gauthier (2012) remonte as influências sociopoéticas nas
orientações teóricas acima citadas, logo num momento inicial de construção do método
as linhas teóricas de base, foram: a releitura dos ensinamentos de Paulo Freire,
acompanhado de outras inspirações tais como a Análise Institucional, a Esquizo-Análise,
o Teatro do Oprimido de Augusto Boal e a Escuta Mitopoética de René Barbier (PETIT,
2002).
Assim, ao potencializar a voz do participante a Sociopoética exalta a
dialogicidade, inspirada fortemente na Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire, cuja
filosofia dialógica enfatiza que o nosso papel não é falar ao povo sobre a nossa visão do
mundo, ou tentar impô-la a ele, e sim adotar uma postura de respeito mútuo e de troca
entre saberes intelectuais e populares (SANTOS et al, 2005; FREIRE, 2006).
Já da linha teórica denominada Análise Institucional (AI), na tendência de René
Lourau, o método toma o conceito operativo de “analisador, que é uma pessoa,
acontecimento, ou fenômeno que revela algum traço fundamental da face da instituição,
que traz à tona a coisa não-dita, rechaçada como não significativa ou inexistente” (PETIT,
2002 p.3). Portanto, participam a noção de dispositivo analítico e o conceito operativo de
analisador, os quais inspiraram a instituição do Grupo Pesquisador no contexto da
pesquisa sociopoética (SANTOS, 2010). Utiliza-se ainda da AI a reflexão denominada
“Análise da Implicações”, pois esta acredita que o pesquisador não consegue a total
neutralidade, assim, sugere-se que este analise o lugar social de onde fala, ou seja, o modo
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como suas diferentes pertenças sociais interferem na pesquisa, gerando contradições
(PETIT, 2002).
Compartilhando a mesma crítica radical às tendências homogeneizadoras, a
sociopoética soma a sua colcha-base a noção de devir da Esquizo–Análise. Esta rejeita o
essencialismo, pois entende que a subjetividade é gerada, produzida socialmente. Assim,
propõe a inversão da noção redutora de identidade para o conceito de devir, que sugere a
reflexão sobre a multiplicidade heterogênea das pessoas (SANTOS, 2005).
Numa posição de esclarecer o quanto a vivência do devir é significativa na
prática do profissional, Santos (2010) contribui ao explanar sobre a negação da expressão
da subjetividade humana, pois a preocupação do profissional de enfermagem é maior com
os aspectos objetivos dos procedimentos técnicos, o que muitas vezes o leva
despersonalizar o cliente tratando-o como um caso, pelo número do leito ou nome da
doença. Este comportamento dificulta-lhe o desvelar de seus sentimentos, emoções,
solidariedade durante o atendimento ao cliente (SANTOS, 2010).
A influência oferecida pela obra Teatro do Oprimido de Augusto Boal está na
proposta de propor que os copesquisadores encenem eles mesmos como espect-atores as
situações que estão vinculadas ao tema gerador, com objetivo de análise coletiva. Pelas
possibilidades de atuação oferecidas pelo autor, é possível optar por diversas formas de
expressão ligadas ao corpo, como por exemplo, mímicas, esquetes do Teatro-Imagem as
quais os participantes atribuem significações que são registradas e discutidas para
posterior sistematização (PETIT, 2002).
René Barbier traz que só “pela existência de um corpo, de uma imaginação, de
uma razão, de uma afetividade em permanente interação” é que se é pessoa, e por isso “a
audição, o tato, o gosto, a visão, o paladar são desenvolvidos na escuta sensível”
(BARBIER, 1998, p.61). E é com a proposta mitopoética que este autor - que acredita
que as ciências humanas não podem prescindir da escuta sensível - contribui para a base
de construção da sociopoética, pois esta escuta deve se traduzir na capacidade do
pesquisador “sentir o universo afetivo, imaginário e cognitivo do outro para ‘compreender
do interior’ as atitudes e os comportamentos, os sistemas de ideias, de valores, de
símbolos e de mitos” (BARBIER, 1998, p.59). Desta maneira, para Barbier (1998) o
pesquisador deve comunicar suas emoções, sentimentos e dúvidas ao grupo, devendo esta
comunicação se dar sem julgamentos, medições ou comparações (PETIT, 2002).
Para Santos (2005) com contribuições de Gauthier (1999; 2012) e outros autores
a Sociopoética segue cinco princípios básicos:
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• O grupo-pesquisador como dispositivo analítico:

Chave que condiciona os devires sociopoéticos, em que se destaca o papel dos
sujeitos

pesquisados

como

co-responsáveis

pelos

conhecimentos

produzidos,

"copesquisadores". O dispositivo grupo pesquisador, coração da sociopoética
(GAUTHIER, 1999), e originado deste princípio, ao propiciar auto e hétero análise das
implicações ajuda na autocompreensão e autoconhecimento interior dos membros do
grupo, neste caso clientes e profissionais. O relacionar-se com o mundo, com os outros e
consigo é então facilitado conduzindo à resolução de problemas pessoais, profissionais e
institucionais, inclusive dentro do grupo.
• A importância das culturas dominadas e de resistência:

Leva-se em conta valores, visões próprias, crenças, interações com variadas
culturas e experiências pessoais de crescimento de todos os integrantes do grupo.
“Orientação que, diretamente, aponta para outras maneiras de interpretar o mundo”
(GAUTHIER, 2012, p.74). Transpondo para o cuidar, refere-se à enfermeira formar um
grupo com seus clientes, não se considerando como única dona do saber em saúde e
enfermagem e buscando aprender com eles outras alternativas de cuidar. Assim, as
pessoas se fortalecem e se ajudam a cuidar de si e dos outros.
• A importância do sentido espiritual e humano, das formas e dos conteúdos no
processo de construção de saberes
A importância do sentido espiritual no cuidar revela a necessidade de a enfermeira
ter consciência de si e das pessoas ajudando-as a aceitar alternativas de cuidado e cura
baseadas no poder da crença no self ou no espiritual. “Atentar para a dimensão espiritual,
humana e política do cuidar em enfermagem a fim de implementar cuidados e desenvolver
projetos de ensino e de investigação de qualidade, visando à satisfação do cliente e do
profissional” (SANTOS et al, 2010, p.646).
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• A importância do corpo como fonte de conhecimento:

É o pesquisar/cuidar com todo o corpo, atentando além da razão para as
sensações, emoções, sensualidade, intuição natural das pessoas ao utilizar os sentidos no
cuidar do humano no ser humano, ou seja, tratar o humano com humanidade,
sensibilidade, solidariedade. Existe a possibilidade de se perceber o corpo como
desencadeador de potências criadoras, por meio de oficinas, com uso de técnicas artísticas
(SILVEIRA et al, 2008).
• O papel da criatividade no aprender, no conhecer e no pesquisar:

O Princípio refere-se ao favorecer, pelo uso de técnicas artísticas de produção de
dados, a emergência de pulsões e saberes inconscientes, desconhecidos, inesperados
(GAUTHIER, 1999). O sensível, o emocional, o intuitivo são modos de conhecer o
mundo, são energias vitais a compor a "ciência sensível", indispensável para compreensão
integrada

do

ser

humano.

No cuidar / pesquisar, para conhecer o cliente propiciar a utilização criativa do
seu próprio corpo, promover práticas artísticas que possibilite a expressão de emoções,
sentimentos, sensibilidade e consequente interação entre cliente e profissional, pois a
sensibilidade caracteriza e autentica o profissional de enfermagem encorajando e
fortalecendo o auto crescimento e auto realização daqueles com quem interage.

O Diário de Pesquisa
Enquanto a Sociopoética foi utilizada com os participantes no Brasil, como
estratégia para conhecer melhor o manejo emocional das equipes que realizam as
entrevistas familiares, no cenário internacional, optou-se por utilizar o registro em diário
de pesquisa, proposto por René Lourau, como ferramenta disponibilizada pela Análise
Institucional, um dos eixos teóricos formadores da Sociopoética.
Justifica-se a escolha do cenário no exterior para enriquecimento da
experiência/conhecimento e contribuição internacional para o estudo.

O diário de pesquisa representa a narrativa do pesquisador em seu contexto
histórico-social, retrata um pesquisador envolvido com e na pesquisa, e que faz uma
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reflexão sobre e com sua atividade de escrever em seu diário. (LOURAU, 2004). É uma
técnica capaz de restituir, na linguagem escrita, o trabalho de campo, concedendo a
produção de um conhecimento sobre a temporalidade da pesquisa, o que possibilita a
aproximação do leitor da cotidianidade do que foi possível ser produzido em um
determinado contexto, evitando interpretações “ilusórias”, “fantasiosas” da produção
científica. Desta maneira, o diário de pesquisa proporciona o conhecimento da vivência
cotidiana de campo (não o de ‘como fazer’ as normas, mas o ‘como foi feito’ da prática).
(LOURAU, 1993)
O diário de pesquisa faz a restituição da pesquisa de campo da mesma maneira
que:
“[...] outros dispositivos inventados ou a inventar, possa auxiliar a produzir
outro tipo de intelectual: não mais o orgânico [...], de Gramsci; nem o engajado,
de Sartre [...]; mas o implicado (cujo projeto político inclui transformar a si e
a seu lugar social, a partir de estratégias de coletivização das experiências e
das análises). (LOURAU, 1993, p.85)

Para o autor “tal técnica não se refere especificamente à pesquisa, mas ao
processo do pesquisar” (LOURAU, 1993, p.51). Com efeito, se confeccionado sob a
perspectiva antropológica, podem ser registradas implicações profissionais, sociais,
culturais, políticas, educacionais, libidinais e espirituais. (PEZZATO & L´ABATTE,
2011; SANTOS, 2015)
E é sob esta mesma perspectiva – antropológica – que será utilizada esta
estratégia que pretende explicitar meus estranhamentos quanto ao processo de doação e
representa um meio de aprofundamento nas questões vinculadas a multidimensionalidade
do autoconhecimento no contexto da doação de órgãos.
O próprio Lourau (1993) reconhece que os diários de pesquisa, na maioria das
vezes foram clandestinos, ainda que produzidos por notórios como Malinowski,
Margareth Mead, Ferenczi dentre outros.
Destes destacamos, não somente como grande contribuinte à antropologia social,
mas pelo modo inovador de fazer etnografia, Bronislaw Malinoswski, que no ano de
1922, publicou a obra Os Argonautas do Pacífico Ocidental. Foi o diário de campo de
Malinowski, resultado de sua imersão nas ilhas oceânicas, que serviu de base para a
fabricação desta obra revolucionária. (MALINOWSKI, 1978)
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Em um amplo estudo a respeito dos diários de pesquisa, Lourau (2004) apontou
que o diário de campo de Malinowski baseou-se em um método funcionalista de pesquisa
etnográfica, utilizando-se da observação participante e do diário de campo, como técnicas
de trabalho de campo. Neste tipo de abordagem, o pesquisador deve se manter distante
do objeto a ser observado, demarcando seu posicionamento em seu campo de pesquisa e
a relação frente ao objeto a ser pesquisado.
Com um hiato de 45 anos da publicação dos Argonautas, foi apresentado à
comunidade científica o diário pessoal de Malinowski, intitulado “Um diário no sentido
estrito do termo” em que o autor constrói uma narrativa “íntima” – que foi obliterada pelo
próprio - escrita simultaneamente ao seu diário de campo. Nesta obra Malinowski assume
que o antropólogo que trabalha com material humano, passa a fazer parte do seu objeto
de estudo, influenciando-o e sendo por ele influenciado. (MALINOWSKI, 1997)
Corrobora com o argumento acima Henrique (2005 apud PEZZATO E
L´ABATTE, 2011) que afirma que esta forma de registro pessoal promove um
“desnudamento dos sentimentos”, revelando “verdades outras” que muitas vezes
“profanam ídolos, destroem mitos, desestruturam o equilíbrio que sustentava o clã”. Que
foi o que se passou com o singular diário íntimo de Manilowski.
Em contraste com o posicionamento ruim da comunidade acadêmica sobre O
diário no sentido estrito da palavra, Lourau (2004), ao buscar aperfeiçoar a técnica da
análise das implicações afirma que entre o diário íntimo e o diário de campo não há como
traçar uma linha demarcatória, pois “não existe um dentro e um fora da ciência, salvo em
função de uma linha de demarcação imaginária, que jamais é dada mas que pode ser
eventualmente construída pelo autor, pelo leitor ou pelo grupo editor implicado na
instituição científica” (LOURAU, 2004 p.243)
Portanto, diante de inspiração da obra singular de Malinowski e baseada no
conceito de diário de pesquisa pensado por Lourau, foi realizada a segunda parte desta
investigação no cenário internacional.
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ABORDAGEM DE PESQUISA
Trata-se de estudo de abordagem qualitativa, pois enfatiza a compreensão da
experiência humana como é vivida, coletando e analisando materiais narrativos e
subjetivos (POLIT & HUNGLER, 2011). A escolha por esta abordagem se justifica, pois,
este tipo de estudo resulta em informações ricas e profundas, que possibilitam o
esclarecimento de múltiplas dimensões de um fenômeno complexo. Seus resultados são
tipicamente baseados nas experiências da vida real de pessoas com conhecimento do
fenômeno em primeira mão (POLIT & HUNGLER, 2011).

ANÁLISE DAS IMPLICAÇÕES

Como coordenadora avançada em transplantes tenho a vivência de pelos menos
5 anos de trabalho na CNCDO do estado do Rio de Janeiro. Com isso e com as
experiências neste tempo, foi necessário um afastamento do cenário em que atuei até
2013, para que os dados pudessem ser produzidos de maneira a trazerem novas
perspectivas na área.
Com a busca de um novo estado, em que há uma organização dos dispositivos
de transplante e que se destaca pela qualidade das atividades relacionadas à doação de
órgãos e tecidos, me inspirei em buscar novos ares a serem descobertos por meio de
estudos. Justamente por trabalharem de maneira organizada no sentido de executarem os
serviços de OPO, CIHDOTT e CNCDO com exclusividade de equipes para cada
dispositivo, minha atenção foi voltada região do Rio Grande do Sul.
Ciente das diferenças culturais quando comparadas às da população da cidade
do Rio de Janeiro (onde está localizada a CNCDORJ), me coloquei à disposição para
mergulhar na cultura sulista de modo a pensar nas melhores formas de fazer os
coordenadores avançados em transplantes refletirem sobre suas emoções, por meio de
técnicas que trabalhem seus imaginários, para que pudessem iniciar o movimento de ligar
suas emoções ao pensamento. Pretendo com isso começar o movimento de educação
emocional, de modo a melhorar seu desempenho não somente no ambiente laboral mas
melhorar sua relação com a vida emocional de modo geral.
Por ter iniciado os estudos sobre emoções no mestrado, busquei aplicar tais
ideias em outros locais afim de perceber se as equipes de transplantes possuem
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consonância nas questões pertinentes às emoções, uma vez que todos os coordenadores
de transplantes são humanos e vivenciam suas emoções, neste caso, intensamente no
trabalho.
Outro ponto a destacar é a escolha da Sociopoética para o desenvolvimento do
trabalho. O referencial permitiu a liberação das ideias presas nos inconscientes dos
participantes, principalmente pela utilização do grupo-pesquisador em que a fala de um
pode vir a estimular o pensamento ou a fala de outro participante. O Grupo Pesquisador
(GP) teve a possibilidade de acessar o inconsciente de cada membro. Para as pesquisas
sociopoéticas a noção de inconsciente é fundamental, salienta-se que as diferentes
concepções de inconsciente derivadas das mais diversas teorias psicodinâmicas e
sociológicas, são aceitas por esta abordagem (GAUTHIER, 2012).
O referencial forneceu material rico para a construção de reflexões acerca das
emoções corroborando diretamente para o início do crescimento da consciência
emocional dos participantes, e também desta pesquisadora.

PARTICIPANTES E CENÁRIO

A pesquisa ocorreu em dois países: Brasil e Portugal.
Em ambos países, os participantes são coordenadores avançados em transplantes
que realizam a entrevista familiar, seja para doação de órgãos ou esclarecimentos acerca
da doação/não-doação.
Desta forma, declaram-se os critérios de inclusão na pesquisa (Portugal e Brasil):
ser coordenador avançado em transplante e possuir experiência na realização de
entrevistas familiares para doação de órgãos há pelos menos 6 meses ou realizar a
entrevista familiar para doação de órgãos há pelo menos 6 meses; estar formalmente
vinculado a algum dos dispositivos de doação de órgãos.
Como critérios de exclusão: não serão aceitos como participantes da pesquisa,
aqueles que não aceitarem os termos dispostos no Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido [TCLE] e no Termo de Cessão de Direito de Imagem [TCDI] (participantes
do Brasil); aqueles que forem coordenadores avançados em transplantes que nunca
realizaram, não realizam ou realizam entrevistas familiares há menos de 6 meses
(participantes de Brasil e Portugal).

59

No Brasil, os profissionais que executam a atividade destacada estão alocados
em dispositivos específicos, que dispõem de responsabilidades técnicas e operacionais
também específicas e diferentes entre si. São eles: as Organizações de Procura de Órgãos
(OPO) e as Comissões Intra Hospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos para
Transplantes (CIHDOTT) e a Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos
(CNCDO).
Ainda no Brasil, participaram do estudo uma média de 10,5 coordenadores
avançados em transplantes. Abaixo segue o quadro dos participantes presentes nas 4
oficinas - que serão mais bem detalhadas no item em seguida - que foram realizadas para
a produção dos dados. Estima-se a mesma média do número de participantes em Portugal.

Data Oficina

Nº total de Participantes em cada oficina

04/04/2016

14

07/04/2016

10

11/04/2016

10

26/04/2016

8

Quadro 2. Número total de participantes em cada oficina de produção de dados, 2017.

Participantesvii

Formação/

Frequência nas Oficinas

Inst. De Transplante
Amarelo Limão

Biólogo/ CIHDOTT

4, 7, 11, 26 de abril

Avelã

Enfermeira/ OPO

4, 7, 11, 26 de abril

Azul Caribe

Técnico

de

Enfermagem/ 4, 7, 11, 26 de abril

de

Enfermagem/ 4 de abril

CIHDOTT
Verde Primavera

Técnica
CIHDOTT

Fuchsia

Enfermeira/ CIHDOTT

4, 7, 11 de abril

Púrpura

Enfermeira/ CIHDOTT

4 de abril

Alecrim

Técnica

de

Enfermagem/ 4, 7, 11, 26 de abril

CIHDOTT

vii

Nomes de tintas acrílicas para pintar em tela, retirados do Catálogo de Produtos Corfix, 2016/2017.
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Vermelho Escarlate Enfermeira/ CIHDOTT

4, 7, 11 de abril

Mushroom

Enfermeiro/ OPO

4, 7, 11, 26 de abril

Cinza Profundo

Enfermeira/ CIHDOTT

4 de abril

Violeta Claro

Técnico

de

Enfermagem/ 4, 7, 11, 26 de abril

CIHDOTT
Marfim

Enfermeira/ OPO

4 de abril

Azul Ultramar

Enfermeira/ OPO

4, 7, 11, 26 de abril

Verde Grama

Enfermeira/ CIHDOTT

4, 7, 11, 26 de abril

Quadro 3. Identificação dos participantes, formação, dispositivo de transplante o qual pertencem
e frequência nas oficinas de produção de dados, 2017.

Quanto ao cenário, no Brasil, foi escolhido o estado do Rio Grande do Sul, em
Porto Alegre para a produção dos dados, pelo fato deste estar entre os primeiros no país
a possuírem os dispositivos de transplantes organizados em sua estrutura: a OPO, a
CIHDOTT e a CNCDO.
Esta infraestrutura organizacional auxilia diretamente desde a identificação do
possível doador à distribuição dos órgãos doados, o que lhes permite despontar como um
dos maiores e mais relevantes estados na área in voga, com índices crescentes de
notificação de potenciais doadores e doações efetivadas, que são aquelas com os órgãos
doados e implantadas nos receptores (ABTO, 2014).
Desta maneira, após contato com a rede de transplantes do Rio Grande do Sul
por meio da CNCDO/RS, foi possível observar que os possíveis participantes desta
pesquisa estavam alocados nas OPO e CIHDOTT, uma vez que os profissionais da
CNCDO gerenciam o processo de doação de órgãos e não participam da realização da
entrevista familiar.
Assim, para se chegar aos dispositivos de transplantes participantes, foi seguida
a seguinte trajetória (Fig.8):
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Outubro/2015 – Apresentação do projeto de pesquisa para o Coordenador da
CNCDO/RS, solicitando autorização para fazer o contato com possíveis
participantes.
Outubro/2015 – Concessão de autorização do Coordenador da CNCDO/RS
como instituição participante da pesquisa.

Novembro/2015 – Envio do projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa
(CEP). Devolução do projeto com pendência por falta da assinatura
das instituições co-participantes (OPO e CIHDOTT).

Novembro/2015 – Criação de e-mail
(cursoenfrentamentomasnoticias@gmail.com) com o nome do
“curso” a ser oferecido aos participantes, para que fosse
estabelecido o primeiro contato de divulgação e convite para
participação na pesquisa.

Novembro, Dezembro/2015 e Janeiro/2016 – Agendamento
com os coordenadores das OPO e CIHDOTT para
apresentar a pesquisa e convidá-los a participarem ao
assinarem o Termo de Instituição Co-participante.
Coletadas as assinaturas, submeteu-se novamente o projeto
ao CEP.
Fevereiro/2016 – Aprovação no CEP,
início da confecção do material de
divulgação do curso para distribuição
para as chefias das Instituições Coparticipantes descritas logo abaixo.

Figura 8: Caminhos percorridos no contato com as instituições co-participantes até a aprovação do CEP,
2017.
Fonte: Elaboração da autora, 2017.

Aceitaram participar da pesquisa as seguintes instituições: 1) OPO 1, localizada
na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, RS; 2) OPO 2, localizada
no Hospital São Lucas PUC/RS-Porto Alegre, RS; 3) CIHDOTT, do Hospital Cristo
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Redentor - Porto Alegre, RS; 4) CIHDOTT do Hospital Nossa Senhora da Conceição Porto Alegre, RS; 5) CIHDOTT do Hospital Pronto Socorro de Porto Alegre - Porto
Alegre, RS; 6) CIHDOTT do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre, RS.
Em relação ao cenário de realização das oficinas, denominadas de “curso” para
ser de mais fácil entendimento para os participantes, foi feito contato prévio com uma
docente da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA). Na
oportunidade, apresentou-se o projeto e a necessidade de um espaço físico onde
aconteceriam 4 encontros com os participantes para desenvolvimento das oficinas, assim
como estabelece a Sociopoética. Após a aprovação do projeto no CEP, houve novo
contato com a docente que, gentilmente, cedeu salas na UFCSPA para os dias agendados
em 04,07,11 e 26 de abril de 2016.
Já em Portugal, foram utilizados quatro meses (de outubro de 2016 à janeiro de
2017) em Porto, para que os dados pudessem ser produzidos. Neste período foi solicitada
autorização de estudos em quatro unidades hospitalares transplantadoras, sendo 3
portuguesas situadas nos concelhos de Lisboa, Coimbra e Porto, e uma unidade
internacional em Barcelona, Espanha.
O contato com a unidade de transplante espanhola foi realizado exclusivamente
pelo orientador e as exigências/ regras requeridas pelo responsável de estágios, não
atendiam as necessidades e questões a serem investigadas na unidade para o estudo. Desta
maneira, declinou-se a participação da unidade na pesquisa.
No que diz respeito as ações voltadas para a coleta dos dados, primeiramente
foram proporcionadas reuniões com responsáveis e intervenientes no processo de
transplantação, nomeadamente, enfª Rosário Pereira, coordenadora do Centro de
Transplantação do Centro Hospitalar do Porto, com o enfº Fernando Rodrigues,
coordenador do Gabinete de Colheitas e Transplantação do Hospital São José – Lisboa e
com o enfº Manuel Valente de Coimbra.
A documentação solicitada pelos hospitais transplantadores (APÊNDICES E,F)
para serem iniciadas as observações lhes foram enviadas, e foram estabelecidos diálogos
sobre os estudos entre os coordenadores das unidades de Portugal e eu, sempre com
intermédio do orientador. As unidades de Coimbra e Lisboa ofereceram contribuições
para a pesquisa, no entanto foi a unidade de Porto que ofereceu maiores condições de
realização do estudo.
Mas foi no Centro de Transplantação do Centro Hospitalar do Porto, em que
após o contato do co-orientador com o chefe da Unidade de Cuidados Intensivos, é que
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foram realizadas visitas técnicas às instalações das unidades de Cuidados Intensivos. Tais
visitas guiadas pelo chefe do serviço possibilitou a maior compreensão da dinâmica do
serviço de doação de órgãos. Ainda nesta unidade é que foi possível conversar mais com
profissionais que participam do processo de doação de órgãos e transplantes.
Entretanto, destaco que no período de investigação na unidade não aconteceu
nenhum caso de doação de órgãos, sendo característico da unidade espaçamentos de um
ou dois meses, não raramente, de uma doação para outra, já que as doações são
provenientes da demanda interna, ou seja, de clientes presentes na UTI e do CTI próprios,
não recebendo a demanda externa de urgências uma vez que o hospital não possui
emergência aberta.
Desta maneira, as observações e impressões coletadas foram baseadas em
conversas estabelecidas com um total de 5 profissionais de saúde, sendo 3 coordenadores
de transplantes, 1 médico intensivista e 1 enfermeiro chefe do Centro de Tratamento
Intensivos (CTI), sobre infraestrutura oferecida, realização de cursos de capacitação,
preparo emocional, manejo das emoções e ações de promoção a manutenção da saúde
mental das equipes, experienciados pelos profissionais conectados ao processo da “dádiva
de órgãos”.

DISPOSITIVOS DE PRODUÇÃO DE DADOS

A Sociopoética é uma forma de resistência na área da produção do
conhecimento, já que utiliza o dispositivo “grupo-pesquisador” de maneira autogerida no
processo de pesquisa (GAUTHIER et al, 2005). Este grupo-pesquisador de acordo com
Gauthier (2012, p. 78) “ [...] não se trata de um grupo que pesquisa, mas de um ser
coletivo, que se institui no início da pesquisa como grupo-sujeito do seu devir. [...] ele
age na pesquisa como se fosse um único pesquisador. ”
Para Gauthier (2012), é necessário pensar em construir um grupo que não seja
pequeno demais que tenha aquém de 6 membros, nem grande demais que seja além de 20
membros, sendo o ideal para a investigação ocorrer de forma ideal, entre 8 e 12 membros,
para que possam surgir fluxos diferenciadores, e evitar sessões muito cansativas, como
acontece com grupos muito grandes quando você realiza a escuta sensível com a fala de
cada participante.
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O autor diz ainda que uma pesquisa que possua qualidade pode acontecer com
quatro sessões de duas horas, sendo prudente a previsão de duas vezes mais tempo,
principalmente por conta da escuta do grupo. Declara que de 12 à 16horas com o grupopesquisador, utilizando duas técnicas de produção de dados somados à previsão de
momentos para realizar algumas entrevistas, garantem dados suficientes para a escrita de
uma tese de doutorado (GAUTHIER, 2012).
Deste modo, atende-se ao enunciado por Gauthier (2012) ao se somar 14h de
oficinas com o grupo-pesquisador, utilizando-se de quatro técnicas de produção de dados
que foram distribuídas em 4 oficinas realizadas nos dias 04, 07, 11 e 26 de abril de 2016,
das 8:30h às 12h.
O conjunto destas 4 oficinas foi denominado para divulgação junto a instituição
participante, as instituições co-participantes e na negociação para conseguir o local de
realização da pesquisa de: “Curso de Enfrentamento e Autoconhecimento diante da
Comunicação de Más Notícias”. No entanto, em Sociopoética, nomeia-se este momento
em que se une a pesquisa a um curso como pescurso. Para Gauthier (2012) o pescurso
desenvolve-se com grupos pesquisadores de 6 à 16 pessoas com o objetivos do grupopesquisador, os quais são: elaborar um problema filosófico inédito sobre o tema-gerador;
criar confetos (contração de conceito e afeto) novos; e, gerar personagens conceituais. O
autor ressalta a complexidade de seguir simultaneamente os cinco eixos da sociopoética
em um só pescurso. Afirma ainda que se trata, essencialmente, que os participantes
compreendam o que é uma pesquisa sociopoética, vivenciando-a em seu corpo inteiro,
mesmo que fragmentada. (GAUTHIER, 2012)
Cada oficina recebeu o nome da técnica de produção de dados pensada para
acontecer, em caso de aceite dos participantes no momento da negociação. Foram elas:
• Oficina 1 (04/04) – “Caixa do Inesperado: a entrevista familiar e as surpresas”
• Oficina 2 (07/04) – “ Memória, emoção, pensamento e condução”
• Oficina 3 (11/04) – “A cena e ação na entrevista familiar”
• Oficina 4 (26/04) –“Aplicações na prática e feedback – entrevistador
diferente?”
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Montando o pescurso
Após o agendamento das salas nos dias já referidos, foi solicitado também
monitores, para trabalharem como facilitadores nas oficinas. Para isso a docente a qual
fiz contato na UFCSPA, cedeu 3 de seus alunos.
Tais alunos participaram na semana que antecedeu o início das atividades, de
uma capacitação com duração de 2h sobre os princípios básicos da Sociopoética e ainda
sobre o papel do facilitador no momento da realização das oficinas, acontecida nas
dependências da UFCSPA. Para esta atividade foi gerado um certificado (vide
APÊNDICE D).
Para a parte operacional das oficinas foi necessário: criação de logo para o curso;
crachás com cartões que tinham o logo do curso para colocar o nome dos participantes;
pastas acrílicas com etiquetas com o nome do curso e logo, que continham TCLE, TCDI,
programação do curso e canetas esferográficas (vide APÊNDICE G).
Foram pensados os impressos que comporiam também a parte da
operacionalização do pescurso, que foram: lista de frequência (APÊNDICE I); placa com
a identificação do curso para colocar nas recepções e na porta da sala de realização do
pescurso (APÊNDICE J); e, programação completa das atividades (vide APÊNDICE K).

A concepção das técnicas criadas para a produção de dados
Criador da Sociopoética, Gauthier (2012, p.85) admite que “existem dezenas de
técnicas inspiradas nas artes e na poesia, sem contar as a serem criadas por novos
facilitadores e facilitadoras”. Diante desta concessão, foram criadas as técnicas de
produção de dados utilizadas pelo grupo pesquisador, com base em 4 eixos principais, os
quais se apresentam: 1) os objetivos estabelecidos nesta investigação; 2) o ensaio para
elaboração da teoria do autoconhecimento no campo do trabalho como possibilitador de
mudanças na saúde mental dos profissionais de saúde (fig.3); 3) passos autorais
empregados na criação de novas técnicas; e, 4) as etapas essenciais dispostas pela
Sociopoética para que uma técnica de produção de dados seja caracterizada como tal,
conseguindo atingir sua meta de produzir dados consistentes.
Em relação ao eixo 2, representados pela fig. 9 que se segue, ao tratar sobre
emoções em minha dissertação de mestrado e utilizar a multireferencialidade teórica em
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que estavam presentes: Jean Watson que defende o conceito de Transpessoalidade na
teoria da Ciência do Cuidado como Ciência Sagrada (2009); Juan Casassus (2009) que
propõe o conceito de Educação Emocional; Carl Gustav Jung (2008) que criou como
modo de emergir as ideias do inconsciente a técnica da Imaginação Ativa; e, Daniel
Goleman (2007) que difundiu o conceito de Inteligência Emocional, foi possível observar
que o autoconhecimento foi o elemento que atravessou as ideias defendidas por cada um
destes autores.

Figura 9: Desenho do ensaio para elaboração da teoria do autoconhecimento no campo do
trabalho como possibilitador de mudanças na saúde mental dos profissionais de saúde, 2013.
Fonte: Fonseca (2013).

Na relação teórica estabelecida entre os autores, o autoconhecimento funciona
como a linha que costura os sentidos das ideias explanadas, pois ao entrar em contato com
os elementos que estão dispostos no inconsciente pela continuação visual do símbolo na
imaginação, expressa pela arte, confessa-se a verdade ao consciente, que atua de modo a
entender a si mesmo e a realidade que o cerca. Ao agir desta forma, o sujeito dá início ao
processo de autoconsciência emocional que representa o domínio inicial necessário à
construção da inteligência emocional.
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Ao passo que seja ampliado o alicerce da autoconsciência, o movimento de lidar
e reconhecer as próprias emoções se torna mais exequível, o que motiva o sujeito a estar
atento a si, e isto corrobora consequentemente no reconhecimento das emoções nos
outros. Tais aspectos se perfazem relevantes na relação profissional/cliente oferecida no
atendimento transpessoal em que o equilíbrio energético, se valorizado e preservado,
pressupõe e permite a totalidade, a relação e a conexão ontológica destes sujeitos, ao se
assumir a diversidade de conhecimento e suas várias formas de evidência. Neste
atendimento, ao se manter a capacidade de ligar a emoção ao pensamento reconhecendo
as próprias emoções, se manter a capacidade de regular a emoção - não a engessando,
mas respeitando sua presença- e, se manter a capacidade de estar aberto ao mundo
emocional ao escutar, perceber, ponderar, acolher, acalmar e apoiar o outro, permite-se a
ventilação das próprias emoções e também as do outro, e assim, traços da competência
emocional são riscados demonstrando que a educação emocional pode ser colocada em
prática neste processo, favorecendo ao final, para ambas as partes, um encontro unitário,
expandido, humanizado e respeitoso.
Portanto, sobrelevar elementos do inconsciente de modo artístico estando atentos
conscientemente a eles, permite nos conhecermos melhor emocionalmente o que
corrobora no processo de identificação e conhecimento das emoções de outras pessoas
com as quais lidamos. Estes movimentos representam ganhos à saúde mental daqueles
que se permitem fazer ventilar no seu tempo, suas emoções.
A partir deste ensaio, que apresenta a construção do autoconhecimento, buscouse pensar através das oficinas um modo desta concepção se tornar exequível, tendo este
ensaio se tornado pano de fundo para a construção das técnicas utilizadas.
Deste modo, representando o terceiro eixo, seguiram-se os passos autorais
empregados na criação de novas técnicas. Estes foram:

Partiu-se do princípio que há um objetivo a ser alcançado, ou um
problema a ser resolvido;

Iniciaram-se leituras sobre diferentes tipos de experimentações estéticas
e técnicas já utilizadas em investigações sociopoéticas. As fontes foram
livrosviii, artigos científicos e congressos sobre a Sociopoética.
viii

GAUTHIER, J. O oco do vento. Metodologia da pesquisa sociopoética e estudos transculturais.
Curitiba, PR: CRV, 2012.
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Realizou-se a observação livre da vida que corria. Da rotina que
acontecia. Este passo é o da captura livre. Ele pode ser representado por
“ O que lhe captura? O que lhe toca e lhe faz (re)pensar sua
trajetória?”. Pode ser uma imagem, uma situação, uma fala, um sentido, um toque, um
caminhar, um sol, uma praça em movimento... A fig.10 abaixo representou a minha
captura emotiva (emotive capture), que significa o exato momento em que as energias se
confluem de tal maneira em nossos corpos, que aquela imagem (situação, objeto...) dão
sentido essencial ao pensamento, que inspirado, amplia-se criando novos caminhos a
serem seguidos.

Figura 10: Captura emotiva (emotive capture). Praça, cachorros, vida: sonho, 2017.
Fonte: Acervo pessoal, 2017.

Buscou-se técnicas já criadas que guardavam relação com o arcabouço
teórico utilizado nesta investigação;

ADAD, SJHC; PETIT, SH; SANTOS, I; GAUTHIER, J (Orgs.). Tudo que não inventamos é falso:
Dispositivos artísticos para pesquisar, ensinar e aprender com a Sociopoética. Fortaleza: Ed UECE, 2014.
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Buscou-se técnicas que fossem possíveis de serem executadas, levandose em conta a questão de estudo;

Realizou-se a leitura do teórico de base da técnica observada;

Imaginou-se, e em seguida criou-se modificações na técnica observada
que melhor se ancorou à proposta teórica e aos objetivos do estudo;

Discutiu-se com grupo de especialistas (experientes na aplicação da
Sociopoética) para que fossem finalizadas as novas técnicas.

Configurado como eixo 4, considerou-se as etapas essenciais dispostas pela
Sociopoética para que uma técnica de produção de dados seja caracterizada como tal.
Assim, levou-se em consideração que na Sociopoética se começa a técnica de produção
de dados ou a experimentação estética com o grupo-pesquisador por meio da negociação
entre os participantes e a definição do tema gerador orientador, que será apenas o ponto
de partida e que poderá ser modificado ao longo da pesquisa. O tema gerador poderá ser
oferecido pelo facilitador (pesquisador-oficial), ou por meio de escolhas do próprio
grupo, ou ainda a partir de uma negociação entre os interesses de ambos. Ao se formar o
grupo, o facilitador elaborará as oficinas nas quais será trabalhado o tema escolhido,
tornando-se os participantes, partes ativas da pesquisa – produção, análise e contra análise
dos dados (GAUTHIER, 1999; GAUTHIER; SANTOS, 1996; GAUTHIER et. al., 2005).
Sendo assim, em um primeiro momento os dados são produzidos na interação
entre pesquisador e o grupo-pesquisadores e são analisados pelo próprio grupo
(GAUTHIER, SANTOS, 1996). Após isso, o pesquisador analisa isoladamente “as
estruturas invisíveis que existem atrás dos atos e das palavras do grupo” (idem, p.24). E
por fim, em um terceiro momento, o pesquisador devolve ao grupo os resultados da sua
análise, explicando a maneira de proceder que ele usou, que avalia essa análise, os
resultados e as interpretações do pesquisador, validando-as ou não (idem). Este representa
um importante momento de diálogo, denominado contra-análise (GAUTHIER, 2012).
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As 4 técnicas de produção de dados/experimentações estéticas

A seguir estarão descritos para cada técnica os pontos que foram utilizados: do
ensaio a teoria do autoconhecimento a serem trabalhados; o(s) objetivo(s) da
experimentação estética; o material utilizado; o relaxamento aplicado (na íntegra vide
APÊNDICE L); e aplicação da experimentação.
Ressalta-se que os relaxamentos foram baseados nos 4 elementos da natureza:
água, ar, fogo e terra. A ideia de trabalhar com os elementos fundamentais está ancorada
em Bachelard (1990 B apud TAVARES, 1998) que acredita que cada um dos 4 elementos
materiais pode se associar a um tipo de devaneio que comanda as crenças, o ideal, as
paixões, a filosofia de vida, sendo que para cada um dos elementos há uma estética
personalizada, assim como um temperamento, uma psicologia, uma poética específica,
uma moral.
O autor firma a lei dos quatro elementos que classifica as diferentes imaginações
materiais tal qual seja sua ligação, com o fogo, com a água, com a terra ou com o ar. E
esta lei é o princípio fundamental da poética de Bachelard (1990 B apud TAVARES,
1998) que não se preocupa com a qualidade mecânica fundamental de cada elemento, já
que ao buscar uma linguagem na materialidade, sugere que o elemento de origem possa
explicar o mundo ao prodigalizar certezas ambivalentes, sugerir confidencias secretas e
mostrar imagens resplandescentes.
Ao afirmar que cada devaneio para prosseguir necessita encontrar sua matéria,
sendo necessário que um elemento material lhe dê sua própria substância, sua própria
poética específica e sua própria regra, Bachelard (1990A apud TAVARES) destaca o
papel dos quatro elementos. Estes por sua vez, são fundamento do que o autor
compreende por imaginação material, que é inspirado em filosofias tradicionais e
cosmologias antigas.
Desta maneira, os quatro elementos são estimados como hormônios da
imaginação, uma vez que cada um deles acionam grupos de imagens que auxiliam na
compreensão íntima do real (BACHELARD 1990A apud TAVARES).
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“CAIXA DO INESPERADO”
• Ponto(s) do ensaio a teoria do autoconhecimento a ser trabalhado: Suscitar
elementos do inconsciente; Iniciar o processo de auto percepção.
• Objetivos da experimentação estética: Suscitar as sensações e buscar
sobrelevar elementos do inconsciente.
• Material utilizado: 10 caixas com buracos semi- abertos na parte superior;
areia, massinha, relógio, pote com água, ar (caixa vazia), dinheiro, algodão, geleca, lixa
de parede, chaves; 10 toalhinhas para mãos; cuias para acomodar a água, areia, dinheiro
e geleca.
• Relaxamento aplicado – elemento terra
• Após passarem pelo relaxamento, em seguida, foi proposto pelo facilitador o
tema gerador - A entrevista familiar e o inesperado. Negociou-se com o grupo o aceite
ou o declínio deste tema. O grupo aceitou.
• Aplicação: Os co-pesquisadores responderam em uma folha de papel
primeiramente a seguinte pergunta: “O que você espera na entrevista familiar? ”. Após
terem anotado, eles foram informados que a experimentação estética constaria deles se
dirigirem em direção as caixas para tocarem o que estava no interior de cada uma delas,
deixando as sensações falarem mais alto.

Figura 11: “Caixas do Inesperado”, 2017.
Fonte: Acervo Pessoal, 2017.
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Foi solicitado que eles memorizassem as sensações. Ao terminarem de tocar as
caixas, eles retornaram aos seus acentos, ouvindo uma música calma que estava tocando
ao fundo.

Figura 12: Co-pesquisadores tocando os elementos das “Caixas do Inesperado”, 2017.
Fonte: Acervo Pessoal, 2017.

A partir do momento que todos retornaram a seus lugares, foi solicitado que eles
pensassem em uma cena difícil e marcante, e a partir das sensações experimentadas e das
vivencias nas entrevistas familiares, que respondessem também no papel “O que você
enfrenta na realidade na entrevista familiar?”. Após responderem, os co-pesquiadores
falaram sobre o que responderam na primeira questão, depois disseram o que
responderam na segunda questão e por fim, perguntou-se “O que a experimentação lhe
fez perceber?”. Para cada resposta um tempo era oferecido ao grupo para falarem
livremente sobre o que pensavam a respeito das perguntas. Ao final de todas as respostas,
a facilitadora retornou as principais ideias concebidas pela experimentação aos copesquisadores, num momento que pode ser denominado como uma contra análise
pontual.
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“MEMÓRIA, EMOÇÃO, PENSAMENTO E CONDUÇÃO”
• Ponto(s) do ensaio a teoria do autoconhecimento a ser trabalhado: Inteligência
emocional; Reconhecimento e identificação das próprias emoções; Iniciar a ligação da
emoção ao pensamento; Entender como acontece o processo emocional; Motivação /
autocontrole emocional; Lidar com as próprias emoções; Perceber os caminhos seguidos
a partir de situações marcantes; Iniciar a construção da competência emocional em
relação a si mesmo.
• Objetivos da experimentação estética: Fazer com que os co-pesquiadores
percebam como atuaram e conduziram emocionalmente uma situação pessoal marcante
positiva e uma negativa; Motivar os co-pesquiadores ao fazê-los compreender que eles
podem lidar com as emoções a partir do momento que percebem o que estão sentindo
(autocontrole).
• Material utilizado: 1 caixa de som portátil; painéis em A4 ornamentados com
fotos de revistas que mostram diferentes situações que envolvam emoções; cola em
bastão; tiras coloridas de papel cartão; canetinhas; 1 painel de ferro com ímãs coloridos;
2 folhas de papel 40kg (para formar o grande painel); Carinhas animadas representando
as situações negativas e carinhas representando situações positivas; 1 rolo de fita durex
larga; revistas que podem ser recortadas; folhas A4 coloridas; canetas.
• Relaxamento aplicado – elemento ar
• Após passarem pelo relaxamento, em seguida, foi proposto pelo facilitador o
tema gerador - As emoções que sentimos e os caminhos que seguimos. Negociou-se com
o grupo o aceite ou o declínio deste tema. O grupo aceitou.
• Aplicação: A sala foi ornamentada com os painéis com fotos de diferentes
situações emocionais.
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Figura 13: Sala ornamentada com situações emocionais, 2017.
Fonte: Acervo Pessoal, 2017.

Solicitou-se aos co-pesquiadores que deixassem encima da mesa as fotos que
representavam uma situação positiva e uma situação negativa que havia lhes sido
solicitado no encontro anterior. Havia disponível para aqueles que não levaram as fotos
uma mesa com revistas para que fossem recortadas situações que lhes traduzissem algo
negativo e algo positivo. A experimentação constou dos co-pesquiadores escreverem nas
tiras coloridas palavras que consideravam chave/representantes de como enfrentaram a
situação positiva e a situação negativa representadas pela foto (pessoal ou retirada da
revista). Escritas as tarjetas, no painel de ferro com ímãs colocou-se de um lado a foto
positiva com os enfrentamentos delineados para ela, e foi feito a mesma coisa com a foto
que representou a situação negativa.

Figura 14: Co-pesquisadores escrevendo os enfrentamentos às situações positivas e negativas,
2017.
Fonte: Acervo Pessoal, 2017.
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Figura 15: Painel de ferro com ímãs contendo enfrentamentos às situações positivas e
negativas, 2017.
Fonte: Acervo Pessoal, 2017.

Ao terminarem de falar sobre os enfrentamentos foi tirada uma foto de como
ficou o painel individual. Após isso, as palavras eram coladas no painel maior com as
carinhas representantes da parte positiva e da negativa, aonde as palavras representadas
na situação negativa ficaram com as carinhas que representam a situação negativa e as
palavras da situação positiva com as carinhas positivas. Após saírem as tiras do painel de
ferro as fotos e tarjetas voltavam para seu participante de origem e outras fotos eram
dispostas no painel sucessivamente até o último participante. No final, o painel com as
carinhas ficou preenchido com as tarjetas produzidas. Neste momento, os facilitadores
entregaram, para todos os co-pesquiadores, folhas A4 coloridas e canetas.
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Figura 16: Painel final contendo os enfrentamentos às situações positivas e negativas
produzidos pelos co-pesquisadores, 2017.
Fonte: Acervo Pessoal, 2017.

Foi explicado que a partir do que estava disposto no grande painel e baseado no
tema “As emoções que sentimos e os caminhos que seguimos”, eles deveriam compor
poesias/poemas, que foram lidos no final. Ao final das falas, a facilitadora retornou as
principais ideias concebidas pela experimentação aos co-pesquisadores, no momento da
contra análise pontual.

“A CENA E A AÇÃO”
• Ponto(s) do ensaio a teoria do autoconhecimento a ser trabalhado: Educação
Emocional; Possibilitar a construção e fortalecimento da competência emocional em
relação a si; Oferecer noções sobre a competência emocional em relação ao ambiente.
• Objetivos da experimentação estética: Promover nos co-pesquisadores o
olhar ampliado das cenas da entrevista familiar que vivenciam de modo a fazê-los
perceberem as emoções; Estimular os co-pesquisadores a refletirem como lidar com as
emoções na entrevista.
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• Material utilizado: tiras coloridas de papel cartão; jalecos; pranchetas; folhas
A4 em branco; canetas.
• Relaxamento aplicado – elemento fogo
• Após passarem pelo relaxamento, em seguida, foi proposto pelo facilitador o
tema gerador – “Como lidar com as pérolas do caminho?”. Negociou-se com o grupo o
aceite ou o declínio deste tema. O grupo aceitou.
• Aplicação: A sala foi ornamentada com o painel dos enfrentamentos das
situações positivas e negativas produzido pelos co-pesquisadores, e as expressões que
representaram as associações inconscientes realizadas na primeira experimentação.

Figura 17: Painel final contendo os enfrentamentos às situações positivas e negativas produzidos
pelos co-pesquisadores, e expressos representativas das associações inconscientes, 2017.
Fonte: Acervo Pessoal, 2017.

A experimentação constou de os co-pesquisadores elaborarem uma
esquete/cena que trouxesse uma entrevista familiar que possuísse alguma(s)
emoção(ões)/sentimento(s)/sensação(ões),

e

eles

demonstrariam

como

agiriam

emocionalmente neste momento, trazendo os próprios caminhos refletidos para lidar com
os obstáculos que eles trouxerem para a cena. As cenas foram feitas por no mínimo 3 copesquisadores e no máximo 4. Após a encenação (fig.13), os co-pesquisadores foram
encorajados a falarem sobre os caminhos que escolheram tomar nas decisões emocionais
pensadas. A participação do grupo neste momento foi aberta.
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Figura 18: Ilustração dos co-pesquisadores encenando a proposta da experimentação “A cena e
a ação”, 2017.
Fonte: Acervo Pessoal, 2017.

Figura 19: Co-pesquisadores e facilitadores dialogando sobre as cenas produzidas, 2017.
Fonte: Acervo Pessoal, 2017.

“O CAMINHO QUE PERCORREMOS” - CONTRA ANÁLISE
• Ponto(s) do ensaio a teoria do autoconhecimento a ser trabalhado:
Atendimento transpessoal; União das noções de inteligência emocional, educação
emocional; Autoconhecimento.
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• Objetivos da experimentação estética: Compreender que o atendimento
realizado na entrevista familiar é transpessoal; Revisitar e confirmar/refutar as ideias
construídas nas oficinas; Verificar se os co-pesquisadores conseguiram aplicar as ideias
refletidas na oficina; Refletir sobre os pontos destacados nos encontros; Ouvir do copesquisadores sobre a possibilidade de aplicação dos conceitos e ideias trabalhados.
• Material utilizado: painel contendo todas as expressões/ideias produzidas nos
encontros divididos por eixos para ser validado ou refutado; 2 folhas grandes de papel
pardo; figuras de flores, pedras, árvores e os símbolos representativos das oficinas já
acontecidas; tarjetas coloridas; pilots.
• Relaxamento aplicado – elemento água
• Após passarem pelo relaxamento, em seguida, foi proposto pelo facilitador o
tema gerador – “O que falamos é isso mesmo? Estes conhecimentos repercutiram em
minha prática?”. Negociou-se com o grupo o aceite ou o declínio deste tema. O grupo
aceitou.
• Aplicação: No primeiro momento trabalhou-se “O que falamos é isso
mesmo?”. A sala foi ornamentada com dois painéis – o dos eixos formados com todas as
expressões/ideias produzidas durante as experimentações e o painel representativo do
caminho que fora percorrido durante as experimentações.

Figura 20: Painel com eixos e expressões produzidas pelos co-pesquisadores nas 3 primeiras
experimentações estéticas, 2017.
Fonte: Acervo Pessoal, 2017.
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Figura 21: Painel “O caminho que percorremos”, 2017.
Fonte: Acervo Pessoal, 2017.

Após o relaxamento, foi lido pelo facilitador o painel dos eixos e foi proposto
aos co-pesquisadores que refutassem ou concordasse com o que estava escrito nas tarjetas
que continham as expressões. Lhes foi oferecida a possibilidade de, caso desejassem,
mudarem de lugar as tarjetas, as reescrevessem, ou mesmo que as banissem do eixo
formado, desde que as mudanças fossem feitas em acordo com o grupo. Após isso, foi
feita a releitura do quadro pelos próprios co-pesquisadores.

Figura 22: Co-pesquisadores em validação do painel das expressões, 2017.
Fonte: Acervo Pessoal, 2017.
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Figura 23: Co-pesquisadores em validação (refutando) do painel das expressões, 2017.
Fonte: Acervo Pessoal, 2017.

Em seguida, no segundo momento, foi trabalhado “Estes conhecimentos
repercutiram em minha prática?”. Foram feitas as seguintes perguntas para os copesquisadores “Como as oficinas repercutiram na minha prática laboral relacionado ao
enfrentamento das situações de comunicação difícil? e “Se repercutiu, quando começou
a repercutir? Em que momento durante esses 4 encontros?”. Feito isso, os copesquisadores responderam às perguntas escrevendo em tarjetas as expressões ou
palavras representativas de suas respostas que foram, posteriormente, fixadas no painel
do caminho que foi percorrido e cada um apresentou suas respostas para o grupo.

Figura 24: Co-pesquisador apresentando a repercussão das oficinas, 2017.
Fonte: Acervo Pessoal, 2017.
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ANÁLISE DOS DADOS PRODUZIDOS
Numa tentativa de ir além das abordagens tradicionais de pesquisa, por diversas
vezes limitadas à coleta das falas dos entrevistados, que acaba impossibilitando a emersão
do que está recalcado, ou seja, o que se encontra em nível inconsciente - a sociopoética
utiliza-se da análise de discurso - almejando revelar o não dito, oculto entre as palavras,
considerando a expressão corporal na construção do conhecimento, já que o corpo possui
uma linguagem mais acessível aos conteúdos do inconsciente. Essa linguagem corporal
pode ter seu acesso facilitado através da utilização de técnicas artísticas (GAUTHIER,
2012).
Os tipos de estudo da sociopoética usados na análise da produção de dados são:
Viril /classificatório; Mulheril/ transversal e Filosófico .
Segundo Santos (2005), entre as características da sociopoética estão os estudos
analíticos a partir das falas, expressões verbais ou artísticas do grupo pesquisador.
Completa afirmando que quando surgiu a sociopoética, em 1995, estes estudos eram
denominados: viril, mulheril, filosófico e infantil, o que causou certo estranhamento nos
leitores e iniciantes na pesquisa sociopoética. Na atualidade, esta nomenclatura mudou,
conforme se apresenta:
•

Viril /classificatório - destaca as oposições, dicotomias, alternativas e
escolhas existentes na produção do grupo. “(...) simplesmente, analisar”
(GAUTHIER, 1999, p.19).

•

Mulheril/ transversal - continuidades, ambigüidade, convergências na
estrutura de pensamento. “(...)ligar o que parece oposto, muito diferente
ou sem relação (...). Assim, o momento mulheril é uma não análise” (idem,
p.19).

•

Filosófico - desde referências teóricas escolhidas pelo/a facilitador (a)
segundo

suas

inclinações,

ou

ainda

pelo

grupo

pesquisador.

“Contemplação do material de pesquisa em relação aos grandes temas da
filosofia ocidental” (idem, p.19).

Ressalta-se que na análise dos dados sociopoéticos os três tipos de análise
foram utilizados.
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ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA
Por se tratar de pesquisa com seres humanos o projeto foi submetido ao Comitê
de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense,
sob o nº CAAE 51110915.5.0000.5243, respeitando desta forma os princípios éticos que
cabem em pesquisas com seres humanos, como disposto na Resolução nº 466/2012
(BRASIL, 2012).
É importante ressaltar que para o envio para a Plataforma Brasil (CEP) foram
contatados os coordenadores responsáveis das instituições selecionadas como coparticipantes (supracitadas) de modo a serem informados e esclarecidos sobre os
objetivos da pesquisa. Deste contato prévio resultou a assinatura das cartas de anuência
anexadas na plataforma.
Após isso, houve a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética/HUAP/UFF
(APÊNDICE C).
Na oficina realizada no dia 04/04, primeiro dia dos encontros, foi explicada a
dinâmica do curso e a necessidade de assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) e o Termo de Cessão de Direito de Imagem (TCDI) para que os
coordenadores avançados em transplantes se tornarem participantes da pesquisa.
Justifica-se a solicitação deste último, pois além das fotos tiradas as oficinas também
foram filmadas para que se auxiliasse o movimento de reflexão/criação/criatividade.
Em Portugal, será solicitada autorização para a Escola Superior de Enfermagem
do Porto e para direção do Hospital selecionado para estudo para a realização da pesquisa.

OBSTÁCULOS EPISTEMOLÓGICOS

Exatamente da mesma maneira, a concepção copernicana, embora despida de
conteúdo cognitivo do ponto de vista de um empirismo estrito, ou mesmo
refutada, era necessária para a construção de ciências complementares mesmo
antes e se haver tornado suscetível de teste com o auxílio destas e mesmo antes
dela fornecer-lhes evidência de apoio da espécie mais convincente.
(FEYERABEND, 2011 p.160)
As ideias sobreviveram e, agora, diz-se que estão de acordo com a razão. Elas
sobreviveram por causa de preconceito, paixão, vaidade, erros e pura teimosia;
em resumo, porque todos os elementos que caracterizam o contexto da
descoberta opuseram-se aos ditames da razão e porque permitiu-se que esses
elementos irracionais agissem à sua maneira. (FEYERABEND, 2011 p.156)
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As palavras de Feyrabend inspiram e confortam o pesquisador que encontra
obstáculos epistemológicos em seu caminhar investigativo, já que encorpam com volume
de argumentos os ganhos conquistados com o caminho do ousar bem ou malsucedido.
No que diz respeito aos obstáculos epistemológicos por mim vivenciados,
destaco os referencias teóricos. Primeiramente, iniciei o projeto com quatro deles: Daniel
Goleman, Juan Casassus, Jean Watson e Carl Gustav Jung. Embora tenha conseguido
encontrar um ponto de encontro entre os quatro, no momento do mestrado, agora no
doutorado, tendo outro objeto de estudo, foi necessário rever tais referenciais. Foi preciso
pensar no que de fato cada um contribuiria para o processo de construção do trabalho,
não somente o fundamentando de maneira sólida e profunda, mas também de modo que
dialogasse com a abordagem filosófica pretendida e ainda o método para a produção dos
dados.
Desta maneira, ao me debruçar sobre os referenciais tive dificuldades em alinhalos juntos as etapas supracitadas. Desta maneira, percebi que olhar somente para os
referenciais não me daria respostas seguras o suficiente para resolver minhas questões
enquanto pesquisadora. Decidi olhar para outra etapa, que foi como eu produziria os
dados que respondessem aos meus objetivos.
Foi elegida a Sociopoética para execução desta etapa e foi na melhor
compreensão dela que consegui entender de modo mais claro como estabeleceria a
conversa entre a produção de dados, a abordagem filosófica e os meus referenciais
teóricos.
Ao compreender o que a produção de dados inspirada na Sociopoética poderia
me gerar, consegui clarear o que pretendo dos meus referenciais teóricos. Assim, retirei
a Imaginação Ativa de Carl Gustav Jung e usarei os conceitos arquetípicos por ele
pensados para a análise das produções artísticas a serem geradas pelos participantes.
Desta maneira, Jung tornou-se um referencial conceitual, somente.
Outra questão que representava obstáculo epistemológico era a questão da
utilização dos conceitos de Inteligência Emocional, proposto por Goleman e de Educação
Emocional, proposto por Juan Casassus, em associação.
Diante da aprovação da bolsa de doutorado sandwish, fora aberta outra frente de
trabalho pensado de modo a se aprofundar os conhecimentos acerca da
multidimensionalidade do autoconhecimento aplicado às equipes de transplantes. Com
isso, inicialmente, foi pensado em se realizar uma observação participante das equipes no
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momento em que estas estivessem com as famílias, seja realizando a orientação sobre a
morte encefálica ou mesmo tratando das questões da doação, que no exterior (Portugal),
é presumida, diferente do Brasil em que a doação é consentida.
No entanto, foi percebido que o enfoque da observação participante é dado ao
pesquisador, o que diverge do que está estabelecido na sociopoética, em que os
participantes são os verdadeiros pesquisadores e seu olhar e reflexão que traduzem os
verdadeiros dados. Diante disso, optamos pelo relato em diário de pesquisa, como propõe
Lourau, um estudioso da Análise Institucional francesa. Com isso trouxemos um dos
pilares teóricos da Sociopoética para este período, de modo a utiliza-lo como forma de
relato em um diário de pesquisa em que deverá constar minhas implicações e
estranhamentos acerca das situações envolvidas no processo de doação de órgãos, a ser
confeccionado inspirado nos moldes de “Um diário no sentido estrito do termo” de
Bronislaw Malinowski.
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Entre árvores coloridas,
deliciosas comidas,
poesia e meditação,
fui descobrindo que havia muito mais na vida
do que aquilo que parecia caber na palma da minha mão.
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RESULTADOS

Ao longo do pescurso muito se produziu não somente em termos de dados, mas
também em afetos, principalmente entre os participantes que se viram mais conhecedores
uns dos outros. O contato entre eles que, majoritariamente, é pontual se aprofundou ao
terem tido a oportunidade de ouvirem uns dos outros relatos tão silenciados.
Este silenciamento pode ser considerado até comum no trabalho, já que como é
ditado pelas regras sociais, o ambiente laboral requer seriedade, respeito e até uma certa
introspecção. Sobre isso, Foucault (1987) traz que a sociedade moderna se caracterizou
por um poder que exerce suas práticas através de dispositivos que a um só tempo molda
individualidades e as constitui em corpo único, já Deleuze (1992) reflete que a sociedade
disciplinar moderna é substituída por dispositivos em que o “controle” não está mais
confinado às instituições fechadas que massificam os corpos individuais, ela está ao ar
livre, tornando-se fluxo perenemente reterritorializável.
Ainda sim, é preciso ressaltar que, neste aspecto, a cultura dos participantes desta
investigação não pode ser obliterada.
O povo gaúcho possui tradições e comportamentos bem característicos, herança
de vasta colonização europeia sofrida a partir de 1850, quando é proibida a importação
de escravos no Brasil (PORTAL RS, __).
Neste momento, tem início uma grande mudança do perfil demográfico do
estado, com a chegada de novos contingentes de imigrantes europeus. Esta migração tinha
como objetivos: a diluição da identidade popular-local (amplamente negra) forjada na
Revolução Farroupilha; e, acelerar o projeto de embranquecer o Brasil estipulado pela
elite portuguesa que passou a governar o país a partir de 1808. Estes objetivos iam na
mesma direção dos interesses de parcelas das elites locais brancas do Rio Grande do Sul
no século XIX. Deste modo, entre meados dos anos 1860 e 1880, grandes contingentes
de mão-de-obra negra escrava foi substituída pela europeia. Sua população foi sendo
formada por descendentes de indígenas, portugueses, açorianos, espanhóis, africanos,
alemães, italianos, franceses e poloneses, dentre outros imigrantes (PORTAL RS, __).
Os que se destacam são os italianos e alemães. Estes últimos começaram a se
estabelecer ao longo do rio dos Sinos, a partir de 1824, estabelecendo uma sociedade
baseada na agricultura e na criação familiar. Até 1850, os alemães ganhavam as terras e
se tornavam pequenos proprietários, porém, após essa data, a distribuição de terras no
Brasil tornou-se mais restrita. A partir de então, os colonos alemães passaram a se
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expandir, levando a cultura da Alemanha para diversas regiões do Rio Grande do Sul. A
colonização alemã se expandiu nas terras baixas, parando nas encostas das serras
(PORTAL RS, __).
A partir de 1875, os italianos trouxeram seus hábitos e introduziram na região
das serras gaúchas a vinicultura, que representa ainda nos dias atuais, a base da economia
de diversos municípios gaúchos (PORTAL RS, __).
Baseada nesta contextualização, é possível compreender um pouco mais o
comportamento mais comedido e pouco receptivo ao movimento e ao toque do gaúcho,
quando comparado com culturas de outros estados brasileiros. Tendo representado, as
trocas de afetos provocadas pelas experimentações e as participações nos relaxamentos,
uma contribuição à corporeidade (movimento e exploração das capacidades do corpo em
prol do conhecimento) dos participantes.
Sobre isso Amaral e Gentini (2012), afirmam que as experimentações colocam
em pauta os padrões instituídos, apontando que é necessário desconfiar dos ambientes
que reduzem os sentidos humanos e obstaculizam o encontro dos corpos, ao reduzirem o
tato, a interação humana, o contato e seus movimentos inventivos. Neste sentido, a
negligência e pouca atenção dispensada ao aparato sensorial determina que passemos a
despender exagerado esforço para nos darmos conta e entrarmos em contato com o meio
em que vivemos.
Corrobora com este pensamento, Gauthier (2012) ao afirmar que ao se tornarem
as energias corporais mais fluidas, os movimentos flexibilizam igualmente o pensamento,
favorecendo a integração do ser, ao se relacionarem emoção e razão, sensações e intuição.
Legitima-se a afirmação de Gauthier, ao serem trazidas algumas falas do grupopesquisador quando se referiram à proposta de ter um momento para falar sobre suas
próprias emoções logo no primeiro encontro.
“Uma coisa que tu perguntaste se isso é novo, a situação não é nova, claro que
não. Mas parar para falar sobre o coordenador, é novo. A gente quando fala, a
gente fala como senso comum, a doação, o que se faz, o que não se faz, mas
para trabalhar sentimentos do coordenador, para mim está sendo um momento
novo. E a gente não pára para falar exatamente sobre isso, então a gente parar
e se perceber enquanto no trabalho, o como está se agindo, o quanto está
sentindo, é bem diferente. Tu começas a narrar situações do processo [da
doação], o que que tu fazes... Mas enquanto tu (ênfase) pessoa, ali, naquele
momento, trocando... Eu nunca tinha parado para falar sobre isso. Além do
todo, como que ocorre, como que é a entrevista, o que eu faço, se a entrevista
foi (bem) sucedida, não foi... mas enquanto sentimentos e percepções, para
mim está sendo muito válido (ênfase) parar para pensar nisso.” (Alecrim)
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“É, essa é novidade para mim também, ver o meu sentimento em relação a
entrevista. Porque geralmente o que é discutido é o sentimento da família,
como foi com essa família e agora vendo a coisa de outra forma... Como a
gente fica em relação a entrevista, em relação ao trabalho, quais são as nossas
sensações, emoções, a nossa percepção. Por isso eu acho que é bem
interessante.” (Violeta Claro)

É posto que as produções acadêmicas atuais tratam maciçamente dos
sentimentos de familiares de doadores ou mesmo focam seus estudos para os receptores
e também seus familiares. Enquanto isso, a produção acadêmica voltada para os
profissionais que lidam diariamente com a questões complexas existentes na entrevista
familiar para doação de órgãos, não tem exploradas suas emoções ou o modo de como
enfrentam todas as histórias que atravessam ou que lhes são atravessadas. Sendo assim,
foi possível estabelecer trocas de saberes, não somente sobre o processo duro, quase
aristocrático da doação, mas de saberes outros, socialmente construídos (FREIRE, 2002),
muito, no próprio seio familiar como os que envolvem valores, sentimentos, sensações,
medos, inseguranças, que são trivialmente recalcados à turbulência existencial humana.
Sendo assim, de acordo com as reflexões estabelecidas durante as oficinas foi
possível observar (fig.25) a formação de três eixos principais que nortearam esta sessão.

Autoconhecimento
[relacionado a(o)]

Coordenador

Associações
Inconscientes

Estratégias de
enfrentamento das
situações difícies

Sobre si
mesmo
(Lidar
consigo
mesmo)

Ações de promoção
à saúde mental
[relacionadas a(o)]

Ambiente de
Trabalho

Si mesmo

Figura 25: Eixos norteadores do produto das reflexões dos participantes, 2017.
Fonte: Elaborado pela autora, 2017.
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AUTOCONHECIMENTO – O DIÁLOGO ENTRE O CONSCIENTE E O
INCONSCIENTE

Este eixo tem como base dois alicerces que foram: o autoconhecimento
denunciado pela percepção realística do que experiencia o coordenador avançado de
transplantes; e, o conhecimento de si mesmo, ao se dar conta que elementos aleatórios
possibilitaram associações inconscientes, mas repletas de sentido, com as situações
vivenciadas na prática do processo de doação.

O coordenador se autoconhecendo
A respeito de como o coordenador se sente quando o assunto é a entrevista
familiar, foi significativa a presença das expressões “dúvida”, “incerteza”, “insegurança”
e “medo”.
Tais emoções e sentimentos são causados nos coordenadores pela imprevisível
reação dos familiares à comunicação da notícia, seja da morte encefálica, seja da doação
de órgãos.
Quanto a isso, a imprevisibilidade é característica do ser emocional, segundo
Casassus (2009) que afirma que o ser emocional não é oposto do ser racional, pois ambos
se complementam, uma vez que todos somos seres racionais e emocionais, nunca estando
em um estado de pura racionalidade ou de pura emocionalidade.
Neste sentido, a imprevisão é algo que o profissional de saúde, no seu cotidiano,
se vê compelido a suportar. São angústias, ansiedades, as vezes pânico e conflitos
iniciados por clientes, aqui representados pelos familiares, que estão sensíveis,
vulneráveis, fragilizados, ora querem atenção, mas se comportam agressivamente, são
exigentes, querelantes, desligados, despreocupados, e ainda sim, querem apoio, proteção
e segurança. Desta maneira, ao mesmo tempo que requerem do profissional uma ação
perfeita e eficaz, expressam seus sentimentos de forma “ruidosa” ou mesmo velada
(CAMPOS, 2011).
Diante deste contexto, indubitavelmente, os sentimentos e emoções enunciados
pelo grupo são legítimos, haja visto que as emoções ocorrem de maneira involuntária,
pois estão relacionadas com o cérebro emocional que é relativamente independente do
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cérebro cognitivo (CASASSUS, 2009). No entanto, há um amplo silenciamento das
emoções, seja durante a realização da entrevista ou quando são forjadas pela sensação de
profissionalismo, ao não serem dialogadas/expressadas.
Na contramão do silenciamento emocional, o grupo criou o confeto “o
coordenador não é assentimentado” (Grupo). Esta contração de conceito e afeto, atribui
ao coordenador características humanas e possíveis aos olhos dos co-pesquisadores, e foi
construído sob a compreensão de que é preciso “vestir uma capa de super-homem mas
com sensibilidade” (Grupo) de olhar para si, tanto para poder “se perceber inseguro frente
ao desconhecido” (Grupo) quanto para se “questionar se aproveitou todos os momentos
não usando do automatismo para resol(vi)ver as situações”. (Grupo)
Ao assumirem suas vulnerabilidades - de maneira não negativa e puramente
conscientes de si, como parte constituinte daquilo que são - os co-participantes se expõem
aos seus próprios recalques, num exercício de se conhecerem melhor, ao se permitirem
falar sobre isso.
Sobre esta conscientização, Casassus (2009) coloca que a consciência é fonte do
valor, e este se expressa no espaço emocional. A intensidade do valor se expressa nas
emoções que sentimos. A consciência interna nos indica como dar valor e tratar as pessoas
e o entorno. As emoções nos indicam sua intensidade. Quanto maior for a consciência,
mais claras serão as indicações emocionais a respeito do que valorizamos, afirma.
Nesta direção, os dilemas éticos que se apresentam frequentemente embrulhados
em emoções, surgem na prática diária e o profissionalismo que se requer para atender o
cliente são desafios que requerem uma visão atenciosa, já que o modelo biomecânico
baseado na especialização e os códigos de ética não são suficientes para apresentar as
respostas mais humanizadas a estas demandas (BENEDETTO, 2014).
Modelos biomecânicos e fisiológicos, estes, traduzidos em teorias clássicas e
psicanalíticas, foram explorados por diferentes teóricos para definir as emoções, e foram
criticados por Sartre, que inspirado por Kant, Hegel, Heidegger e Husserl, defendeu que:

[...] a emoção significa à sua maneira o todo da consciência ou, se nos
colocarmos no plano existencial, da realidade humana. Ela não é um acidente
porque a realidade-humana não é uma soma de fatos; ela exprime sob um
aspecto definido a totalidade sintética humana em sua integridade. E por isto
não se deve entender que ela é o efeito da realidade humana. Ela é essa
realidade-humana ela própria realizando-se sob a forma “emoção”. Sendo
assim, é impossível considerar a emoção como uma desordem psicofisiológica.
Ela tem sua essência, suas estruturas particulares, suas leis de aparecimento,
sua significação. Ela não poderia vir de fora à realidade-humana. Ao contrário,
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é o homem que assume sua emoção e, por conseguinte, a emoção é uma forma
organizada da existência humana. (SARTRE, 2007, p.26,27)

Não se pode deixar de ressaltar, que embora se saiba que as emoções são
fabricadas por processos fisiológicos, Sartre quis ir além da visão cartesiana
demonstrando filosoficamente o quanto as emoções podem e devem ser compreendidas
não de forma isolada como um acidente, mas sim em sua essência, em seu conjunto.
Desta forma, o autor buscou entender as emoções por meio de experiências
outras, e assim, sua reflexão demonstrou que a consciência emocional seria, em primeiro
lugar, a consciência do mundo (SARTRE, 2007). Ele afirma que a emoção retorna a todo
instante ao objeto e dele se alimenta – o sujeito emocionado e o objeto emocionante estão
unidos em uma síntese absoluta. Isto pode ser observado na relação de coordenador e
familiar no momento da entrevista, em que um é afetado pelo outro, desde um momento
pré-relacional (anterior à entrevista) em que os coordenadores admitiram criar suas “préconcepções”. Com efeito, para Sartre (2007), a emoção seria uma certa maneira de
aprender o mundo.
Emergiram ainda sobre o coordenador, questões relacionadas às humanidades
sentidas a respeito do processo da entrevista. Embora a doação de órgãos esteja, muito
referida à generosidade e a um ato bondoso, estes atributos estão ligados mais diretamente
aos familiares, cabendo a alguns coordenadores, quando não conseguem o sim à doação,
a sensação de “frustração quando a família não é doadora” ou “culpa por não ajudar
frente a uma negativa familiar” (Grupo) como reverberou.
Reafirmando este posicionamento, Campos (2011) infere que todos os
profissionais de saúde são obrigados a conviver com as emoções, sentimentos e conflitos
internos presentes nos clientes, familiares e nos próprios colegas de profissão. Desta
maneira, todos são provocados em sua autoestima diante da expectativa de onipotência
que não possuem. Todos são obrigados ainda a conviverem com a frustração e a
impotência, sendo compelidos a se superarem frequentemente ao adotarem
comportamentos desprazerosos como forma de obterem resultados satisfatórios.
Outro ponto a se destacar foi a tríade que se conformou nos diálogos
estabelecidos pelo grupo ao longo dos encontros sobre o egoísmo. De antemão a palavra
não foi rejeitada e foi amplamente discutidas nas três situações debatidas a seguir. No
entanto, ao chegar no momento da contra-análise, alguns co-pesquisadores acharam forte
a presença desta palavra no estudo, tendo desta maneira, sugerido “trabalhar o
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significado da palavra egoísta” (Grupo). No entanto, a maioria acabou optando em manter
a palavra, visto o sentido que lhe fora atribuído frente as relações estabelecidas entre os
personagens criados ao longo dos encontros. Então antes de apresentar a tríade em que
esta palavra fora referida, será explorado do sentido dela.
A começar pelo dicionário (ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, 2008
p.466): “egoísta (adj) que só cuida de seus próprios interesses; (s.m) pessoa egoísta.”.
Temos ainda a definição ditada pela filosofia, que se mostra mais completa. Abbagnano
(2007) traz que o termo foi criado no século XVIII para indicar a atitude de quem dá
importância dominantemente a si mesmo ou aos seus únicos juízos, necessidades ou
sentimentos, e pouco ou nada se preocupa com os outros.
Em outra parte, explicita que a antítese entre o egoísmo e altruísmo e a predição
do futuro triunfo do altruísmo são condizentes com a ética positivista. Sendo que o
positivismo cunhou a palavra altruísmo ao lado dos instintos egoísticos, admitindo assim
a existência de instintos altruístas destinados a prevalecer com o progresso moral da
humanidade (COMTE; SPENCER apud ABBAGNANO, 2007).
Adam Smith, em a Teoria dos Sentimentos Morais (1759) junto com os
moralistas franceses haviam visto no egoísmo uma das emoções fundamentais no homem.
Já Vauvenargues, que chamou o egoísmo de “amor-próprio”, o distinguiu do amor de si,
que significa filáucia para Aristóteles (ABBAGNANO, 2007).
Kant logo em seguida afirma que “ao falar em primeira pessoa, o homem passa
a pôr o seu querido eu na frente de tudo” (ABBAGNANO, 2007 p. 359). Este filósofo
distingue formas diferentes de egoísmo: lógico; estético; moral e metafísico.
E Scheler foi quem atribuiu ao egoísmo a definição que penso ser a mais atual e
completa.
O egoísmo, segundo diz, não se dirige ao eu individual como objeto de amor
desvinculado de todas as relações sociais. O egoísta não se comporta como se
estivesse só no mundo, mas está tão absorvido por seu eu social que se apega
somente aos seus próprios valores ou àqueles que podem tornar-se seus. Essa
atitude é o contrário do amor de si, dirigido principalmente aos valores por si
mesmo. (Sympathie, II, cap. I apud ABBAGNANO, 2007 p. 360)

Acredito que, por ter feito parte do processo de construção das ideias e reflexões
estabelecidas em grupo, a definição de Scheler seja a mais pertinente de ser considerada
no esquema abaixo:
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Figura 26: O egoísmo em tríade, 2017.
Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

Como ilustrado (fig.26), as relações estabelecidas foram:
•

Egoísmo do familiar pelo ponto de vista do coordenador;
Nesta relação o grupo discutiu situações em que o familiar em já possuindo um

parente transplantado ou mesmo sendo o transplantado, não poderia se negar a doar algum
órgão de outro parente quando surgisse uma oportunidade. Assim como traz a fala abaixo.
“Chegou um paciente que teve uma parada no carro e ele chegou morto. E eu
fui conversar com a família, e aí a enfermeira da emergência me ligou e disse,
olha eu acho que vai ser bem tranquila essa entrevista porque ele é um
transplantado cardíaco. Recebeu um coração há sete anos atrás, era uma pessoa
jovem, não tinha 30 anos, tinha 28 anos, eu acho. E eu fui falar com a família
esperando certo que era um sim, porque o filho pôde viver mais sete anos no
convívio dessa família. E para minha surpresa, eles frequentavam, eles
participavam de uma religião – não vem o caso aqui agora, qual – e eles me
disseram que não. Que apesar de ter recebido um coração, que depois disso
eles entraram para uma religião em que eles não aceitavam a doação, e que
inclusive estava junto a pessoa lá da religião. E firmemente eles disseram que
não. Então assim, tu ficas assim chocada de receber uma resposta dessa! Que
egoísmo é esse? Que ti deixa com teu filho mais sete anos, a gente daria tudo
para ter um filho mais sete anos. E no momento que tu podes salvar... era só
córnea, mas mesmo assim, mesmo assim eles disseram que não. Então, a gente
enfrenta isso. ” (Vermelho Escarlate)
“Situações para contar, muitas. Tanto de egoísmo, que nem foi falado aqui
muitas vezes, muito foi citado agora, a reação egoísta do familiar. Eu fui
surpreendida uma vez por um (familiar) falar “moça, eu queria doar só se
pudesse dar os rins para a minha prima”. Não, não pode escolher o doador, vai
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seguir a fila que tem pela central (Central de Notificação, Captação e
Distribuição de Órgãos), vai rodar a lista, não tem como escolher! Então eu
expliquei que se ela doasse a lista iria “rodar” mais rápido, a prima dela que
estava na lista ia ter mais chances. E não concordou em doar, não entendeu
esse lado, só doaria se fosse para a prima dela. Como não era para a prima, não
doou nada. Então não teve aquele entendimento de que doando ia rodar, a fila
ia andar. Então isso me deixou bastante chocada, eu sei que foi uma entrevista
bem pesada, por que eu tentei mostrar para ela um lado, que ela não estava
sendo inteligente em não doar, se ela estava com esse raciocínio.” (Fuchsia)

•

Egoísmo do coordenador pelo ponto de vista do próprio coordenador.
A situação abaixo traz o questionamento de condutas baseadas nas próprias

opiniões já delineadas dos coordenadores, e pôs o grupo a refletir sobre até que ponto
suas intenções estão à frente do que, de fato, deve ser feito.
“[...] eu sempre digo assim “quem assiste um teste clínico da morte encefálica,
ou os pais assistem, fica claro que nenhum vivo aguentaria aqueles testes”. E
o que as vezes as pessoas chamam de revolta, “ah, família fria”, eu chamo de
egoísmo, não deles, nosso. Por que a gente entra para a entrevista achando e
querendo a doação, e não é isso que a gente tem que ir lá procurar, a gente tem
que procurar ajudar aquela família. A resolver aquela situação, que é a pior
situação da vida deles, de uma forma mais amena, mais tranquila e que deixe
eles melhores também no futuro para a elaboração daquele luto. Por que as
vezes é o único filho, as vezes é o único filho de uma mãe que não tem mais
idade para ter outro filho, e mesmo que tenha, um filho não substitui o outro.
Às vezes é o chefe da família, que eles estão perdendo, quem banca a casa,
quem comprava... Eu já tive uma situação, a esposa disse “quem vai comprar
a minha calcinha e o meu sutiã? Eu não sei comprar, eu não sei nem aonde ele
comprava”. E não era uma pessoa tão idosa assim, então eles estão perdendo
alguém. A gente entra com o nosso egoísmo e eles entram com o deles
também.” (Azul Ultramar)

Ao apresentarem estas situações, como facilitadora, levei ao grupo a seguinte
questão: Será que uma mãe que perdeu um filho de 20 anos não querer doar seus órgãos
é uma questão de egoísmo? É uma questão para se refletir. Porque não foi meramente que
surgiu esta dualidade entre se pensar sobre o egoísmo de um familiar não doar ou um
egoísmo nosso. A questão foi levantada não para polemizar, mas para se refletir. É um
ponto de reflexão, por que, como cotidianamente se enfrentam situações desta natureza,
se utilizarmos mais a perspectiva do eu preciso respeitar mais a opinião do outro e talvez
lidar com essa opinião do outro menos como o que eu pensaria em fazer e mais como o
que o outro quer fazer, talvez o choque com algumas atitudes fosse menor. Porque há de
se ter um respeito com a opinião do outro. Foi muito frequente e assertivo nos discursos
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dos coordenadores a fala “não, eu vou lá [na entrevista] para oferecer [a opção de
doação]” (Grupo). No entanto, quando se faz uma oferta sempre há a possibilidade da
pessoa dizer sim, muito obrigado ou não, eu não quero.
E por que lidamos tão bem quando oferecemos um café e o outro diz não, não
quero, e lidamos tão diferente quando oferecemos uma doação e temos como resposta
não, não quero. Em termos de respeito, qual é a diferença? É preciso respeitar a opinião
do outro da mesma maneira: Eu não quero tomar café agora, eu não quero doar. Meu
filho de 50 anos, meu filho de 20 anos, ou meu filho transplantado, ou meu filho não
transplantado, há uma questão só de respeito que está posta entre essas duas situações,
uma muito simples e outra, obviamente, muito mais complexa, mas que ainda assim, entre
essas duas situações, há a mesma questão anterior a opinião do coordenador ou a do
familiar, que é a questão do respeito. Não há certo ou errado. A questão é perceber a
situação para que ela seja enfrentada de maneira melhor, com maior imparcialidade
possível.
É importante ressaltar que tal fala não vem no sentido de fazer com que os
coordenadores não se sintam tocados/ afetados com as situações que lhes passam, a
questão não é transforma-los em pessoas frias ou emocionalmente congeladas. Mas, sim,
tocá-los no sentido de perceberem que para enfrentar melhor, é preciso compreender que
se está respeitando a opinião, emoção, reação do outro.
Frisa-se ainda que por detrás de cada coordenador, há um sujeito que tem uma
formação, que tem uma educação, que tem valores, que as vezes divergem imensamente
daqueles do familiar que está ali do outro lado sendo entrevistado. Desta maneira, reforçase o quanto é importante se delinear bem a linha da ética e do respeito à opinião do outro.
Lembrando que certamente em diversos momentos pensaremos deveria fazer assim ou
acho que seria certo fazer assim, pois assim como traz Scheler “o homem está tão
absorvido por seu eu social que se apega somente aos seus próprios valores ou àqueles
que podem tornar-se seus”, mas até que ponto lembramos da questão do respeito aos
valores dos outros que faz com que enfrentemos melhor as adversidades?

•

Egoísmo do coordenador pelo ponto de vista do familiar.
Na experimentação estética sobre a dramatização de uma situação em que

fossem aplicados os enfrentamentos emocionais por eles refletidos, surgiu uma situação
em que uma dupla trouxe, de uma pessoa que no momento da entrevista pediu por
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interesses próprios, que o coordenador mudasse o horário que estava no atestado de óbito.
Ao negar o pedido do familiar em cumprimento da Resolução CFM nº 1.480/97, o
coordenador agiu corretamente.
“Mushroom: Meu nome é M., eu gostaria de falar com vocês coisas
importantes. Vocês entenderam as coisas que o médico conversou com vocês?
Avelã: Sim. Entendi que meu pai está morto.
Mushroom: Tem alguma dúvida do que ele conversou?
Avelã: Ele me falou que o atestado de óbito já está pronto, que a gente já pode
ir na funerária e tal... Eu só queria te pedir uma coisa, ele já me falou que vocês
iriam vir falar sobre doação com a gente... É, o Sr. João, meu pai, ele disse já
que ele era doador, mas eu só queria que fizesse um pequeno ajustesinho no
atestado de óbito, que em vez de ficar com a data de hoje, ficasse com a data
de amanhã. Por que é muito importante isso para nós.
Mushroom: Infelizmente não é possível trocar por que ele faleceu hoje as cinco
da tarde, nada mais se altera em relação a isso.
Avelã: Mas como assim, impossível? É só um papel, é só mudar a data! É só
pegar outro papel e mudar a data... Para mim é muito importante isso. Acho
que se a gente tem que pensar no meu pai como um doador, a gente tem que
pensar também que isso era importante para ele. A gente tem bastante coisa
para resolver, dele mesmo, que a gente precisa dessa data fique para amanhã.
Mushroom: A Senhora está querendo me dizer que a senhora está
condicionando a troca do atestado à doação de órgãos?
Avelã: Olha, eu acredito assim, tem pessoas que precisam do órgão e eu preciso
só de um papel. Só preciso que essa data seja alterada. Ele gostaria muito de
ser doador, então eu acho que é uma vontade dele, mas eu preciso disso
também.
Mushroom: Infelizmente não tem como, nem fazendo um outro exame, por
que ele já faleceu. Não se faz mais exames em pessoas falecidas, a não ser que
sejam doadores de órgãos.
Mushroom (fora da atuação): Daí teve esse desfecho e ela se revoltou, saiu da
sala “ah, então não quero doação”. Daí o tio disse “só um pouquinho que a
gente vai em casa conversar e daí a gente volta”. Daí ela retornou depois e me
pediu desculpas e concordou com a doação de órgãos. [...]
Azul Ultramar: Mas tinha um motivo especial a data?
Mushroom: Sim[...] Na verdade ela até propôs de fazer um outro exame de
imagem, depois da meia noite e contar o horário. Então uma família bem
instruída, tinha condições financeiras e entendia todo o caso. Não é uma
família que não tinha conhecimento nenhum. E eu falei “Não tem mais como
fazer exame em morto”, não se faz mais exame em morto, já faleceu, não tem
mais o que fazer com ele aqui no hospital. Daí eles voltaram, ela veio e pediu
desculpas e concordou com a doação. No fundo, a família toda era doadora de
órgãos, só que naquele momento, o pai dela não podia ter morrido naquele dia,
por que há 20 dias atrás a mãe do falecido tinha morrido também, e estavam
em questão de inventários e heranças. Então, ia ter prejuízo para ela em ter
morrido naquele dia ali.
Avelã: [prejuízo] Financeiro.
Amarelo Limão: O problema era da data?
Mushroom: Da data. Não podia ter morrido naquele dia.
Amarelo Limão: Aí o egoísmo.”

A questão do egoísmo nos leva à reflexão sobre o quanto o outro é uma grande
dialética sem síntese. A verdade é que acoplamos em nossos corpos dualidades que
coabitam em nós. Ao observamos as falas dos coordenadores, é possível mirar que estes
significam seu trabalho como uma atividade de ajuda que pode salvar outras vidas, desta
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maneira, destacam seu altruísmo que é o oposto do egoísmo. De acordo com Comte, o
termo altruísmo foi criado para designar a doutrina moral do positivismo. Enunciou ainda
que a máxima fundamental do altruísmo que era “viver para os outros” (ABBAGNANO,
2007).
Já para Spencer (Princípios da Psicologia, 1870-1872), a antítese destinada entre
o altruísmo e o egoísmo desapareceria com a evolução moral, uma vez que haveria cada
vez mais coincidência entre a satisfação do indivíduo, o bem estar e a felicidade alheia
(ABBAGNANO, 2007).
Scheler e Nietzsche também refletem sobre o altruísmo, mas numa relação de
negação deste com o amor, pois se observou que os atos voltados para os outros como
tais nem sempre são amor. Trazem que a inveja, a maldade, a alegria maligna, referemse da mesma maneira aos outros como outros. Assim, o amor que faz abstração total de
si mesmo, apoia-se num ódio ainda mais primitivo, que é o ódio por si mesmo e fazer a
abstração de si não podendo suportar o colóquio consigo são coisas que não tem nem
semelhança com o amor (ABBAGNANO, 2007).

As associações inconscientes “inesperadas”

Para Jung (2011) os panos de fundo inconscientes não permanecem inativos, mas
sim são revelados pelas influências características sobre os conteúdos da consciência.
Eles geram produtos fantasiosos de natureza singular que, às vezes, podem ser facilmente
atribuídos a certas representações, ou então causam distúrbios característicos dos
processos conscientes que também podem ser reduzidos a conteúdos reprimidos.
Assim, afirma Jung (2011) que os conteúdos da consciência nos revelam algo a
respeito do pano de fundo inconsciente que pode não somente influenciar, mas até dirigir
a consciência.
Jung (2011) compreende que por detrás da consciência não se encontra o nada
absoluto, mas sim a psique inconsciente que afeta a consciência por trás e por dentro,
igual a como o mundo externo afeta a consciência pela frente e por fora.
Ao ter como base este pensamento, Jung (2011) lança mão da utilização das
formas pictóricas para conseguir acessar o invisível e o inimaginável, que pode
influenciar a consciência de modo muito eficaz, de seus pacientes. Explica que a
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finalidade deste “método de expressão” é tornar os conteúdos inconscientes acessíveis e
assim, aproximá-los da compreensão. Reitera que ao se utilizar disto consegue impedir a
perigosa cisão entre a consciência e os processos inconscientes. (JUNG, 2011)
Deste modo, ao entrar em contato com os elementos que estão dispostos no
inconsciente pela continuação visual do símbolo na imaginação, expressa pelo contato
com a arte, confessa-se a verdade ao consciente, que atua de modo a entender a si mesmo
e a realidade que o cerca (JUNG, 2008).
Portanto, a partir do argumento de Jung sobre aproximar-se dos conteúdos
inconscientes para poder compreendê-los é que se buscou realizar as associações
inconscientes. Esta foi a maneira encontrada para que os co-pesquisadores pudessem
transmutar a ideias e impressões sobre diversas situações surgidas na entrevista familiar
para doação de órgãos - conscientes e/ou inconscientes - nos objetos disponíveis nas
caixas pretas. Deste modo, a associação levou à redução - sem que fosse retirada a
relevância - daquela situação ou impressão, à um objeto, o que possibilitou segurá-lo nas
mãos, ter maior domínio sobre ele, tornando-o mais acessível e palpável,
consequentemente, melhor manejável.
Como resultado à experimentação estética foram criadas as seguintes associações
inconscientes dispostas no quadro (4) abaixo:

ELEMENTO
Algodão
Vazio

Lixa

ASSOCIAÇÃO(ÕES) DOS COPARTICIPANTES
Família doce, leve e fácil;
Chegar e não encontrar a família;
Vazio da família enlutada;
Vazio do familiar diante da morte;
A família “lixa”, áspera, difícil e complexa;

Relógio

O automatismo que é o horário do protocolo;
A pressa;
Massa de modelar As famílias orientadas e moldadas feito massa de
modelar;
Massa de modelar molda a família para absorver
informações ;
Massa de modelar relacionada com o entrevistador
que se molda conforme a reação da família;
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Chave/ porta

Família/familiar, sendo a chave e a porta
correlacionada ao entrevistador;
Enfrentar o inesperado da entrevista familiar.

Caixa Preta

Quadro 4: Associações inconscientes criadas pelos co-pesquisadores, 2017.
Fonte: Elaborada pela autora, 2017.

As associações que emergiram retratam parte da realidade que é vivenciada por
um coordenador avançado de transplantes. Destacadamente ficaram divididas em duas
partes: as Associações Externas e as Associações Internas (relacionadas a si próprio).
Na parte das Associações Externas temos o destaque para a figura da família que
aparece no momento da entrevista, como mais fáceis, acessíveis quando são mais
orientadas e cientes do posicionamento quanto à doação ou mesmo estão somente mais
abertas à receberem a informação proveniente do coordenador de transplante
(FONSECA, 2013), e outras mais difíceis, seja por negarem à doação, negarem o
diagnóstico de morte encefálica (ME), tornando-se por vezes agressivas.
A família também aparece como passível de ser modelada, no sentido de que
com a orientação oferecida pelo coordenador, pode elucidar dúvidas ou mesmo entender
como acontece a doação, a ME, por exemplo. Algumas famílias podem também mudar
de posicionamento frente a doação, sendo mais comum a mudança de ideia para o sim à
doação. No entanto, o grupo procurou deixar claro que na orientação, embora desejem
que aconteça a doação - sentindo-se em alguns momentos até frustrados com um não à
doação - o fato de orientarem os familiares tirando suas dúvidas, reforçando suas certezas,
mesmo que seu posicionamento à doação seja negativo, lhes deixam satisfeitos quanto à
execução de seu trabalho.
“[...]eu acho que nenhuma entrevista é fácil, as vezes a gente vai para a
entrevista achando que ela é fácil, talvez nem deva trabalhar nisso. Mas como
difícil eu acredito que seria a sensação de uma massinha de modelar, que tu
tens que moldar a família, por que ela tem que entender o que é a morte, a
situação do paciente. Cada família é diferente, como todo mundo falou, mas tu
tens que moldar a família para que ela absorva aquelas informações que tu vais
passar. Independente da doação. Para que ela entenda que aquele familiar está
morto. Ela entendendo, aí sim fico satisfeita. ” (Avelã)
“Na entrevistam, o meu objetivo é esse: é o aceite da doação. Mas é claro que
eu não vou ficar brava com a família se a família não quiser doar, mas eu tenho
uma frustração se ela não doa. Por que eu acredito muito (ênfase) nisso. Eu
acredito muito (ênfase) em todas as vidas que vão ser beneficiadas, que vão ter
uma qualidade de vida. Então, assim... não sei se eu me fiz entender, mas eu
estou ali fazendo aquela entrevista para um aceite. ” (Fuchsia)
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A família ainda é associada inconscientemente como uma chave, enquanto que
o coordenador, representa uma porta, que se abre para outras possibilidades, nem que seja
somente de informações sobre aquela situação nova. O forte simbolismo que a chave
guarda comunga com o que o grupo interpreta dela.

O simbolismo da chave está, evidentemente, relacionado com seu duplo papel
de abertura e fechamento. É ao mesmo tempo, um papel de iniciação e de
discriminação, o que é indicado, com precisão, pela atribuição das chaves do
Reino dos Céus a São Pedro. O poder das chaves é o que lhe faculta ligar e
desligar, abrir ou fechar o céu, poder efetivamente conferido a São Pedro pelo
Cristo. [...] A chave simboliza o chefe, o senhor, o iniciador, aquele que detém
o poder de decisão e a responsabilidade. [...] A chave é o símbolo do mistério
a penetrar, do enigma a resolver, da ação dificultosa a empreender, em suma,
das etapas que conduzem à iluminação à descoberta. (CHEVALIER, 2009 p.
232-233)

Embora menos incidentes, as Associações Internas (relacionadas a si mesmo)
foram as mais relevantes, pois representaram a voz comumente silenciada do
coordenador, explicitando como ele se sente e se reconhece, frente a situações que são
frequentes na entrevista familiar, o que traduziu o início do exercício do
autoconhecimento.
O vazio de não ter ninguém para esclarecer e orientar quando se chega no
hospital ou no setor em que está o potencial doador; o entender a dimensão de que o
comportamento dos familiares faz com que ele também se molde como massa de modelar,
mudando a partir deste comportamento, sua estratégia de aproximação, acolhimento e
diálogo;

o confessar de que há uma pressa, quase automatizada, embutida no

cumprimento das etapas da doação de órgãos, o reconhecer de que é o inesperado que o
espera na entrevista, como é possível observar na fala, marcaram os relatos do grupo.
“E tem coisas que é a caixa do inesperado, quando tu abres uma porta para
entrevistar uma família, aquilo ali é a caixa do inesperado.” (Azul Ultramar)

Sobre este contexto, Casassus (2009) fala que conhecer o espaço emocional e o
espaço compartilhado é um passo necessário, anterior a qualquer intenção de
transformação. Indica que para que isso aconteça a primeira coisa a se fazer é prestar
atenção, estando aberto à consciência, para que se inicie o processo de se estabelecer um
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contato entre o que acontece com o sujeito e como isso acontece, que o autor denomina
de “o se dar conta”.
Na exploração das emoções, Casassus (2009) afirma que são usadas todas as
áreas do se dar conta, como as situações vivenciadas pelo sujeito, fatos, pessoas, imagens,
pensamentos que provocam reações emocionais que podem estar ou não em
correspondência com o que acontece no presente.
Nesta direção, o se dar conta, o tomar consciência de algo, quando é real, é um
poderoso mobilizador da ação (CASASSUS, 2009).
Ao agir desta forma, o sujeito inicia o processo de autoconsciência emocional,
fundamental para que haja o discernimento emocional e auto compreensão
potencializando seu autoconhecimento.

ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO DAS SITUAÇÕES DIFÍCEIS
Sobre lidar consigo mesmo

Nas reflexões realizadas nas oficinas, o caminho de como lidar consigo mesmo
em situações difíceis foi sendo desvelado, reforçando a ideia de que em havendo
oportunidade que possibilite o exercício do coordenador olhar e falar de si mesmo, ele de
fato o faz, e se (re)conhece multidimensionalmente, ao abranger dentro de suas ações de
enfrentamento, as dimensões espiritual, psicológica (afetiva /emocional), biológica e
social, como explicitou o grupo.
Envolvendo dimensões espiritual, psicológica (afetiva/emocional) e social, a
auto permissão foi uma característica de comportamento que surgiu mais fortemente na
fala do grupo. Abaixo ela é representada por uma árvore a qual possui as permissões que
o grupo entendeu como possíveis de serem realizadas no processo de enfrentamento das
situações difíceis. Tal qual frutos, as ações nascem a partir da raiz da permissão dada a si
mesmo para que se inicie novas, esquecidas ou pouco usadas estratégias de lidar com o
complexo.
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Figura 27: A autopermissão e seus frutos, 2017.
Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

A seguir os poemas produzidos por co-pesquisadores mostram os frutos da auto
permissão.
“Fato acontecido, chorado, lamentado, falado, abraçado, acalentado. Veio
como um tiro, um rojão. A dor explodiu no meu peito, cegou meus olhos,
desafogou em pranto. Sumir, quero sumir. Dormir, apagar, morrer. Eu falei,
falei que aconteceria. Por que a surpresa? Mas ela me ouvia. Ah, sempre ouvia.
E eu, que não via. A vida é bela, ela dizia. Então deixa o sol brilhar. Sinto o
calor me tomar. E sem a dor, volto a deitar”. (Violeta Claro)
“Posso chorar, posso dormir, mas posso mudar. Começando por falar, não
apenas lamentar. Posso relatar, posso chorar, posso ficar sozinha, mas também
posso gostar de mim. Me aproximar dos amigos, me aproximar dos familiares,
solidarizar. Posso dizer não, posso dizer sim à vida. Posso ser eu mesma, posso
chorar, posso sorrir. Posso ter mais tempo para curtir a vida. Abraçar, mas
posso chorar”. (Alecrim)

Destacou-se neste contexto, a fala de uma co-pesquisadora que mostrou mais
detalhadamente que é preciso ter uma espécie de feeling, percepção para notar o que é
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possível ser externalizado, principalmente quando ainda se está na presença dos
familiares.
“Tem família que te permite chorar junto, aquele homem estava muito... Ele
sabia o que ele queria. Só que ele era um homem muito forte, e eu não podia
tirar essa fortaleza dele. Ele precisava continuar sendo forte e tendo uma pessoa
que dirigisse a conduta o melhor possível e o mais forte, tanto quanto ele.
Então, eu podia despencar, mas depois dali. Ali, na frente dele, não. Por que
tem famílias que tu sentes “ah, é agora. É a hora de abraçar”. Sabe? Tem
famílias que tu vês “Bah, é hora de derramar uma lágrima”. A gente aprende
que tu não vais chorar e te despencar mais do que a família, mas tu podes te
permitir chorar, só que tu tens que saber a hora. Tu tens que saber se tu podes
com aquela família ou não.” (Azul Ultramar)

Portanto, cientes de que as emoções também têm momentos certos para serem
externalizadas quando há presença dos familiares na entrevista familiar, esquematizou-se
a dinâmica da auto permissão emocional neste momento, de acordo com as contribuições
do grupo.

Figura 28: Ciclo da auto permissão emocional na entrevista familiar para doação de órgãos,
2017.
Fonte: Elaborado pela autora, 2017.
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A figura 28 mostra um ciclo, que se inicia com atenção e sensibilidade do
coordenador para observar, sentir e/ou escutar os familiares e ter um feeling (percepção)
de como a família está se comportando, principalmente emocionalmente. A partir disso,
dois caminhos se traçam, que são: o da possibilidade de externalizar as emoções junto a
família, chorando, abraçando, etc.; ou, não externalizar algumas emoções, como
destacado no relato acima de Azul Ultramar, que embora tenha se emocionado com toda
a situação, sentiu que em prol da manutenção da frágil estabilidade emocional do marido
da potencial doadora, não chorou com ele.
Esta avaliação tanto do externalizar as emoções quanto não, pode ser (re)feita a
qualquer momento da entrevista, pois o comportamento dos familiares, frequentemente é
bastante instável, por isso todo este ciclo deve ser dinâmico, o que representa para o
coordenador mais um modo de enfrentamento das situações difíceis.
Sobre a dimensão espiritual, representada pelo ato de orar, esta foi abordada no
âmbito da auto permissão. Essa dimensão é compreendida nas premissas do modelo
transpessoal proposto por Watson (2002b) quando a autora fala que, a consciência como
energia faz apelo a um conhecimento acerca do estado de consciência do sujeito de como
cultivar a capacidade

de estar

“mentalmente presente”;

receber

e liberar

energia/consciência negativa; para ensinar como direcionar a consciência do cuidar –
curar e a energia para o eu e para o outro. Afirma ainda que a consciência é que evoca a
necessidade de práticas espirituais regulares, contemplativas, centradas na meditação do
profissional. Portanto, a oração auxilia diretamente no lidar/cuidar transpessoal com o
outro auxiliando ambas as partes nesse momento.
Ainda a este respeito, Vasconcelos (2011) afirma que todas as tradições
espirituais apoiam a orientação da jornada de autoconhecimento às dimensões primordiais
da alma humana, porém cada uma modula o processo para distintas direções, que as vezes
são sutis e outras são imensas. Na meditação, no ritual religioso, na oração, na
psicoterapia, na contemplação, no processo de criação artística, no enlevo propiciado pelo
contato da arte e no debate reflexivo de movimentos sociais, ações e fatos são
rememorados, sentimentos sutis são escutados e considerados, intuições são valorizadas,
sensações são percebidas e também relembradas.
Dispondo de sensibilidade e serenidade, estas várias dimensões aos poucos vão
se articulando, não somente num processo de pensamento lógico e racionalizante, mas
sobretudo a partir da inteligência involuntária do inconsciente. Elas vão sendo
confrontadas com os valores e opções mais primários do sujeito e do grupo, e desta forma
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vão gerando percepções e vontades novas, despertando energias (VASCONCELOS,
2011).
Assim, Vasconcelos (2011) entende que o aprendizado que ocorre é incorporado
seja em nível da consciência, seja no nível do inconsciente, e se mantém para se
manifestar em situações futuras imprevistas, inclusive nos gestos impensados e
espontâneos. O autor comenta que este é um processo que todas as pessoas, de alguma
forma, já experimentaram em suas vidas de modo casual que, no entanto, não é fácil de
ser mantido de maneira intensa e contínua.
É neste momento que a educação emocional pode entrar em cena, reforçando e
fazendo uma verdadeira manutenção deste aprendizado incorporado à consciência,
tornando o sujeito mais competente emocional, que significa ser um sujeito que tem
conhecimento de seu próprio mundo emocional, ou seja, uma pessoa em transformação
que incorpora novas características em sua personalidade (CASASSUS, 2009).
Neste sentido, é importante esclarecer que para ser competente emocional é
preciso mais que estar conectado aos novos aprendizados. Anterior a esta manutenção de
novos comportamentos, está o momento em que se percebe que pode ser criado este novo
comportamento, e isto pode ser iniciado com a ligação da emoção ao pensamento que é
gerado por uma ação, situação, contato com algum objeto, etc., como afirma Casassus
(2009), ao falar do que é necessário para a construção do sujeito competente emocional.
Frente a isso, na dimensão psicológica (afetiva/emocional), observou-se que o
grupo relatou ações que traduzem este despertar, em que percebem que podem fazer a
ligação entre a realidade que os cerca com o que sentem, de modo a entenderem
conscientemente aquilo com o que estão lidando.

“A ideia era nomear a realidade. Onde a realidade às vezes esse profissional é
duro, mesmo com a família. Ele chega e diz “morreu, está morto” e sem
explicação nenhuma maior, e no segundo momento a gente entra, ali a chave e
a porta”.(Amarelo Limão)
“A minha experiência trouxe mais ou menos quase que a materialização dos
sentimentos, como eu já “linquei” no primeiro momento, como a prática, como
cada entrevista com cada família, então o nada, a aspereza da lixa... Então, para
mim cada sensação foi quase a materialização do sentimento da vivência que
tu tens com essa família. ” (Violeta Claro)

As expressões “materializar sensações e sentimentos”, “nomear a realidade” e
“codificar” (Grupo) que foram relatadas, confirmaram o que Casassus (2009) coloca como
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competência necessária para conhecer e agir no mundo emocional, já que representam a
capacidade de compreender e analisar as informações relacionadas com o mundo emocional.
O grupo colocou, também englobado na dimensão psicológica (afetiva/emocional),
como forma de enfrentamento às situações difíceis a questão de ter iniciativa e não se paralisar,
ou seja, “agir diante da situação boa ou ruim”, “ter segurança e fazer o que é necessário ser
feito” buscando “equilibrar as coisas”. Outro aspecto que se destacou foi o “auto perdão diante
da negativa familiar” traduzido também pela expressão “se perdoar”, também “lamentar e
pensar na ausência do que foi perdido” e “conquistar algo difícil e se permitir reconhecer o
esforço realizado para isso” (Grupo).
Esta sequência nos mostra a compreensão do grupo de que ao se vivenciar algo que se
percebe como ruim/ negativo ou mesmo positivo, é possível agir diante disso deixando as
emoções fluírem. Esta ação faz com que estas emoções não fiquem retidas e guardadas nos
redutos do inconsciente, o que poderia a médio ou longo prazo, causar injúrias na saúde mental
destes profissionais.
Em continuidade desta dimensão, o grupo reconheceu outros aspectos que julgaram
relevantes, como: “valorizar pequenas coisas/gestos”, “ ficar sozinho”, “ser resiliente”, “ser
humilde”.
“E a forma que eu enfrentei e enfrento é tentando gostar de mim, claro que é
uma questão psicológica ou social de que a gente precisa ser aceito, a gente
tem uma necessidade de ser aceito. O ser humano tem essa necessidade de ser
aceito. E eu acho que uma forma que eu encontrei foi que eu acho que eu sou
muito resiliente... eu envergo, eu chego até o chão, mas eu volto. ”(Fuchsia)

Já na dimensão social, que é aquela que envolve o outro, surgiu o confeto “Amor é
respeito”. Este confeto começou a ser gerado no momento em que os coordenadores começaram
a falar sobre suas condutas e pensamentos, somado as condutas dos familiares no desenvolver do
processo de doação, quando surgiram os diferentes tipos de egoísmo já mencionados. Junto a esta
discussão sobrelevou-se a questão/expressão do “respeito para lidar melhor com a opinião
própria diante da postura da família”(Grupo), que agrega as expressões também mencionadas
“observar mais” e “empatizar” (Grupo) que traduzem este confeto.
De acordo com as conclusões do grupo, o respeito deve ser/estar anterior a decisão dos
parentes, sendo o mais livre possível de julgamentos que podem advir da justificativa ou do
comportamento que os familiares adotam diante da opção da doação, ou mesmo pode estar
relacionado com a situação que observam na unidade hospitalar em que se encontra o potencial
doador. Como mostram as falas de Amarelo Limão e Violeta Claro a seguir.
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“Mas sabe que a nossa meta lá no... Uma das metas da nossa administração do
hospital é essa, é o respeito à família. Se perguntar para os doze, treze, quatorze
colegas lá, “qual é uma das principais causas da comissão (de transplantes) ?”
É respeitar a família. Nós já lidamos com vários casos de a família não aceitar
a doação, e nem por isso nós demos as costas “ah, não quer aceitar, não precisa
mais...” Não. Não quer aceitar, nós vamos estar aqui com você o tempo todo
até você precisar.” (Amarelo Limão)
“Assim como o contrário, daqui a pouco essa família... eu tenho essa
informação... como tu disseste, eu tenho esses valores, mas daqui a pouco, eu
chego em um hospital, um familiar meu, eu sou tratado com um completo
desrespeito, eu considero desrespeito, desleixo, descaso, eu considero uma
falta de cuidado, desde com o paciente e com o familiar, chego na hora da
entrevista e “como assim?” (vão me dar atenção somente agora).Talvez eu
concorde, vou pensar... Não sei. Mas daqui a pouco um familiar, mesmo cheio
de informação, fragilizado com a perda do familiar, vai dizer não. Mesmo com
toda a informação cabível. Então, isso é entendível, a negativa diante de várias
circunstâncias.”(Violeta Claro)

Inserido no confeto “Amor é respeito” algumas falas do grupo relatam sobre a empatia.
O se colocar no lugar do outro surge como uma forma de ajudar o outro, mas também se conforma
como um caminho que proporciona a sensação de bem estar pelo dever cumprido, o que se
descobriu como forma de lidar com as situações difíceis.
Abaixo seguem dois exemplos de como os coordenadores chegaram a esta conclusão.
No primeiro, os coordenadores se colocam no lugar dos familiares e pensam sobre como estes se
sentem ao recebem, após decorrido alguns meses da doação, uma carta de agradecimento sobre
este ato.
“Eu fui num treinamento no hospital semana retrasada que eles estavam
fazendo um trabalho de qualidade. Passava um tempo e iam duas ou três
psicólogas na casa da família, para ver como que estão. Mas isso, todo mundo
se identificava, nem todas as famílias gostariam de receber alguém para falar...
Acho que isso tem que ser visto antes. (Mushroom)
Tem que respeitar.(Azul Ultramar)
Como que tu vais chegar na casa de uma família três meses depois e “ah, como
que foi”? Isso vai trazer muita coisa, podem surgir muitos problemas. [...] É
até interessante, mas para uma família que vai receber isso de uma maneira...
De gratificação pelo ato que fez, mas tem famílias que realmente não gostariam
de reviver. Autorizaram a doação, ok. Foi bom para eles, mas encerrou ali com
o processo. Acabou. Entendeu? Mas agora, três meses depois receber uma
carta bonita, dizendo “obrigado...” Nossa você pode tomar um choque, porque
quem lê a carta se emociona! Tem famílias que não vão receber bem isso, vai
trazer muita coisa, muita dor. (Mushroom)
Mas eu acho que é importante a gente pensar, quando a família diz “não quero
receber a carta” mas não, de repente para ela aquilo é difícil. (Avelã)
É uma forma de proteger. (Violeta Claro)
Isso, talvez se enviar pra ela o certificado e a pessoa vai rasgar. (Avelã)
Poxa, me mandaram um diploma aí. (Amarelo Limão)
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Um diploma da morte.... (Violeta Claro)
Então a gente também tem que entender que para algumas famílias isso vai ser
bom e para outras não. (Avelã)”

No segundo, um trio de coordenadores encena na oficina sobre teatralização, uma
situação real acontecida em uma entrevista familiar em que uma mãe que não conseguiu se
despedir de uma das filhas antes de seu óbito. Sendo mãe e sabendo das possíveis marcas que
deixaria para esta filha criança de não se despedir da mãe que morreu subitamente, a coordenadora
de transplantes lhe dá esta oportunidade.
“Eu acho que era uma família de algodão, por que a gente conseguiu levar bem
até ele (esposo da potencial doadora) começar a contar a história de que ela se
despediu dos filhos e aquela filha de 9 anos não conseguiu “se despedir” da
mãe. E aí me pesou na hora, apesar do hospital não ser meu, mas a
coordenadora de enfermagem estava junto na entrevista, eu disse “então tenta
fazer”. Por que eu acho que fica uma lacuna. “A minha mãe não se despediu
de mim”, como vai ficar a cabeça de uma menina de 9 anos, perder a mãe, é o
vínculo direto, filha mulher com mãe, “eu não me despedi da minha mãe e
agora minha mãe está morta”. O quanto de culpa aquela criança não carregaria?
Por quanto tempo? Então, mesmo não sendo o meu hospital, a primeira coisa
que eu pensei “não, essa criança tem que vir se despedir da mãe”. E aí disse
“ela está com gaze no olho, está feia a aparência”, eu disse “A gente vai
arrumar. O melhor possível, a gente vai arrumar”. (Azul Ultramar)

Na visão de alguns co-pesquisadores o fato de se colocar no lugar do outro os
inspiram/motivam a fazer para este outro, o que queria que fosse feito para si mesmo ou o que é
entendido como mais correto a ser feito. Portanto, ao agir de modo a reduzir o dano do outro o
coordenador acaba reduzindo também o possível dano que aquela situação lhe causaria.
Nesta linha de pensamento está a visão de Demócrito que foi o primeiro a transformar
o respeito em princípio da ética ao afirmar que “Não deves ter para com os outros homens mais
respeito que para contigo mesmo, nem agir mal quando ninguém o saiba mais do que quando
todos o saibam; deves ter para contigo o máximo de respeito e impor a tua alma a seguinte lei:
não fazer o que não se deve fazer” [Fr.264, Diels] (ABBAGNANO, 2007).
Ainda no contexto filosófico, dois outros pensadores incluíram o respeito entre as
emoções: Aristóteles que excluiu o respeito das virtudes e o opôs ao temor; e Kant que o
considerou como um sentimento sui generis, aliás como o único sentimento moral e não
patológico (ABBAGNANO, 2007).
Com base no discurso sobre respeito e empatia do grupo, Watson (2002) contribui
quando traz a premissa de que no cuidado transpessoal a fundamentação de uma consciência
unitária apela para uma abertura à admiração, ao mistério e a um sentido sagrado; uma perspectiva
reverencial em relação ao eu, do outro, à natureza e ao cosmos que é vivo. O que implica no
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cultivo de uma atitude de respeito e de espanto, acerca do desconhecido e leva a efeito novas
explorações para conhecer o nosso potencial de aceder aos processos de cura interior.

A dimensão social abarcou ainda expressões que representam os tipos de suporte
que os coordenadores entendem como necessários para o enfrentamento das situações
difíceis, que são “conversar”, “apoiar” e “pedir ajuda”(Grupo). Estas falas vão na
direção do que afirma Fonseca (2014) quando reforça que é preciso haver um momento
em que haja a troca das experiências emocionais vivenciadas pelos coordenadores
avançados em transplantes no ambiente laboral. Este momento pode ser realizado por
meio de conversas em grupos, se possível fora do ambiente de trabalho, em que pode se
estabelecer um diálogo mais informal e menos tensional, com os coordenadores.
Por fim, no que trata a dimensão biológica foi citado pelo grupo “tomar
remédios” como mais uma forma de enfrentamento de situações difíceis.

AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE MENTAL

Aqui se destacaram as ações que o grupo legitimou como aquelas que promovem
sua saúde mental e previnem os agravos emocionais provocados pelo estresse,
(auto)cobranças e situações eticamente complexas que lidam frequentemente por estarem
embutidas na rotina de trabalho.
Na área de saúde mental a promoção da saúde está vinculada a atenção básica.
Portanto, quem dita quais as diretrizes que serão realizadas para se desenvolver esta ação
é a Política Nacional de Atenção Básica (BRASIL, 2012) que inclui entre o conjunto
de ações que caracteriza uma atenção integral à saúde, a promoção e a proteção,
a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de
danos e a manutenção da saúde.
Com base nesta política, a promoção da saúde pressupõe a

utilização de

tecnologias relacionais centradas no acolhimento empático, no vínculo e na confiança
como dispositivos favorecedores da adesão da pessoa. Reforça-se ainda a centralidade no
sujeito, considerando seus desejos e possibilidades (BRASIL, 2012).
Neste estudo, tais ações envolveram as dimensões social, psicológica
(afetiva/emocional), cronológica e espiritual, o que reitera a relevância da visão holística para a
construção mais abrangente da saúde.
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Estas dimensões, por sua vez, apresentaram subdivisões que representaram os distintos
aspectos relacionais que emergiram quando o assunto é promoção da saúde e prevenção de
agravos.

Figura 29: Características relacionais das dimensões envolvidas nas ações de promoção à saúde
mental e prevenção de agravos emocionais informadas pelo grupo, 2017.
Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

A respeito da dimensão social, surgiram ações relacionadas ao outro e
relacionadas a si mesmo. Sobre as primeiras, destacaram-se os familiares representados
pelas expressões “conviver mais com os familiares”, “se aproximar dos familiares”, “se inserir
mais na família”, “organizar estes encontros”, “unir-se a família”(Grupo). Estes foram
legitimados como os maiores promotores de saúde mental, possuindo um papel bastante

relevante nas ações de prevenção dos agravos emocionais, uma vez que o contato com os
parentes causa tranquilidade e segurança na visão dos co-pesquisadores.
“Então é essa convivência que fortalece tanto, não é? O nosso baixo astral,
quando você está pensando em alguma bobagem, alguma coisa assim. É tão
bom a convivência de um filho, e eu acho que a gente tem que ter mais tempo
para isso, tem que se dedicar mesmo, tem que dizer não a uma troca que vai
ficar cinco noites fora de casa, para poder conviver com eles.” (Vermelho
Escarlate)
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Buscar os amigos e as pessoas de quem se gosta, ou mesmo aproximar-se de
pessoas, cuidar e acolher o outro também foi citado nesta dimensão como outra forma de
se manter saudável mentalmente. As expressões em destaque aqui foram: “Comemorar as
conquistas com amigos”, “contar e compartilhar acontecimentos bons para quem se gosta”,
“Aproximar pessoas” e “cuidar e acolher o outro (de si mesmo)” (Grupo).
As expressões “curtir a vida” e “realizar seus sonhos” também apareceram conectadas
a dimensão social, e diretamente ligadas a promoção da saúde mental. Sobre isso, o bem estar

ocasionado pelas atividades desde culturais às livres proporciona ao sujeito maior bem
estar psicossocial, o que diretamente corrobora para a determinação e condicionamento
da saúde, assim como está previsto no próprio conceito de saúde declarado pela OMS,
que norteia as Leis Orgânicas do Sistema Único de Saúde.

Art. 3º - A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre
outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o
trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e
serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização
social e econômica do País (LEI Nº 8.080/90, p.1)

Na dimensão psicológica (afetiva/emocional) as ações foram relacionadas: a auto
permissão, expressas por “ se permitir sentir saudade de algo que não acontecerá novamente” e
“se permitir fazer terapia”; e, ao eu com as expressões “investir no objetivo traçado”, “falar
mais do que te faz feliz”, “tirar fotos dos momentos felizes”, “ cuidar e acolher o outro (de si
mesmo) ”, “sorrir”, “saber dizer não”, “dizer sim a vida”, “abraçar mais”, “abrace” e
“dormir”.
A dimensão cronológica ficou marcada, como já sinaliza pelos tempos compreendidos
pelos co-pesquisadores como importantes de serem vividos e valorizados quando se trata de
promover a saúde mental. Com isso, o grupo trouxe “ter mais tempo para si”, “tempo para si
mesmo”, “tempo para meditar”, “desacelerar”, “mudar rotinas e horários” e “ter mais tempo
para a família”.
Sobre o tempo, temos poesia:

[...]Compositor de destinos
Tambor de todos os ritmos
Tempo, tempo, tempo, tempo
Entro num acordo contigo
Tempo, tempo, tempo, tempo
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Por seres tão inventivo
E pareceres contínuo
Tempo, tempo, tempo, tempo
És um dos deuses mais lindos
Tempo, tempo, tempo, tempo
Que sejas ainda mais vivo
No som do meu estribilho
Tempo, tempo, tempo, tempo
Ouve bem o que eu te digo
Tempo, tempo, tempo, tempo
Peço-te o prazer legítimo
E o movimento preciso
Tempo, tempo, tempo, tempo
Quando o tempo for propício
Tempo, tempo, tempo, tempo
De modo que o meu espírito
Ganhe um brilho definido
Tempo, tempo, tempo, tempo
E eu espalhe benefícios
Tempo, tempo, tempo, tempo
O que usaremos pra isso
Fica guardado em sigilo
Tempo, tempo, tempo, tempo
Apenas contigo e comigo[...]
(ORAÇÃO DO TEMPO, Caetano Veloso)

Por fim, a dimensão espiritual novamente aparece, mas agora como promotor da
saúde mental, reafirmando seu papel confortador e fortalecedor. Esta dimensão foi
representada por “proteção frente ao desconhecido”, “se fortalecer na fé”, “fé” e
“rezar”.

AS NOVAS VELHAS LENTES DO AUTOCONHECIMENTO – VISÕES
AMPLIADAS, REPERCUSSÕES NA PRÁTICA

Aqui o grupo trouxe os pontos que ficaram marcados, indicando a compreensão
que tiveram nas vivencias possibilitadas pelas oficinas e também o que levariam como
nova bagagem de conhecimento dos pontos que mais lhes foram sensíveis.
Portanto, sob a gradação da lente de cada um, novos modos de percepção sobre
si mesmo e do outro, fortemente emblematizado pela figura dos familiares do potencial
doador, foram refletidos.
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Com as expressões “permitir que se cumpra a decisão da família”, “ouvir o que
a família me diz”, “respeitar o não”, “reflexão sobre as famílias doadoras e o respeito
que temos que ter por elas”, “como lidar com o não”(Grupo) reiterou-se a importância
de se estar aberto ao posicionamento do familiar, respeitando sua decisão, mesmo que ela
possa vir a causar algum tipo de frustração por parte do profissional depois.
A respeito deste último aspecto, surgiu a expressão “Aprofundamento dos pontos
de como lidar com a dificuldade, principalmente a questão da frustração”(Grupo).
Sobre isso Casassus (2009) afirma que o desenvolvimento da consciência
emocional permite observar de modo mais claro e compreender como continuamente
surgem, nas interações, estados de ânimos e emoções que nos afetam e nos impactam.
Reforça que podemos experimentar a equanimidade quando desenvolvemos uma relação
com nossas emoções, podendo viver com elas sem nos sentirmos atacados, assaltados e
temerosos.
Nesta direção, o autor compreende que o processo de modulação emocional
significa estar mais disponível, descongelado, olhando honestamente. Ingenuidade que
segundo Casassus (2009) é a base da sintonia emocional com os outros, da ressonância,
da empatia e do reconhecimento.
Outro ponto destaque trazido pelo grupo foi o despertar para a possibilidade de
se fazer associações com elementos externos de modo a se compreender melhor a situação
ou a emoção que está sendo vivenciada. Representam isto, a expressão “reflexão sobre
as percepções que tivemos da dúvida, do medo de tocar nas caixas” e a fala a seguir:
“Me surpreendi quando botei dentro da água, porque eu molhei minha mão, né
e eu não esperava que tivesse água. E aí eu percebi uma coisa, que as vezes tu
vais...como a gente vive muito, tudo cai na rotina, a gente as vezes pensa que
é só mais uma entrevista e vai com tudo. E é totalmente diferente cada caixinha.
E aí eu me lembrei assim que a gente vive nessa vida que cada indivíduo é
único. Então tu tens o inesperado por perto.... Tu tens que simplesmente se
proteger, em primeiro lugar. Acredito nisso: em primeiro lugar a gente tem que
se proteger. E não assim ir para uma entrevista pensando que aquilo ali não vai
fazer uma diferença para os outros ou praquela família. É ir praquela entrevista
sabendo que, bom, eu vou oportunizar que se abra uma possibilidade praquele
ser que se partiu. Bom, se essa oportunidade vai ser bem interpretada da forma
que eu acho que deveria ser ou se vai ser de outra forma, isso não me compete.”
(Verde Grama)

O ato de associar uma situação, emoção, sentimento a um objeto ou a algo
palpável, como já dito anteriormente, auxilia no enfrentamento e compreensão daquilo
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com o que se está lidando. Desta maneira, ao passo que associada a algo que se pode
dominar, a emoção ganha desenho e limites mais visuais, conscientes, o que possibilita o
lidar também mais consciente com seus traçados.
Com a vivência nas oficinas e a exploração de sentidos outros envolvidos em
cada coordenador sobre o trabalho, o grupo relaxou e se informalizou um pouco mais,
possibilitando nos encontros o conhecimento dos demais de formas que antes não haviam
sido oportunizadas. Esta ideia ficou marcada com a repetição da expressão “conhecimento
dos pares”.
E, embora as oficinas tenham tido como objeto o autoconhecimento dos
coordenadores em transplantes, elas trouxeram algo que ficou muito claro nos encontros,
que foi a aproximação mais íntima - no sentido de humanizada - dos sujeitos que ali
estavam. Este conhecer do outro gera produtos benéficos à saúde da relação interpessoal
que se trava com quem se trabalha. Ganha-se confiança, mais segurança no outro.
Observou-se ainda que o outro pode sofrer ou gozar das mesmas questões que
se sofre ou se goza. O grupo registrou essa impressão ao trazer “Os meus sentimentos
também são vivenciados por outras pessoas”.
“[...] aí eu coloquei aqui que os meus sentimentos também são vivenciados por
outras pessoas. Coloquei entre aspas “não sou um ET”, por que as vezes a gente
se sente “ah, só eu sinto isso” acontece isso “só eu, só eu”, e aí não, outras
pessoas também tem essa mesma sensação, esse mesmo sentimento então tu te
sentes um pouco mais tranquilo com teu sentimento. (Avelã)

Ao perceber que o reconhecer de seus sentimentos no outro lhe traz
tranquilidade, Avelã coloca mais um tijolo na construção do seu autoconhecimento e com
isso, encontrou um meio de estar mais calma e segura em relação às suas próprias
emoções.
Este é o caminho indicado por Casassus (2009) para que se regule as emoções.
É possível fazer isto a partir do momento em que se percebe uma emoção. Para acontecer
a regulação emocional é preciso tomar consciência da emoção, reconhece-la e domesticála (CASASSUS, 2009). Tais passos podem ser observados na fala de Avelã, cabe a ela a
manutenção e fortalecimento desta descoberta para que seu comportamento mude de fato.
Cabe ressaltar que este processo é muito particular e cada um encontra seu melhor
caminho de tomar consciência das emoções e lidar com elas. Azul Ultramar, por exemplo,
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indicou como compôs seu ciclo de compreensão e vivência das emoções relacionadas ao
que experiencia nas entrevistas familiares.

"[...] eu coloquei, na primeira aula que foram as caixas, essa organização. Não
no sentido estanque da palavra, mas no sentido de se organizar, para o que vai
vir. Organizar a tua mente, tentar se sentir mais forte. Aprendi a escrever, que
antes, tipo assim... ah, eu escrevia, mas eu amassava o papel e botava fora.
Então está aqui meu último doador, que eu não passei a limpo, estou
reorganizando as minhas coisas no meu caderno de pensamentos, até comprei
um caderno novo, então acho que isso vai virar livro, espero vocês todos na
feira do livro, nem que seja em 2070, todos com as bengalinhas... mas vai estar
lá. Enterrar, o que eu faço? Eu organizo, eu escrevo, depois que eu escrevo, eu
enterro eles. Eles não me pertencem. E isso, não é ser egoísta, isto é uma
autoproteção, por que se eu for entrar em todas as histórias, eu vou me
autodestruir, a minha mente e a minha alma. E aí eu me reorganizo para
recomeçar tudo de novo. ” (Azul Ultramar)

O ciclo da regulação emocional é realizado muito claramente por Azul Ultramar.
Destaque-se o terceiro momento que é a domesticação da emoção em que se conta com
elementos como a consciência, o corpo e a mente. O fato de ter consciência do que se está
sentindo, de ver e reconhecer como as emoções operam, de conseguir manter a
concentração e o foco nelas é o suficiente para começar a desmantelar o caos que a
inconsciência dessa emoção provoca no sujeito. Ao fazer isso, o sujeito se acalma e pode
sair do estado caótico (CASASSUS, 2009).
A maior concentração, a maior capacidade de manter o foco na emoção
objetivada, além de possibilitar sua melhor percepção, permite também um maior
sentimento de liberdade e capacidade de agir sobre a emoção. O que acontece é o se
acalmar desta emoção, entendida como a fase de “reorganização” para Azul Ultramar.
Os aprendizados e ciclos regulatórios emocionais não são engessados e devem
estar envolvidos numa dinâmica de questionamentos que devem ser realizados
frequentemente. O grupo demonstrou que compreendeu que não há uma receita certa,
mas sim há uma série de tentativas, iniciadas mandatoriamente pela argumentação de si
no agir cotidiano que fazem com que o aprendizado emocional se dê. Tais
questionamentos tiveram incidência significante na fala dos co-pesquisadores que
compreenderam, que é tomando esta atitude, que poderão iniciar novos aprendizados e
começar novos comportamentos que busquem estratégias de lidar com as situações as
quais vivenciam, principalmente no que tange a entrevista familiar. Questionar-se
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perguntando sobre “Como estou me sentindo” ajuda, conforme prevê Casassus (2009),
na identificação das emoções e dos comportamentos e pensamentos a elas relacionados.
Este posicionamento questionador após a vivencia nas oficinas foi traduzido
pelas expressões “Momento que serviu para parar e refletir sobre quantas coisas temos
que mudar e ainda aprender”, “Saio com questionamentos no sentido de que sempre
preciso estar buscando, aprendendo”, “Sair com indagações, perguntar mais, tentar se
conhecer mais”, “Fazer questionamentos, pensar fora da caixa” (Grupo), seguidos da
fala abaixo.

“E acho que depois da aula de hoje é um ponto que a Alecrim trouxe que é
interessante, que a gente tem que sair daqui com mais indagações, perguntar
mais, tentar se conhecer mais. Acho que um ponto importante do curso é essa
questão do autoconhecimento, de como a gente trata essas situações, por que a
gente sempre deixa de lado, então que isso não termine aqui, que o curso nos
proporcione essa questão da gente poder, depois de cada processo se
questionar, continuar sempre se questionando, trazer pontos do que a gente
pode melhorar, do que a gente não pode, e tentar se cuidar um pouco mais,
voltar os olhos para nós, não só para as famílias que a gente dá essa atenção,
esse acolhimento, mas acolher a gente também.” (Avelã)

Por fim, o grupo-pesquisador indicou como produto final das vivências nas
oficinas “Tentar exercer alguns itens dessas oficinas vai acrescentar no nosso trabalho”,
“Contribuiu para o crescimento profissional”, “Estamos aprendendo a lidar com a alma
da gente”.
Eu quero desaprender para aprender de novo.
Raspar as tintas com que me pintaram.
Desencaixotar emoções, recuperar sentidos.
Rubem Alves

A EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL – PORTO, PORTUGAL

Em Portugal, a legislação que basicamente rege a doação de órgãos e os
transplantes são os decretos: nº 12/93 de 22 de abril, que dispõe da colheita e transplante
de órgãos e tecidos de origem humana; e, o nº 224/94, que regula o registro nacional de
não doadores.
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No primeiro decreto explicita-se a posição de doação presumida adotada pela
nação portuguesa, como é possível observar no Capítulo III que trata dos Potenciais
Doadores, no Art. nº10:

1) São considerados como potenciais doadores post mortem todos os cidadãos
nacionais e os apátridas e estrangeiros residentes em Portugal que não tenham
manifestado junto do Ministério da Saúde a sua qualidade de não-dadores.
(Diário da República, I Série- A, p.1962)

Como opção à escolha de não-doação por parte dos cidadãos, este mesmo decreto
cria o “Registro Nacional de Não-Dadores (RENNDA)”, para cadastro de todos aqueles
que manifestem seu posicionamento contra a doação de órgãos, a ser exposto em um
cartão individual.
Este decreto sofre atualizações de ordem jurídica, por meio da Lei nº 22/2007, o
que não altera o texto que trata do consentimento presumido à doação.
No decreto de nº 224/94, destaca-se no Art. 4º a finalidade do “ficheiro”, como
disposto a seguir:

O ficheiro automatizado do RENNDA tem por finalidade organizar e manter
actualizada, quanto aos cidadãos nacionais, apátridas e estrangeiros residentes
em Portugal, a informação relativa à indisponibilidade para a colheita de
órgãos ou tecidos. (Diário da República – I Série A, p. 5781)

Posto isto, em ambas documentações, mesmo na atualização, não é mencionado
ou previsto o momento de comunicação a família do potencial doador sobre a retirada dos
órgãos.
Desta maneira, o registro, em campo, de atividades de alguns membros da equipe
de transplantes preencheu algumas lacunas presentes na legislação in voga que a
investigação buscou responder e reafirmou outras informações dispostas nos decretos que
regem o transplante português.
A respeito da infraestrutura oferecida, registrou-se que os possíveis doadores são
identificados na Unidades de Terapia Intensiva (UTI) ou nos Centros de Tratamento
Intensivo (CTI) dos hospitais transplantadores, o que guarda semelhança com a dinâmica
estrutural oferecida no Brasil. Alguns dos hospitais, como a unidade do Porto visitada,
não possuía emergência aberta, o que diminuía a possibilidade de surgirem casos
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propensos à doação de órgãos. Desta maneira, os casos que ali surgem decorrem do
agravamento da condição de saúde dos clientes que já estão na unidade ou que ali chegam
transferidos. Diferente do que acontece nas unidades dos concelhos de Lisboa e Coimbra
em que as emergências são abertas e a possibilidade de receberem casos mais graves e
consequentemente identificarem possíveis doadores é maior.
No que diz respeito às equipes, observou-se que são compostas por médicos e
enfermeiros como dispõe a Portaria nº 76/2014, no Art. 2º item “d” em que se coloca a
necessidade do hospital transplantador dispor de “pessoal médico e de enfermagem
qualificado através de formação específica nas áreas de doação e colheita de órgãos
[...]”( DIÁRIO DA REPÚBLICA, 1.ª SÉRIE, P 2151).
No que tange a realização de cursos de capacitação afirmou-se que estes são
oferecidos periodicamente, no entanto, não foi citado um curso ou capacitação que
tratasse de como se lidar com as próprias questões emocionais emergidas da rotina
laboral, mas sim de como lidar com os familiares. Esta informação já responde algo sobre
a falta de preparo emocional dos coordenadores, que veem no profissionalismo e saber
técnico a saída para lidar com as próprias emoções que advém do enfrentamento das
situações difíceis.
Verificou-se com os profissionais de transplantes, a não existência de dispositivos
oficiais ou mesmo não-oficiais (ou seja, reuniões informais) que permitam a troca de
experiências emocionais sobre o momento de contato com os familiares, representado
pelo encontro do profissional de saúde parte componente da equipe de transplantação e
os parentes do doador.
Quanto ao manejo emocional, os membros da equipe de transplantes observados
e as conversas sobre o tema demonstraram a dificuldade destes sujeitos em
transparecerem as questões emocionais. Relataram que evitam comentar sobre o assunto
no âmbito laboral e pessoal, alegando que agem como profissionais ao agirem desta
maneira. No entanto, reconhecem que são afetados pelas histórias de doadores e
familiares. Desta forma, o manejo emocional que se destacou foi o abafamento,
recrudescimento das emoções vivenciadas nos momentos de contatos com os familiares.
Para Casassus (2009), o não vivenciar das emoções sentidas leva o sujeito a um status de
incompetente emocional, uma vez que ao bloqueá-la não se permite que se entenda que
tipo de pensamento está sendo conectado a emoção que está sendo sentida.
Esta ação não auxilia no (re)conhecimento das próprias emoções o que pode
causar no sujeito desde sensações de desconforto relacionado a si mesmo e ao ambiente
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que vive, irritabilidade, angústia, ansiedade até sintomas físicos (psicossomáticos) como
aumento de peso, variação da pressão arterial e glicose.
Assim, ao observamos os dados e somarmos ao comportamento mais frio do povo
europeu, podemos inferir que há um longo caminho a ser percorrido por estes
coordenadores em transplantes para que reconheçam no ambiente laboral mais um ponto
potente de construção do autoconhecimento e da educação emocional, e isto pode ser
iniciado a partir do momento que bloquearem menos suas emoções em nome do
profissionalismo, deixando-as serem vivenciadas com respeito ao outro, mas sobretudo a
si mesmos.
Diante disso, a observação de campo possibilitou o delineamento de alguns
aspectos relacionados aos transplantes no Brasil e em Portugal (Quadro 4).

ASPECTOS OBSERVADOS

BRASIL

PORTUGAL

1997
(Lei N.º 9.434, de 4 de
fevereiro)

1993
(Decreto Nº 12/93 de
22 de abril)

Consentida

Presumida

Infraestrutura e porte das
unidades
hospitalares
transplantadoras (CTI, UTI,
Salas de cirurgia)

Similar

Similar

Equipes
de
profissionais
atuantes no processo de doação
de órgãos – Coordenadores
Avançados em Transplantes

Médicos
Enfermeiros
Psicólogos*
Assistentes Sociais*

Médicos
Enfermeiros

NÃO

NÃO

Data da legislação base de
transplantes
em
vigor
atualmente

Modalidade de
Órgãos adotada

Doação

de

Realização pelas equipes de
Coordenadores Avançados em
Transplantes de reuniões nãotécnicas para discussão das
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questões emocionais vivenciadas
no contato com os familiares
Abertura dos Coordenadores
Avançados em Transplantes
para falarem sobre as emoções
vivenciadas no processo de
doação de órgãos

SIM

NÃO

Quadro 4. Aspectos observados entre Brasil e Portugal no âmbito dos transplantes, 2017.
Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

A legislação base que é utilizada atualmente para reger o processo de doação de
órgãos e transplantes no Brasil é mais recente que em Portugal, no entanto, o primeiro
registro legal sobre transplantes por aqui, data da década de 60 (Lei nº 4.280, de 6 de
novembro de 1963) que dispunha da extirpação de órgãos ou tecido de pessoa falecida.
Já Portugal, pouco mais de vinte anos depois, publica a Resolução do Conselho de
Ministros nº 40/86, de 19 de maio, que institui o Dia Nacional do Dador de Sangue. Este
fato parece não ter influenciado a atuação de ambos países na área em questão, uma vez
que, como já mencionado, os dois países, embora possuam dimensões e quantitativos
populacionais bastante diferentes e contrastantes, os dois detêm grande relevância no
trabalho que desenvolvem nos transplantes.
Mesmo possuindo economias que marcadamente atravessam dificuldades, o
trabalho eficaz e o potencial de crescimento das taxas de doação de ambos países é posto.
O desenvolver deste trabalho possui algumas similares, como a unidades hospitalares
transplantadoras, em que os potenciais doadores são encontrados nos CTI´s e/ou UTI´s
ou nos chamados também de Salas de Urgência e UCI (Unidade de Cuidados Intensivos),
de hospitais de médio e grande porte, que em sua maioria dispões de emergências abertas.
Algumas unidades podem não dispor de centro cirúrgico para a realização da retirada dos
órgãos ou mesmo podem não contar com a emergência de portas abertas, e nestes casos,
o potencial doador é transferido para unidades que detenham infraestrutura adequada para
tal procedimento. Situação que também é observada no Brasil.
Desta maneira, as equipes de coordenadores avançados em transplantes, em
Portugal chamadas de Coordenadores Hospitalares de Doação, compartilham
dificuldades em certo grau, semelhantes às dos coordenadores nacionais. No entanto, suas
equipes dispõem de profissionais com formações diferentes. No Brasil a legislação
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(PORTARIA Nº 2.600, DE 21 DE OUTUBRO DE 2009) prevê a participação nos
dispositivos de transplantes (CNCDO, OPO, CIHDOTT´s) de médicos e enfermeiros,
basicamente, assim como em Portugal, no entanto alguns desses dispositivos brasileiros
contam com uma equipe ampliada, participando também das atividades, psicólogos e
assistentes sociais.
Destaca-se ainda que enquanto o sistema de transplantes brasileiro possui
dispositivos que trabalham em cooperação (fig. 30), se deslocando - quando necessário a unidade hospitalar que não é reconhecidamente transplantadora, em Portugal o processo
de dádiva de órgãos e transplantação se dá de maneira diferente, pois não há este
deslocamento.
No Brasil, os potencias doadores estão majoritariamente localizados nos
hospitais grande porte, o que não exclui a participação dos hospitais de médio porte neste
cenário. Com isso, os dispositivos de transplantes atuam neste processo, de forma geral,
da seguinte maneira: os hospitais de médio e grande porte que não possuem
informação/formação de como proceder na abertura do protocolo de morte encefálica
e/ou manutenção do potencial doador dentre outras demandas pertencentes ao processo
de doação de órgãos, contam com o suporte técnico das Organizações de Procura de
Órgãos (OPO) que saem de sua base de localização e vão atender às demandas surgidas
sobre a doação; já as CIHDOTT´s estão localizadas em alguns hospitais de grande porte
(públicos ou privados), estas comissões ficam responsáveis pelas ações no processo de
doação de órgãos que cabem ser tomadas quando surge um potencial doador; a CNCDO,
disponibilizada em cada estado, conhecida também como Central de Transplantes, é
responsável pelo gerenciamento do processo todo que vai da captação do órgão doado até
o transplante em si; por fim, há a participação que Central Nacional de Transplantes que
coordena as doações interestaduais, gerencia a lista de espera dentre outras atribuições.
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Figura 30: Esquema de organização e funcionamento dos dispositivos de transplantes
brasileiros – CNCDO, OPO e CIHDOTT, 2017.
Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

Em Portugal, o Coordenador Hospitalar de Doação entra em contato com a
Coordenação de Colheita e Transplantação e esta por sua vez identifica qual será o destino
da doação efetivada, como pode ser observado no esquema (fig.31) ilustrado pelo
Instituto Português de Sangue e de Transplantação (IPST), do Serviço Nacional de Saúde.
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Figura 31: Representação da dinâmica do processo da dádiva de órgãos português, 2017.
Fonte: Instituto Português de Sangue e de Transplantação (IPST), do Serviço Nacional de Saúde
(SNS), 2017.

Figura 32: Representação da dinâmica do processo de doação de órgãos brasileiro, 2017.
Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

125

Portanto, o processo institucional de transplantes no Brasil é mais complexo do
que o Português quando comparamos ilustrativamente as figuras 31 e 32. Isto pode ser
explicado principalmente pelo volume populacional e amplitude geográfica que o Brasil
possui, diferente do que é observado no território internacional.
As equipes que trabalham com a doação de órgãos em ambos os países
informaram não dispor de momentos/reuniões não técnicas em que possam discutir sobre
como se sentiram emocionalmente ao longo do processo em que atuaram. Reitera-se isto,
com a fala seguinte.
“Não temos (momentos de falar sobre as questões emocionais). (Na troca de
turno) Nós falamos mais sobre a situação técnica, não temos muito o hábito de
falar sobre isso porque as reações dos familiares são muito diversas [...]” (Grys
de Paine)

No entanto, ao serem questionadas sobre isso, as equipes brasileiras
demonstraram maior abertura a este tipo de reflexão em detrimento das equipes
portuguesas que prontamente indicaram que as vivencias emocionais não tem espaço para
serem comunicadas nas passagens de turno, e ainda que pessoas com falta de habilidade
e experiência técnica é que demonstram as questões emocionais, como é possível observar
na fala a seguir.
“Tem aqueles que dizem acho muito bem, é ótimo já que ele vai falecer de
qualquer maneira, é... ainda bem que pode ser útil a alguém, pronto. Isto é um
reforço positivo e nestes casos, digamos, não há nenhum, digamos, desgaste
emocional acrescido para os profissionais. E depois há situações que são no
lado oposto. Situações de pessoas que tem uma morte absolutamente em
disparada, são jovens, saudáveis. As vezes tem mais que um, porque iam três
no carro, quatro ou cinco ou seis e são vários que passam por esse processo e
aí a situação é muito mais complicada do ponto de vista emocional e muitas
situações se arrastam muito tempo, não se resolve num dia e nem numa semana
e isso acaba sendo muito desgastante para os profissionais. Nós sabemos que
há técnicas de comunicação, o que é que devemos fazer mas nem todas as
pessoas tem a mesma habilidade para o fazer, a mesma experiência e as vezes
há situações que não correm tão bem. ” (Grys de Paine)

O discurso é contraditório, pois ao passo que se atribui o comportamento mais
emotivo à pouca experiência profissional, admite-se - quando se coloca a pergunta sobre
se sentir afetado emocionalmente em alguma entrevista – que enquanto sujeito no mundo
e não “o profissional”, que as emoções são vivenciadas inevitavelmente por conta da
densidade emocional pertencente a alguns casos.
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“Sim, isso (afetar-se emocionalmente) é inevitável, há situações que são muito
difíceis até porque nós temos pessoas muitas vezes na família que conseguimos
ver que esta situação lhes podia ter acontecido a eles. Portanto, isto acaba
sempre por nos afetar, porque nós não estamos sós e tudo que acontece aos
outros pode acabar por acontecer a nós.” (Grys de Paine)

Esta dicotomização sujeito emocional e sujeito profissional não é incomum e
como mostra o estudo de Fonseca (2013), os profissionais tendem a querer separar o lado
profissional ao colocarem o jaleco branco, do lado emocional, acreditando que desta
maneira poderão estar imunes das emoções que são vivenciadas nas situações de trabalho.
Esse tipo de atitude reflete uma falta de abertura emocional, nomeada por
Casassus (2009) como Incompetência Emocional relacionado a si mesmo quando se tem
a sensação de “não sentir nada”, de viver a própria emoção com frieza, rigidez e
estereotipia; quando não se consegue nomear e/ou comunicar as próprias emoções, não
sabendo falar para os outros ou para si mesmo da experiencia emocional; e, quando não
se aceita a experiencia emocional, decidindo o que se deveria ou não sentir.
Questiona-se com isso, como lidam com os acúmulos emocionais depositados
em suas experiencias laborais estes coordenadores? Até que ponto estes sujeitos adoecem
ou não, em diferentes graus psíquicos para poderem dar conta deste tipo de conduta
profissional? São questões que devem ser refletidas e principalmente trabalhadas em
estudos e ações que busquem fazer falar o silenciado nestes profissionais.

Dificuldades surgidas no cenário internacional
Destacam-se aqui: o tempo de demora de resposta dos hospitais
transplantadores; a dificuldade de marcação de reunião com os responsáveis e
intervenientes no processo de transplantação; a burocracia exigida por algumas unidades
para realização das visitas; a não-participação do coordenador de transplante em todos os
contatos com a família do doador; o distanciamento do objeto de estudo causado pelos
profissionais locais ao não aprovarem a observação por parte da pesquisadora dos
momentos de entrevista com os parentes do doador; e, a ausência de doações no hospital
transplantador em que fora aprovada a observação das situações de transplante.
Quanto ao tempo de resposta dos hospitais, foram gastos em média 65 dias, para
que houvesse um posicionamento do setor responsável pelos transplantes para retornar
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uma marcação de reunião com a pesquisadora. Nas unidades de Coimbra e Lisboa o
período de aguardo de marcação de reunião para tratar dos objetivos da pesquisa demorou
pouco mais de 40 dias e em torno de 80 dias, respectivamente. Na unidade do Porto, o
retorno à marcação de reunião com a responsável pela coordenação de transplantes levou
em torno de 60 dias, e somou-se mais 30 dias até a realização das visitas técnicas.
No que tange a dificuldade de marcação de reunião com os responsáveis e
intervenientes no processo de transplantação, ressalto a necessidade de algumas
remarcações de reuniões devido à dificuldade de agenda daqueles a serem contatados.
A respeito da burocracia exigida por algumas unidades para realização das
visitas, o hospital transplantador de Lisboa solicitou relatórios de pesquisa, documentos
comprobatórios de vinculação com a Escola Superior de Enfermagem do Porto (ESEP),
resumo do projeto da tese de doutorado, e papel timbrado advindo da ESEP com os
objetivos da visita técnica. Todos foram criados durante o período de estágio e enviados
à unidade com a supervisão e aprovação do co-orientador.
Sobre a não-participação do coordenador de transplante na entrevista a família
do doador, foi possível identificar esta situação ao passo que foram realizadas conversas
iniciais e informais com todos os coordenadores de transplantes acionados. Nestas foi
esclarecido que os coordenadores de transplantes são majoritariamente responsáveis por
estatísticas, questões burocráticas e cadastrais relacionadas ao processo de transplantes, e
desta forma pouco participam do contato com os familiares. Sua participação pode
acontecer em entrevistas familiares caracterizadas por grandes conflitos familiares e/ou
da equipe transplantadora local e também situações de doação eticamente frágeis. Assim
funcionam de modo geral, como mediadores de situações conflitantes relacionadas à
doação de órgãos, não sendo obrigatória sua presença no momento de conversa com a
família do doador. Com isso, identificou-se que os profissionais das equipes dos Centros
de Tratamentos Intensivos (CTI) são os que estabelecem este contato com a família.
Portanto, as conversas também foram estabelecidas com estes sujeitos, uma vez que estes
também dispunham dos critérios de inclusão para participarem da pesquisa.
Foi possível perceber um distanciamento do objeto de estudo, provocado pelos
profissionais locais, ao não aprovarem, de antemão, minha observação dos momentos de
entrevista com os parentes do doador. Minha inserção nesta cena para realizar a
observação deste momento foi negada sob o argumento de que minha presença poderia
causar constrangimento aos familiares. Este argumento persistiu mesmo tendo sio
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esclarecido que perguntas ou quaisquer outros questionamentos não seriam realizados
neste momento a nenhum dos participantes da entrevista.
Mesmo na unidade do Porto, em que tive mais acesso para realizar a coleta dos
dados da pesquisa, não houve, no período autorizado para acompanhamento das doações,
nenhuma doação de órgãos. Isto não inviabilizou a coleta de dados, uma vez que os
objetivos e atividades a serem cumpridas no estágio não estavam obrigatoriamente
vinculadas à realização/presença em entrevistas familiares, mas sim estavam conectados
à experiência emocional acumulada pelos profissionais de saúde que conversaram sobre
o processo de doação de órgãos e transplantes com os familiares do doador. Por isso, foi
possível realizar a coleta dos dados junto a estes profissionais por meio de conversas
informais e visitas técnicas dialogadas.

MODELO SOBRE O AUTOCONHECIMENTO E O DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO EMOCIONAL – UMA PROPOSTA
Após análise aprofundada dos dados foi possível sintetiza-los e propor um
modelo, mais exatamente um esquema, um caminho a se seguir para se construir o
autoconhecimento e se desenvolver a educação emocional com base nas situações
vivenciadas na entrevista familiar (EF).
Embora tenha sido reiterado ao longo do estudo as situações difíceis inseridas
na EF, nem todas as situações são encaradas como difíceis pelos coordenadores
avançados em transplantes, como consta no estudo de Fonseca (2013).
Diante disso, reafirma-se que o esquema abaixo representado pela fig. (33) pode
ser usado em qualquer tipo de entrevista. Até porque a ideia pré-concebida de difícil ou
não, pode mudar ao longo da abordagem.
Com isso, o esquema a seguir, baseado nos referencias de Casassus e Watson,
somado aos achados neste estudo, aponta que antes de iniciar a entrevista familiar já é
preciso estar atento, sensível e aberto ao mundo emocional, escutando, observando e
sentindo o que está acontecendo à volta, desde a saída do ambiente em que se está baseado
até a chegada na unidade hospitalar/local em que será realizada a entrevista.
Em havendo esta abertura, ao se deparar com a situação difícil o coordenador
deverá ter um feeling - não importando a ordem: do comportamento de si mesmo, se
questionando sobre seu comportamento na EF do seguinte modo “Como estou me
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sentindo?”, logo em seguida tomando consciência de sua emoção ou compreendendo a
situação que está lhe causando uma reação emocional; e do comportamento dos
familiares, codificando/nomeando a realidade que representa aquela família, por
exemplo, uma família agressiva o que lhe representa?. A resposta deve ser gerada em
forma de associação inconsciente, como vimos que pode ser feito, quando os
coordenadores representaram famílias deste tipo como famílias lixa, que embora ásperas
são também maleáveis de modo que podem caber dentro das mãos. Ao fazerem esta
associação e observarem que podem dominar aquele tipo de material, ou objeto associado,
o coordenador se empodera, lançando mão logo em seguida, de estratégias para lidar com
a situação, como conversar, dar tempo de compreensão da situação para os familiares, ser
empático, ter compaixão.
Enquanto isto está sendo pensado e agido deve haver o respeito, não somente
sobre a opinião/decisão/posicionamento do outro em que se deve buscar o nãojulgamento e a neutralidade, mas também o respeito a si próprio, ao se legitimar e aceitar
as emoções positivas ou negativas que serão sentidas neste momento.
A vivencia destas emoções deve estar conectada à auto permissão que envolve
o chorar, sorrir, ficar feliz ou triste, abraçar, etc. e o coordenador deve estar atento ao
outro e ao ambiente, verificando se pode externalizar as emoções junto a família ou se
não pode fazê-lo.
Mesmo que consiga revelar suas emoções junto aos familiares, o que nem
sempre é possível, é preciso que o coordenador após a entrevista, identifique modos de
manifestar suas emoções, uma espécie de esvaziamento emocional, que pode se dar
conversando com o outro, com familiares, escrevendo, pintando etc., tais ações
representam maneiras de conseguir o apoio emocional.
Este por sua vez, proporciona a compreensão maior e melhor das situações
emocionais vivenciadas, levando o coordenador à uma reorganização emocional e cada
vez mais ao aprendizado de como ele lida com os diferentes tipos de situações que podem
advir da entrevista familiar, o que lhe faz se educar emocionalmente e enfrentar tais
situações de modo mais assertivo, seguro e consciente, características que corroboram
para a manutenção da saúde mental laboral e consequente diminuição de injúrias
psiquiátricas relacionada ao trabalho.
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Figura 33: Esquema sobre o autoconhecimento e o desenvolvimento da educação emocional aplicado às
situações difíceis vividas na entrevista familiar para doação de órgãos, 2017.
Fonte: Elaborado pela autora, 2017.
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Estudos, dedicação,
prêmios e a sensação de estar fazendo
aquilo a que me propus.
Fui entendendo que meu sonho estava acontecendo.
Magia, sonho, abraço e amor
mistura perfeita do que queria e vivia.
Juntei minha vida ao meu trabalho e com tudo que acontecia
a vida me retribuía.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo demonstrou que o autoconhecimento e sua multidimensionalidade
somado ao desenvolvimento de habilidades da educação emocional e ao cuidado
transpessoal podem influenciar no trabalho e na saúde mental dos coordenadores
avançados em transplantes.
Desta

maneira,

foi

possível

observar

que

tanto

nacional

quanto

internacionalmente não estão previstos momentos em que os coordenadores avançados
em transplantes possam estabelecer um contato consigo mesmos no que se refere as
experiências emocionais vivenciadas ao longo do processo de doação de órgãos.
Com isso, independentemente da doação ser consentida ou presumida, em ambas
as condições há contato com os familiares, o que esboça de antemão, uma situação em
que necessariamente assuntos como a morte e a doação de órgãos serão tratados. E isto
envolve uma complexidade emocional que é gerada em ambos os lados: o de quem
convive com o doador e o de quem informa sobre a (possibilidade da) doação.
É fato dado que isto não pode e não deve ser ignorado, uma vez que os índices de
adoecimento psíquico em profissionais de saúde cada vez mais aumentam. Portanto, ao
desbravar um novo caminho em que se valoriza o autoconhecimento e a educação
emocional como formas possíveis de se melhorar o enfrentamento das situações difíceis
por parte dos coordenadores avançados em transplantes, descobriu-se o quanto eles tem
para ser falado, e para além disso, o quanto eles tem para ser descoberto.
A disponibilidade e a abertura ao mundo emocional propiciada pelas
experimentações estéticas e principalmente pelo envolvimento dos coordenadores nestas
atividades, permitiu que fosse iniciada uma jornada que adentrou seus inconscientes e
recuperou deles de modo consciente, representações originais e legítimas do que eles
significam

das

experiencias que vivenciam, mostrando que o sentido do

autoconhecimento reside em olhar para si e desvendar o que está ali dentro flutuando na
multidimensionalidade dos componentes da existência.
Baseando-se no cuidado transpessoal e na cura (healing) pensado por Jean Watson
os próprios coordenadores reconheceram ações que eles mesmos entendem como aquelas
que promovem sua saúde mental, ressignificando ações simples como estar com a família,
se permitir sonhar e viver a vida, registrar em fotos momentos felizes; mostrando para si
mesmos como se fosse um espelho, as novas velhas partes que constavam dentro da
imagem refletida. Com isso, fizeram girar uma espécie de ciclo, entendendo que ao passo
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que podem sofrer as injúrias advindas do trabalho podem também se curar delas, fazendoo girar de modo dinâmico. Portanto, a cura, como compreende Watson, também está
dentro de cada um, mas é preciso saber como chegar até ela.
Caminho este que Casassus auxiliou a traçar com os princípios propostos pela
educação emocional, que foi sendo construída em cada oficina realizada.
Ao revelarem as estratégias de enfrentamento de situações difíceis os
coordenadores voltaram os olhos para si mesmos e identificaram que a auto permissão
possui raízes profundas nas árvores de nossas vidas e que seus frutos, generosos, trazem
benefícios importantes para nós mesmos e para os outros quando desfrutados de maneira
consciente. Perceberam também que o feeling sobre seu comportamento e dos familiares
somado ao respeito sobre as emoções e sentimentos de ambas as partes, faz toda a
diferença no conduzir de modo empático as situações difíceis.
Finalmente, na repercussão da experiencia vivenciada foi possível observar que
alguns coordenadores já começavam a organizar seus modos de enfrentamento, seus
ciclos de reorganização e educação emocional. Embora outros não tenham saído com seus
mecanismos de enfrentamento já estruturados, iniciaram esta construção ao refletirem
sobre a importância do questionamento sobre seu comportamento frente as situações que
vivenciam no trabalho, e outros ainda perceberam que houve um crescimento com as
experiencias realizadas. Isto implica em ter sensibilizado e também ter iniciado nestes
coordenadores um mecanismo que somente eles podem construir, o de edificação do
autoconhecimento com vistas a educação emocional e manutenção de sua saúde mental.
Ações estas que são propostas de modo mais geral no modelo, dito na verdade,
como esquema de construção do autoconhecimento e desenvolvimento da educação
emocional que pode ser aplicado por qualquer coordenador avançado em transplante que
esteja disposto a (re)conhecer em si novos caminhos de enfrentamento das situações
difíceis. Reitera-se aqui o fato de que este desbravar não é simples, e necessita além de
abertura, disponibilidade para ser iniciado. Precisa, sobretudo, de ajuda para ser
executado, que é irrestritamente traduzida pelo apoio emocional.
Por fim, admite-se que a temática é complexa e que estudos testando a
aplicabilidade dos conceitos aqui apontados devem ser realizados.
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Emoções diversas,
parecia por vezes dispersa,
mas não.
Tudo acontecia e eu não fenecia.
Desenhava, escrevia
pra entender o que me acontecia.
Percebia, todavia, que me doar,
me deixar levar algumas vezes,
não me doía.
Fui conhecendo outras partes de quem mais achava que conhecia.
Eu mesma, sem maquiagens ou gentilezas
foi tudo no tempo da natureza.
Vi que um ciclo em minha vida se fazia,
e ao lado de minha vó pude perceber que
a vida segue. Não a negue.
Dessa maneira vida, me leve, e que eu me aprenda
por todo o sempre, mas que isso,
aconteça breve.
P.17
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APÊNDICES
APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:
Título do projeto: O autoconhecimento e sua multidimensionalidade aplicada a equipes de
transplantes.
Pesquisador Responsável: Paula Isabella Marujo Nunes da Fonseca e Profª Drª Cláudia Mara de
Melo Tavares
Instituição das Pesquisadoras: Universidade Federal Fluminense – Departamento de Enfermagem
Materno infantil e Psiquiatria da Escola de Enfermagem/ UFF.
Nome do Voluntário (a): ________________________________________________________________
Idade do voluntário: _____ anos
O(A) senhor(a) está sendo convidada a participar do Projeto de Pesquisa “O autoconhecimento e sua
multidimensionalidade aplicada a equipes de transplantes.” de responsabilidade da pesquisadora Paula
Isabella Marujo Nunes da Fonseca, que visa estabelecer modelo que evidencie estratégias que envolvam o
autoconhecimento para promoção da saúde mental das equipes que realizam entrevistas familiares para
doação de órgãos. Sua seleção ocorreu por atuar em uma Organização de Procura de Órgãos (OPO),
Comissão Intra Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) ou um Hospital
Transplantador, realizando entrevistas familiares para doação de órgãos.
Sua participação não é obrigatória e a qualquer momento você poderá desistir e retirar seu consentimento.
Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com a pesquisadora ou com a Unidade de Origem.
O objetivo desse estudo é estabelecer um modelo de desenvolvimento de perspectiva de autoconhecimento
baseada nos referencias teóricos e nos desvelares providos pela produção de dados desta tese.
Pesquisadora: Paula Isabella Marujo Nunes da Fonseca
E-mail: paulaisabellafonseca@yahoo.com.br
Eu, __________________________________________, RG nº. ___________________ declaro que
entendi os objetivos do meu consentimento para a realização da pesquisa acima descrita e concordo em
participar, como voluntário (a).

Porto Alegre, ______ de ________________ de 201___.

_________________________________________________________
Assinatura do voluntário

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina – Hospital Universitário Antônio Pedro Rua
Marquês de Paraná, 303 – 4° andar do Prédio anexo
Centro - Niterói / Rio de Janeiro CEP 24.030215 Tel. (21) 26299189
E-mail: etica@vm.uff.br
Site: www.cep.uff.br
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APÊNDICE B- TERMO DE CESSÃO DE DIREITO E USO DE IMAGEM

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:
Título do projeto: O autoconhecimento e sua multidimensionalidade aplicada à equipes de
transplantes
Pesquisador Responsável: Paula Isabella Marujo Nunes da Fonseca e Profª Drª Cláudia Mara de Melo
Tavares
Instituição das Pesquisadoras: Universidade Federal Fluminense – Departamento de Enfermagem
Materno infantil e Psiquiatria da Escola de Enfermagem/ UFF.

Nome do Voluntário (a): _________________________________________________________________
Idade do voluntário: _____ anos

Eu,_________________________________________, RG nº_________________________________,
CPF nº _____________________, cedo voluntaria e gratuitamente à pesquisadora Paula Isabella M. N. da
Fonseca, meus direitos sobre as imagens encaminhadas por mim para a participação na Pesquisa “O
autoconhecimento e sua multidimensionalidade aplicada à equipes de transplantes”.
Declaro-me titular de todos os direitos de autor sobre o material fotográfico objeto desta cessão.
Declaro estar ciente de que o material fotográfico encaminhado poderá ser utilizado em todo o material de
divulgação dos resultados desta pesquisa, não sendo revelada minha identificação ou de qualquer pessoa
que esteja na fotografia.
Pesquisadora: Paula Isabella Marujo Nunes da Fonseca
E-mail: paulaisabellafonseca@yahoo.com.br

Porto Alegre, ______ de ________________ de 201___.

________________________________________________________________
Assinatura do voluntário
Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina – Hospital Universitário Antônio Pedro Rua
Marquês de Paraná, 303 – 4° andar do Prédio anexo
Centro - Niterói / Rio de Janeiro CEP 24.030215 Tel. (21) 26299189
E-mail: etica@vm.uff.br
Site: www.cep.uff.br
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APÊNDICE D – CERTIFICADO CAPACITAÇÃO MONITORES
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APÊNDICE E – CARTA DE APRESENTAÇÃO PARA HOSPITAIS
PORTUGUESES

Porto/ Portugal, ______ de ________________ de 201__

CARTA DE APRESENTAÇÃO

Prezados,

Sou aluna do curso de doutorado em Ciências do Cuidado em Saúde, da Escola
de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, da Universidade Federal Fluminense (UFF),
localizada no Brasil.
No momento estou a realizar o doutoramento sandwish pelo Programa de PósGraduação da Escola Superior de Enfermagem do Porto (ESEP), sob a co-orientação do
Professor Doutor José Carlos de Carvalho.
Minha tese de doutoramento, que está em construção, é intitulada como “O
AUTOCONHECIMENTO E SUA MULTIDIMENSIONALIDADE APLICADA À
EQUIPES DE TRANSPLANTES”.
Possui como objetivo geral: propor um modelo de desenvolvimento de perspectiva
de autoconhecimento baseada nos desvelares promovidos pelos coordenadores avançados
em transplantes ao entrarem em contato com experimentações estéticas, somado as ideias
dispostas nos conceitos de cuidado transpessoal pensado por Jean Watson (teórica de
enfermagem) e Educação Emocional concebido por Juan Casassus (sociólogo
educacional).
Na primeira fase da produção de dados, acontecida no Brasil, realizou-se a
produção dos dados por meio de oficinas que propunham experimentações estéticas atividades potencializadoras do autoconhecimento – para se conhecer o enfrentamento
emocional de coordenadores avançados em transplantes no processo de doação de órgãos.
Na segunda fase a ser realizada em unidades hospitalares internacionais, objetivase observar os coordenadores avançados em transplantes que atuam na fase da doação de
órgãos, que compreende desde o contato do coordenador com o potencial doador até o
momento após entrevista familiar. Esta última pode ser compreendida como o momento
de contato do profissional envolvido com a doação/transplantes com os familiares do
potencial doador, em que se trate de qualquer assunto relacionado a doação ou ao
transplante de órgãos.
Esta observação inclui:
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•
•

•
•
•

Conhecer o processo de doação de órgãos nos hospitais/unidades transplantadoras
internacionais;
Verificar se existem dispositivos oficiais/ formais ou não-oficiais/informais que
permitem a troca de experiências (emocionais) sobre a entrevista familiar nos
hospitais/unidades transplantadoras investigadas;
Observar o manejo emocional dos coordenadores em transplantes antes, durante
e após a realização das entrevistas familiares para doação de órgãos;
Acompanhar as entrevistas familiares nos hospitais/unidades transplantadoras;
Conhecer (forma, metodologia e conteúdo) cursos de formação dos coordenadores
em transplantes internacionais.
Ressalta-se que esta fase do estudo, é inspirada em estudos antropológicos, deste

modo registrarei meus estranhamentos e impressões sobre o processo de doação de órgãos
em diário de pesquisa, como modo de aprofundar as questões vinculadas a
multidimensionalidade do autoconhecimento no contexto da doação de órgãos.
Frente a isso, não serão registradas ou realizadas entrevistas (que configurem
material publicável) com os coordenadores avançados em transplantes observados.
Com o fim de esclarecer o que consta num diário de pesquisa, Lourau (2004)
esclarece que o diário de pesquisa representa a narrativa do pesquisador em seu contexto
histórico-social, retrata um pesquisador envolvido com e na pesquisa, e que faz uma
reflexão sobre e com sua atividade de escrever em seu diário. É uma técnica capaz de
restituir, na linguagem escrita, o trabalho de campo, concedendo a produção de um
conhecimento sobre a temporalidade da pesquisa, o que possibilita a aproximação do
leitor da cotidianidade do que foi possível ser produzido em um determinado contexto,
evitando interpretações “ilusórias”, “fantasiosas” da produção científica.
Desta maneira, o diário de pesquisa proporciona o conhecimento da vivência
cotidiana de campo (não o de ‘como fazer’ as normas, mas o ‘como foi feito’ da prática).
(LOURAU, 1993)
Com efeito, se confeccionado sob a perspectiva antropológica, podem ser
registradas implicações profissionais, sociais, culturais, políticas, educacionais, libidinais
e espirituais. (PEZZATO & L´ABATTE, 2011; SANTOS, 2015)
E é sob esta mesma perspectiva – antropológica – que será confeccionado o diário
de pesquisa a ser construído.
Desta maneira, solicitamos mui respeitosamente, autorização para acompanhar as
atividades acima listadas em sua unidade hospitalar.
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Cordialmente,

___________________________________________________
Doutoranda Paula Isabella Marujo N. da Fonseca

___________________________________________________
Professor Doutor José Carlos Carvalho
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APÊNDICE F – GUIA DE OBSERVAÇÃO HOSPITAIS PORTUGUESES

GUIA DE OBSERVAÇÃO DE CAMPO
•

Como acontece o processo de doação de órgãos nos hospitais/unidades
transplantadoras internacionais?

•

Existem dispositivos oficiais/ formais ou não-oficiais/informais que permitem a
troca

de

experiências

(emocionais)

sobre

a

entrevista

familiar

nos

hospitais/unidades transplantadoras investigadas?
•

Como acontece o manejo emocional dos coordenadores em transplantes antes,
durante e após a realização das entrevistas familiares para doação de órgãos?

•

Como acontece o contato com os familiares do doador nos hospitais/unidades
transplantadoras?;

•

Existem (forma, metodologia e conteúdo) cursos de formação dos coordenadores
em transplantes internacionais?
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APÊNDICE G – LOGO DO CURSO, CRACHÁ E PASTA

LOGO

CRACHÁ E PASTA
COMPLETA
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APÊNDICE H – CARTA CONVITE
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APÊNDICE I – LISTA DE FREQUÊNCIA (PARTICIPANTES)
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APÊNDICE J – PLACA IDENTIFICADORA DO CURSO
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APÊNDICE K – PROGRAMAÇÃO COMPLETA PESCURSO
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APÊNDICE L – RELAXAMENTOS DAS OFICINAS

Relaxamento oficina 1 – elemento terra
Este momento é para relaxarmos. Neste curso vamos trabalhar com as emoções, com o
conhecimento da gente com a gente mesmo, então assim é um momento para a gente
tentar se esforçar em deixar os plantões ou a rotina. É o momento de vocês fecharem os
olhos. Vou pedir para vocês respirarem fundo, inspirando pelo nariz e soltando pela boca.
Vou pedir para vocês fazerem isso de maneira tranquila. Que todo o ar saia, que toda a
preocupação saia. Todo ar que sai , sai com aquilo que eu não quero que esteja aqui neste
momento.
Eu inspiro tranquilamente e expiro devagar. Eu vou começar a deixar os meus ombros
soltos, mexendo-os para trás, sentindo-os. Sentindo o peso dos meus ombros. Inspiro e
expiro. Eu vou deixando meus braços pesados, soltando minhas mãos, deixando meus
dedos livres.
Inspiro e expiro.
Vou sentindo minha musculatura abdominal. Vou relaxando. Estou relaxando e ficando
mais pesado. Começo a pensar num sol nascendo num campo verde. Eu inspiro uma brisa
suave tocar meus poros, o inspiro até chegarem aos meus alvéolos e esse ar me limpa...
me revigora.
Meu corpo está relaxado e eu caminho tranquilamente sobre este campo. Há flores, há
muita calma neste campo.
Eu sinto meus pés relaxarem, sinto meus pés caminhando vagarosamente, sem pressa.
Meu corpo está relaxado.
Eu estico meus braços para frente, e solto meus braços lentamente.
Eu inspiro fundo e expiro fundo, e faremos três inspirações e expirações para
finalizarmos. Uma [pausa], duas [pausa], três [pausa].
Bem vindos de volta! Podem se sentar.

Relaxamento oficina 2- elemento ar
Feche os olhos e respire profundamente por 3 vezes.
Você vai preparar o seu corpo para uma viagem pela imaginação. Neste momento, se
aproxima de você uma grande bolha transparente. Seu corpo é sugado pela bolha.
Respire.
A bolha começa a se movimentar com você.
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Preste atenção aos movimentos da bolha. A bolha ti leva a vários lugares das vivências
emocionais.
Comece a se movimentar pelos lugares das vivências emocionais. Ande pelos lugares das
vivências emocionais. Procure percorrer inclusive os lugares que você não conhece.
Como você está se sentindo nos lugares das vivências emocionais? Como são estes
lugares? De repente, você tenta pegar na bolha, não consegue.
A bolha fura e você cai num lugar escuro. Você olha ao redor e percebe que está numa
sala rodeada de imagens de vivências emocionais.
Respire fundo e abra os olhos.

Relaxamento oficina 3 – elemento fogo
Respire fundo por 3 vezes.
Imagine estar caminhado por um lugar muito claro, olhe para os lados e veja a claridade
lhe rodear.
Olhe para cima e para baixo e perceba que está envolto a uma profunda claridade branca.
Você caminha por essa claridade. Você percebe que está pisando em um chão macio. A
cada passo você afunda um pouco os seus pés.
Você percebe então que o chão é feito de uma grossa camada de neve fofa.
A cada passada você percebe a maciez e a leveza da neve.
Ao perceber que está caminhando sobre a neve fofa, você começa a sentir frio em seus
pés, esse frio vai tomando seu corpo e você percebe está sentindo muito frio, você se
encolhe de frio.
Logo, em sua caminha você avista uma pequena cabana. Você caminha em direção a ela.
Então entra na cabana e observa que ela está vazia. Olha para frente e avista uma lareira
acesa.
Você se aproxima dela e começa a sentir seu corpo aquecer, aproxima suas mãos do fogo
e começa a prestar atenção nos movimentos das chamas.
Você se concentra nesses movimentos que parecem uma dança. Neste momento, você
começa a mover seu corpo de acordo com a dança das chamas que lhe aquecem. Sinta
seu corpo dançar.
Movimente seus braços, suas pernas, movimente seu pescoço e solte sua cabeça... Relaxe.
Sinta-se totalmente aquecido e confortado.
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Esta sensação lhe prepara para enfrentar situações difíceis. Você se sente forte,
empoderado e ativo, pronto para atuar. Ser o ator de sua própria cena. Desta maneira,
você encontra-se preparado para atividade de hoje.
Pode abrir os olhos.

Relaxamento oficina 4 – elemento água
Vamos fechar os olhos e respirar fundo por 3 vezes, inspirando pelo nariz e soltando pela
boca.
Vamos ouvir o barulho da água.
Vamos aos poucos nos permitindo ouvir o barulho da água, imaginar esta água que está
caindo.
Veja em sua imaginação que a água está caindo do céu para o chão.
Você vai em direção à água. Deixa que ela ti molhe. Que lave e leve embora suas
preocupações, seus problemas, seus pesares.
Você sente cada pingo de água cair em sua pele.
Você está completamente molhado com a água que cai numa temperatura muito
agradável.
Você se sente confortável com a água em seu corpo. Seu conforto aumenta cada vez mais,
e você vai relaxando e se molhando.
Após estar todo(a) molhado(a) seu corpo começa a se movimentar sutilmente. Seus dedos
das mãos começam a se mexer, seus pulsos começam a rodar calmamente, seus braços
começam a se mexer junto com os ombros....
Você começa a perceber que está virando água. Você cai (faça o movimento de cair ou
se agache).
Você vira uma poça dágua, e percebe que pode ir aonde quiser. Pode se movimentar para
onde quiser. Mexa suas pernas, para frente ou para trás, coloque seus braços a explorar
espaços, mexa seu pescoço e explore o espaço, que você enquanto água, pode preencher,
mexa seu corpo como se estivesse se movimentando como água. Mexa seus quadris, se
movimente sutilmente como a água mansa que preenche todos os espaços.
Você está explorando o lugar em que se encontra e está preenchendo todo o lugar que
está aberto. No entanto, de repente você encontra uma barreira fechada. Ela está em sua
frente.
Tente senti-la, tente passar por ela. Procure um caminho para preencher. Gesticule.
Busque.
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Você tenta, tenta, mas... Não encontra saída para desaguar. Percebe neste momento, que
a água não consegue entrar em locais que possuem barreiras fechadas. Você então para.
Respire fundo. Assim como a água o conhecimento também preenche espaços vazios. No
entanto, o conhecimento só se espalha em lugares que não possuem barreiras fechadas
que o impeçam de se espalhar e preencher estes espaços. Portanto, permita que o
conhecimento se espalha em você e preenche mais seus espaços feito água.
Podem abrir os olhos.
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APÊNDICE M – CRONOGRAMA DA PESQUISA

ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO
DA TESE

1º
SEM.
2014

Definição do tema

X

Levantamento bibliográfico em biblioteca e
nas bases de dados

X

Revisão Bibliográfica

X

Elaboração do desenho metodológico

X

Aprofundamento no Referencial teóricometodológico

2º
SEM.
2014

1º
SEM.
2015

2º
SEM.
2015

X

Defesa do projeto junto ao Programa de Pósgraduação

X

Negociação,

X

X

Análise preliminar dos dados

X
X

X

Qualificação da Pesquisa

X

Início do período de estágio – Doutoramento
Sandwish – Porto, Portugal

X

Produção de Dados Sandwish – Porto, Portugal

X

Doutoramento

Análise e interpretação dos dados

X

Produção e entrega do relatório do
Doutoramento Sandwish – Porto, Portugal
Publicação

1º
SEM.
2017

X
X

Produção de Dados

2º
SEM.
2016

X

Encaminhamento do protocolo de pesquisa
ao Comitê de Ética em Pesquisa

Produção
de
dados:
Infraestrutura, Oficinas

1º
SEM.
2016

X
X

X

X

Elaboração das conclusões

X

Confecção dos conceitos da Tese

X

Redação do trabalho final

X

Defesa da Tese de Doutorado

X

Entrega da tese ao Programa de Doutorado
após as revisões

X
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APÊNDICE N - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA PESQUISA

INSUMO

QUANTIDADE

VALOR TOTAL

Resma de papel A4 (500 folhas)

15

R$ 343,50

Cartuchos de Impressora

10

R$ 950,00

Impressora Multifuncional e a Laser

02

R$ 750,00

Notebook

01

R$ 2000,00

Pen drive

03

R$ 90,00

Mídia CD-R

10

R$ 15,00

Caixa de grampo para grampeador (4.000 grampos)

01

R$16,00

Encadernação

08

R$ 400,00

Gastos totais com publicação

06

R$20.000,00

Gastos com viagens para congressos (nacionais e 05

R$ 22.100,00

internacionais)
Gastos gerais com inscrições de congressos

05

R$ 1.500,00

Gastos com transportes

-

R$ 1.500,00

Gastos com cópias (coloridas e preto e branco)

3000

R$1.900,00

TOTAL

R$ 51.564,50

*Ressalta-se que foram mencionados os principais gastos não tendo sido
contabilizados sua totalidade, uma vez que não foram considerados, por exemplo, gastos
com a alimentação, materiais de consumo não duráveis, etc.
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APÊNDICE O – PLANO DE ATIVIDADES DOUTORADO SANDWISH

DOUTORADO SANDWISH (SWE) - Plano de Trabalho (Atividades Mensais)
03 de Outubro de 2016 à 03 fevereiro de 2017 (quatro meses)
Doutoranda: Paula Isabella Marujo Nunes da Fonseca
Período/ Ano
05/ Setembro
(2016) à
04/ Outubro
(2016)

05/ Outubro
(2016) à
04/ Novembro
(2016)

05/ Novembro
(2016) à
04/ Dezembro
(2016)

05/ Dezembro
(2016) à
05/ Janeiro
(2017)

Atividades
- Selecionar junto ao orientador no exterior os hospitais/unidades transplantadoras
- Estabelecer contato com os hospitais/unidades transplantadoras
- Solicitar visitas técnicas para conhecimento do processo de doação de órgãos nos
hospitais/unidades transplantadoras
- Participação em atividades de Pós-Graduação (Seminários, Reuniões de
Pesquisa, dentre outras)
- Conhecer as equipes que realizam as entrevistas familiares em diferentes
hospitais/unidades transplantadoras
- Verificar se existem dispositivos oficiais/ formais ou não-oficiais/informais que
permitem a troca de experiências (emocionais) sobre a entrevista familiar nos
hospitais/unidades transplantadoras investigadas
- Observar o manejo emocional dos coordenadores em transplantes antes, durante
e após a realização das entrevistas familiares para doação de órgãos
- Acompanhar as entrevistas familiares nos hospitais/unidades transplantadoras
- Participação em atividades de Pós-Graduação (Seminários, Reuniões de
Pesquisa, dentre outras)
- Observar o manejo emocional dos coordenadores em transplantes antes, durante
e após a realização das entrevistas familiares para doação de órgãos
- Acompanhar as entrevistas familiares nos hospitais/unidades transplantadoras
- Participação em atividades de Pós-Graduação (Seminários, Reuniões de
Pesquisa, dentre outras)
- Observar o manejo emocional dos coordenadores em transplantes antes, durante
e após a realização das entrevistas familiares para doação de órgãos
- Acompanhar as entrevistas familiares nos hospitais/unidades transplantadoras
- Organizar e compilar os dados observados
- Discutir os dados sob a luz dos referencias teóricos dispostos na tese
- Submissão de artigo para periódico científico
- Participação em atividades de Pós-Graduação (Seminários, Reuniões de
Pesquisa, dentre outras)
- Apresentação de relatório parcial de pesquisa em evento científico internacional
e nacional
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APÊNDICE P - EU NÔMADE

Este estudo, como já mencionado, foi desenvolvido em dois lugares diferentes, o
primeiro em Porto Alegre/ Brasil, aonde a maioria dos dados foi produzido, e o segundo,
por advento do doutorado sanduíche, foi realizado em Porto/Portugal.
E este apêndice tem como objetivo retratar, por oras literalmente, através de
imagens, a experiência de construção de meu autoconhecimento que vivenciei ao ser
transplantada para estes lugares.
Foram meses de observação, vivência de novas culturas, que possuem climas,
comidas, sons, cores, artes, sotaques, caminhos, roupas, rotinas e pessoas diferentes
daquelas as quais estou acostumada em minha cidade natal, que é o Rio de Janeiro.
Portanto, a seguir estarão dispostos alguns registros fotográficos e escritos sobre
a vida em pouco mais de doze meses fora do meu corpo-território.
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Passei por
um tempo
em que
olhei para muitos chãos.
Eles iam correndo rápido de mim,
em alturas que nem sempre estavam perto da minha cabeça.
Voei em ares distantes, ora atlânticos, ora brasilianos, ora turbulentos, mas com flores
e uvas bem doces e tenras que não me deixavam em desalento.

Aeroportizei meus sonhos,
Meus pesos – daqueles que vem nos ombros quando a gente deixa algo de bem querer
para trás.
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Carreguei comigo alguns sorrisos,
Algumas expectativas...
Carreguei malas, carreguei novas peles,
Diferentes roupas,
Dei a mão para outras conexões.
Entre POA e RJ, conheci o tempo de outro jeito.
Este tempo se expandiu em meu peito,
E olhei o que antes não olhava.
Amigos, amor, estudo
Tudo trabalhava e nem tudo solucionava...
Me dei conta da doação de partes dos corpos e cidades
Que estavam migrando para meu coração.
E, como samba com beleza,
algo de tristeza foi causando pequenos buraquinhos em mim.
Processo difícil,
Que parece nada sofrível,
Foi atenuado pelos encontros marcados e voltados
Para meu corpo-território.
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Minha ponte-aérea-escritório,
Cidade maravilha sangue quente,
Fazia-me tão bem rever minha tão querida gente.
Mas eis que precisei me despedir novamente,
Conhecer
outras terras,
Outros
crentes.

Lá fui eu, já uma vez transplantada...

Aguardei num voo de 17 horas,
Minha outra hora de meu outro transplante.
Será que já estava sensibilizada?
Ficaria alterada com tanta mudança?

Coragem, Paula você não é mais criança!
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Na chegada vejo parte
do encarte de sonho
Pensado e traçado
pelas mãos do destino.
Parece que o próprio
Deus-menino ouviu
minhas preces.

Nunca ti esqueces
que foi teu sonho
que ti trouxe aqui,
repetia eu em
melodia quase todos
aqueles dias.
Portanto, acreditar é
necessário!

Saí de meu
relicário, e
Encontrei Miró,
Serralves, Douro,
Tejo, e tantos
outros...
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Fui minha companhia
Em meio a muitas pessoas
Que andavam pelas ruas históricas e,
Me emocionei,
Sorri,
Chorei,
Comi,
Provei,
Me venci,
Me perdi,
Pintei,
Pedi,
Consegui,
Não aguentei,
Desejei e recebi.
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Meu órgão novo nascia em mim
E aos poucos fui (re)conhecendo ele.
Fui sendo dele
E ele foi sendo de mim.
Enquanto isso me doei dinovo,
Agora para outras gentes,
Às vezes somente presentes do outro lado do vidro,
Outras com sorrisos muitas vezes carentes,
Um tanto reticentes, marcados pela dureza da vida
Ao terem que aceitar doado um prato quente.
Gentes sorridentes,
Contundentes,
Eloquentes de nomes e espíritos pertencentes a almas especiais,
Muito, muito mais valiosas que o mais caro dos metais.

Comum aos Portos de minha vivência, tanto o alegre quanto o português,
Estava o frio que me revelou outros eus.
Com isso, maquiei meu rosto de azul,
Porque fui mais longe dentro de mim mesma.
Busquei eu meu próprio fogo de conhecimento.

180

Mudei de rosto, de corpo, de terrenos e terraços.
Revi comportamentos e reavaliei valores,
Para ganhar tudo isso afinal valem algumas dores.
Músicas, costumes, tintas, cheiros e acasos,
Todos nada rasos, aprofundaram as conexões entranhadas em meus olhos lassos.

A estranheza do novo
Já não me era mais ruim,
Pois ela já jazia em mim.
Tinha um fim que não se encerrava em tristeza,
Mas em nostalgia boa.
Só não tão boa quanto o meu Rio,
Que me esperando estava e eu contava as horas a fio da volta.
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Com o peito inflado de
histórias, me despedi
de Portugal trazendo
incríveis memórias que
nunca
serão
transitórias em meu
coração.
Cheguei na minha
cidade
e
recebi
novamente a amizade,
O aconchego da família e o meu calor que perto dos
50 graus quase superaqueceu de amor.
E meu transplante encerrou.
Meu órgão novo é indefinido,
mas muito bem conhecido,
Aquietou-se e migrou para a
memória,
Ficou em minha história, e é
uma das cicatrizes que mais
tenho orgulho,
Porque deste mergulho
ressurgi.
Sou nova, sou velha,
Sou agora mais ar.
P.17
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