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RESUMO 

O amor é uma pequena palavra que encerra muitos e grandes sentidos. No dia-a-dia usamo-la 

sem estarmos preocupados com o sentido atribuído, pois ele é intuído dependendo do objeto a 

que nos referimos. O amor em enfermagem é considerado um dos pilares da ciência do 

cuidar. Contudo esta assunção não está isenta de mal-entendidos. Importa clarificar o âmbito 

do amor numa relação terapêutica e perceber como se manifesta. 

Esta pesquisa tem como finalidade a compreensão da experiência vivida do amor pelos 

enfermeiros de saúde mental na relação terapêutica em enfermagem. A pesquisa situa-se 

numa metodologia qualitativa, fenomenologia da prática que está radicada na filosofia, 

usando métodos filosóficos, filológicos e das ciências humanas. 

Foram colhidos relatos experiencias junto de dez enfermeiros de saúde mental. Resulta desta 

reflexão que o amor se manifesta por ver o invisível; pela impossibilidade da não ação; por 

gestos securizantes; por fazer “1km extra”; por estar em sintonia; por estar ligado; por deixar 

que o outro apareça; por hospedar o outro em mim; como uma experiência pática; por um 

custo pessoal. A compreensão destes sentidos e significados do fenómeno teve por base uma 

reflexão radical, por meio da epoché e redução. O amor é um ingrediente transformador da 

experiência relacional terapêutica. Esta pesquisa é uma possível compreensão do fenómeno 

do amor na relação terapêutica em enfermagem. É um contributo para clarificar e 

desmistificar alguns estereótipos e despoletar reflexões acerca do quotidiano relacional em 

enfermagem que poderá estimular compreensões que tornem a prática de cuidados mais 

sensível e próxima do mundo de cada pessoa cuidada. 

 

Palavras-chave: amor; relação terapêutica; enfermagem; enfermagem de saúde mental; 

fenomenologia da prática  
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ABSTRACT 

Love is a small word which has great and many meanings. We use it day-to-day without 

being concerned with the meaning attributed as it is intuited depending on the object to which 

we refer. Love in nursing is considered one of the pillars of the caring science. However this 

assumption is not without misunderstandings. There’s a need to clarify the scope of love in a 

therapeutic relationship and understand how it manifests itself. 

This research aims understanding the lived experience of love by mental health nurses in the 

therapeutic relationship in nursing. The research is situated in a qualitative methodology, 

phenomenology of practice that is rooted in philosophy, using philosophical, philological and 

human sciences methods. 

Experiences reports were collected from ten mental health nurses. It follows from this 

reflection that love manifests itself as seeing the invisible; as the impossibility of non-action; 

as reassuring gestures; as “to go an extra mile”; to be tuned; to be connected; to let the other 

to appear; to host the other in me; as a pathic experience; as a personal cost. Understanding 

these directions and meanings of the phenomenon was based on a radical reflection by 

epoché and reduction. Love is a transformative ingredient of the relational therapeutic 

experience. This research is a possible understanding of the phenomenon of love in the 

therapeutic relationship in nursing. It is a contribution to clarify and demystify some 

stereotypes and trigger reflections on the daily relationships in nursing which will encourage 

insights that make the practice more sensitive and close to the world of each  patient. 

Key-words: love; therapeutic relationship; nursing; mental health nursing; phenomenology 

of practice 
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O amor não é assim tão desconhecido, nem a tradição tão cega, a ponto de ser preciso 

inventar a sua definição! Tudo talvez já tenha sido dito. Falta compreender. 

Auguste Comte-Sponville 
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Considerações iniciais 

 O amor é uma pequena palavra que encerra muitos e grandes sentidos. No dia-a-dia 

usamo-la sem estarmos preocupados com o sentido atribuído pois ele é intuído dependendo 

do objeto a que nos referimos. Amamos os nossos pais, filhos, família, o parceiro, o amigo, o 

aconchego do lar, amamos o que fazemos e também a nós mesmos. Contudo, quando falamos 

de amor em enfermagem, alguns cuidados se levantam. 

 No decurso desta pesquisa não foi raro ter que explicar de que amor estava a tratar.  

  “Amor? Ah, sim. Às vezes surge um clima entre o enfermeiro e o paciente. Certo? 

Alguns chegam mesmo a casar, não é?” ou então numa reação mais perentória, diziam: 

“Amor? A mim pagam-me para tratar, não para amar os doentes.” Confesso que qualquer das 

situações me constrangia um pouco. Havia no entanto uma reação diferente da minha parte 

perante o primeiro e o segundo comentário. Quanto ao primeiro, o constrangimento devia-se 

a uma certa estranheza, pois para mim, o facto de estar a falar de uma relação terapêutica, 

portanto de âmbito profissional, não me fazia supor que houvesse outra intenção que não 

fosse a de fazer o melhor pelo outro e que um certo tipo de sentimentos mais íntimos se 

reservasse à esfera pessoal. Relativamente ao segundo comentário, o constrangimento era 

acompanhado de uma certa indignação. Se na primeira situação me envolvia no 

esclarecimento e dava respostas, na segunda só me apetecia fazer perguntas. Qualquer destas 

situações me fez pensar na necessidade e pertinência de um trabalho desta natureza em 

enfermagem. Jean-Luc Marion (2011), numa entrevista, completa esta reflexão. 

Tudo o que fazemos, de uma forma ou de outra, fazemo-lo para responder a uma 

pergunta amorosa, para saber se eu amo e sou amado. Até o motor do conhecimento 

é o amor, uma vez que nos interessamos por aquilo que nos agrada. Então acho que é 

irracional partir de um ponto de vista diferente do amor, quando a vida cotidiana 
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mostra-nos que só o amor é essencial para os seres humanos. E se o amor define o 

horizonte último da condição humana, de fato torna-se também o da racionalidade.
1
 

 O amor é constitutivo do ser humano. Dito de outro modo, faz parte das nossas mais 

elementares emoções e reações. Sem amor não procurávamos estar em relação e sem relação 

não sobreviveríamos. O amor é vital.  

 Como podemos então não transportar o amor connosco em tudo aquilo que fazemos? 

Podemos despi-lo ao mesmo tempo que despimos a roupa para vestir a bata ou a farda para 

entrar no serviço? Uma vez fardados passamos ao modo executivo e instrumental? Podemos 

deixar as emoções no cacifo junto com os pertences pessoais? Entramos no serviço também 

com tudo o que somos. É expectável que a consciência desta realidade nos esteja sempre 

presente, pois o amor não fica à porta.  

 Esta pesquisa tem como intuito a compreensão da experiência vivida do amor pelos 

enfermeiros de saúde mental na relação terapêutica em enfermagem. Pelo que fomos 

animados pela questão: 

 Como se manifesta o amor na relação terapêutica em enfermagem na perspetiva dos 

enfermeiros de saúde mental? 

 O amor aqui expresso reporta-se ao clima afetivo positivo, à luz de Max Sheller 

(2009), ato positivo, ou força impulsionadora que nos leva a fazer o melhor pelo outro. 

Foi pedido aos enfermeiros que relatassem um episódio, no âmbito de uma relação 

terapêutica com uma pessoa, onde considerassem que o amor tenha estado presente. 

 O foco da pesquisa é o amor na relação terapêutica. Pretende-se uma abordagem ao 

fenómeno por meio da experiência vivida antes de ser concetualizada no discurso 

profissional. Para isso recorremos a relatos diretos acerca do fenómeno que nos permitem 

aceder ao imediato da experiência. 

                                                 
1
 http://www.ihu.unisinos.br/noticias/39486-o-natal-e-o-fracasso-do-pensamento-entrevista-com-jean-luc-

marion 
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 Para dar resposta a este desafio usámos a fenomenologia da prática de acordo com van 

Manen (2014). A fenomenologia da prática é um modo de olhar o quotidiano por meio do 

estudo refletido da experiência pré-refletida. Esta possibilita uma compreensão sensitiva, bem 

como o desenvolvimento de ações sensíveis e sensatas na medida em que permite uma prática 

refletida por parte dos profissionais (enfermeiros, médicos, assistentes sociais, psicólogos, 

professores, entre outros). Enquanto método fenomenológico-hermenêutico de investigação é 

adequada para que os profissionais, na sua prática quotidiana, desenvolvam uma especial 

sensibilidade à experiência vivida na prática de cuidar. Van Manen (2014) diz que “o 

objetivo final da fenomenologia da prática é modesto: cultivar uma certa reflexão e tato no 

quotidiano e prática profissional”
 2

 (p. 31). No entanto, afirma também que a fenomenologia 

da prática poderá enriquecer-nos enquanto pessoas, o que para o âmbito da enfermagem, esta 

“modesta” contribuição, é, em nosso entender, um valor supremo. Esta poderá fazer a 

diferença entre executar procedimentos e cuidar em enfermagem.   

A fenomenologia da prática é sensível à vida como a experienciamos, sendo até certo ponto 

lógica e racional, de modo a permitir a reflexão, mas também “subtil, enigmática, 

contraditória, misteriosa, inesgotável e saturada de significado existencial e transcendental 

que só pode ser acedido por meios e linguagens poéticas, estéticas e éticas”
 3

 (van Manen, 

2014, p. 213). A fenomenologia é um modo de acedermos ao mundo como o experienciamos 

de modo pré-refletido. Para esta compreensão envolvemo-nos num processo de reflexão do 

que até então não tinha sido objeto de reflexão, o não refletido (Merleau-Ponty, 2010). 

Poderíamos ser tentados a concluir que se fenomenologia é refletir acerca de algo, então 

sempre que refletimos estaremos num processo fenomenológico. Porém, a reflexão 

fenomenológica tem a particularidade de se caracterizar pelo movimento de epoché e 

                                                 
2
 Tradução nossa - “The ultimate aim of a phenomenology of practice is modest: to nurture a measure of 

thoughtfulness and tact in the practice of our professions and in everyday life.” (van Manen, 2014, p. 31) 
3
 Tradução nossa – “it is also subtle, enigmatic, contradictory, mysterious, inexhaustible, and saturated with 

existential and transcendent meaning that can only be accessed through poetic, aesthetic, and ethical means and 

languages.” (van Manen, 2014, p.213) 
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redução, o que a distingue de outro tipo de reflexão. Exploraremos neste trabalho em que 

consistem estes movimentos. 

 Perante a assunção de que a fenomenologia é um método filosófico de questionamento e não 

de resposta, poderemos questionar qual a utilidade para enfermagem de um método desta 

natureza? É através do levantamento de questões que poderemos aceder à possibilidade de 

compreensão do modo como experienciamos o mundo. Desta forma poderão ser produzidos 

sentidos cognitivos e não cognitivos, perceções existenciais que nos permitem um vislumbre 

do significado de um fenómeno para as pessoas de quem cuidamos. Apesar de Max van 

Manen não estimar que os estudos fenomenológicos produzam teoria que informe a prática 

profissional numa relação causal direta, defende a existência de relações formativas. Com 

esta compreensão, quando em enfermagem se desenvolvem estudos neste âmbito, relações 

formativas são produzidas e estas têm implicações na prática de cuidar. De acordo com van 

Manen (2007) a variação dos prefixos de “formativo” poderão dar-nos algum esclarecimento 

acerca de como esta relação se manifesta na prática.  

 A pesquisa fenomenológica tem um poder in-formativo, oferecendo-se como um 

trabalho de grande qualidade reflexiva; é re-formativo, na medida em que o texto 

fenomenológico nos impele a uma mudança para o que poderemos vir a ser; tem um 

potencial trans-formativo, pelo seu valor prático toca-nos profundamente, levando-nos a 

novas realizações; tem a capacidade de ser per-formativo, a reflexão fenomenológica 

contribui para a uma prática mais sensível, de maior tato; e pode ainda pré-formar, pois a 

experiência fenomenológica atribui sentidos que nos influenciam antes mesmo de termos 

deles consciência.  

 Desejamos que esta pesquisa possa ter estes atributos, estando conscientes da 

delicadeza do tema. Ricoeur (2010) numa abordagem ao tema do amor e justiça começa por 

referir o quão difícil é falar de amor sem cair na “exaltação ou nas banalidades emocionais” 
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(p.13), no entanto não deixou de nos deixar o seu contributo, tal como Comte-Sponville ou 

Max Scheller.   

 Importa agora explicitar alguns aspetos de caráter opcional e organizativo. 

 O termo utilizado para a pessoa cuidada abrange uma designação múltipla e será 

encontrado nas variantes, outro, pessoa, pessoa cuidada ou paciente
4
, de acordo com o 

contexto em que é referido sem outro tipo de significação de ordem concetual. 

 Este trabalho está organizado de acordo com as normas da APA 6ª edição. Foi escrito 

sob o novo acordo ortográfico. Está ainda estruturado em diferentes partes que constituem um 

todo para a compreensão final. Num primeiro momento é realizada uma reflexão acerca do 

cuidar em enfermagem com o objetivo de clarificar assunções, partindo do global para o 

particular que é a relação terapêutica. A ciência do cuidar assenta em diversos pressupostos 

nomeadamente o amor. Importa saber como se manifesta. O amor surge como fenómeno 

nesta relação balizada e procurámos num primeiro momento aceder àquilo que se sabe sobre 

ele. Este movimento tem como objetivo clarificar e tomar consciência do conhecimento 

adquirido para assim podermos efetuar a epoché. 

 Dedicou-se um capítulo à descrição e análise da fenomenologia da prática, dado 

estarmos perante uma abordagem recente em termos da sua consistência e afirmação 

académica, com o lançamento do livro de Max van Manen, autor e mentor, no ano de 2014. 
5
  

 A fenomenologia requer uma disposição particular designada por atitude 

fenomenológica. Esta deverá estar presente no investigador ao longo do processo de pesquisa 

mas também no leitor que se predispõe a captar os sentidos do texto. Neste sentido foi 

utilizada uma abordagem vocativa que permitisse emular
6
 a experiência vivida e desta forma 

                                                 
4
 Segundo o dicionário etimológico, o termo paciente compreende a noção de padecer de algo; aguardar com 

paciência, mas também implica o estado de ter uma relação com um profissional ou instituição de saúde. 
5
 Para a apropriação desta forma de fazer fenomenologia foi frequentado um curso intensivo na Universidade de 

Utrech, em agosto de 2013, ministrado por Max van Manen e Bas Levereing. 
6
 Emular no sentido fazer o possível para imitar ou reproduzir a experiência vivida, na medida em que o texto 

pretende retratar vivamente o fenómeno, aproximando o leitor do vivido. 
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aproximar o leitor do fenómeno. Com este espírito foi construída esta tese que se deseja ser 

um contributo para uma possível compreensão do fenómeno do amor na relação terapêutica 

em enfermagem.   
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Parte 1. 

1. Cuidar, cuidado e cuidados de enfermagem  

 O termo cuidar tem sido alvo de inúmeros artigos e reflexões não só em enfermagem 

como noutras disciplinas. Basta fazer uma pesquisa introduzindo o termo para se ter acesso a 

um enorme conjunto de referências de artigos e livros. Na área da enfermagem tem sido 

estudado quer na perspetiva dos profissionais como na da pessoa cuidada por um enfermeiro, 

sendo algo que pode ser identificado por produzir um resultado e portanto com possibilidade 

de ser reconhecido pelos intervenientes (Morse, Solberg, Neander, & Johnson, 1990; Mc 

Cane, 1996). Na pesquisa que estes autores realizaram procederam a uma análise da definição 

de cuidar de trinta e cinco autores, tendo chegado à conclusão que o termo se encontrava 

concetualizado de diferentes modos. Agrupando estas conceções, chegaram à identificação de 

um conjunto de cinco categorias pelas quais o cuidar se encontra descrito na literatura em 

enfermagem, correspondendo às perspetivas epistemológicas dos autores analisados. Para 

além destas categorias apuraram dois resultados principais do cuidar. Estes resultam de 

trabalhos de autores que dão primazia à qualidade dos cuidados nas instituições, pelo que 

abordaram o conceito não pela sua componente teórica mas de efeito, como seja através do 

estudo dos resultados produzidos pela ação de cuidar nos pacientes. Por esta via surgem então 

dois resultados, os que têm a ver com efeitos visíveis na condição do paciente, como a 

condição física, existência ou não de úlceras de pressão, tempo de internamento, etc.; e ainda 

os que têm a ver com os resultados de caráter subjetivo. No entanto, relativamente a este 

último, os subjetivos, Morse et al (1990), não especificam a que se referem ou como 

chegaram à identificação deste resultado. No que respeita às cinco categorias encontradas, 

estas são: a) cuidar como característica humana; b) cuidar como imperativo moral ou ideal; c) 
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cuidar como afeto; d) cuidar como relação interpessoal enfermeiro-paciente; e) cuidar como 

intervenção terapêutica.  

 Os resultados deste estudo de Morse et al (1990) ressalvam a variedade de 

componentes do cuidar e têm sido tidos como referência para outras pesquisas. Foi o caso de 

Lavoie, De Konick, e Bloundeau (2006) que encontraram eco destas categorias no 

pensamento de Emmanuel Levinas, quando se propuseram a refletir acerca da natureza do 

cuidar à luz do filósofo.  

 Decorridos dezasseis anos entre o artigo de Lavoie et al (2006) e o de Morse et al 

(1990), a constatação é semelhante, o termo cuidar carece de clarificação.  

Muitas vezes usa-se cuidar como sinónimo de enfermagem (Lavoie, De Konick, & 

Bloundeau, 2006) o que tem contribuído para uma certa confusão e mal-entendidos.  

O cuidar tem como fim último a pessoa e esta finalidade não pode ser perdida de vista, 

qualquer que seja a perspetiva adotada. Morse et al (1990) fazem uma alusão a uma possível 

distância da teoria de Jean Watson com a prática, na medida em que esta propõe um modelo 

onde a dimensão relacional está destacada em detrimento da dimensão técnica. Apesar de 

algumas críticas, reconhece-se claramente na proposta de Watson que a finalidade é a pessoa 

cuidada e que o seu trabalho tem procurado sobretudo chamar à atenção para dimensão 

humana, pois a de cariz técnico, sendo também muito importante, é a que mais facilmente 

seduz os estudantes, os iniciados ou os enfermeiros que por algum motivo se escudam do 

envolvimento. 

  Watson, numa entrevista a Fawcett (2002) questiona mesmo se a disciplina de 

enfermagem está verdadeiramente radicada no cuidar. A enfermagem tem-se apoiado em 

diferentes disciplinas ao longo da sua história, em vez de se suster em si própria e nas suas 

raízes. Desta forma temos tido uma enfermagem que se alimenta de um conhecimento de 

outras áreas disciplinares. Na perspetiva de Watson sofremos, nas palavras de Satre, de uma 
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insegurança ontológica, ou que significa não sabermos o que somos como pessoas, como 

profissão e como disciplina. Contudo, a um nível mais profundo sabemos isto tudo em termos 

metafísicos existenciais e espirituais, exigindo elevadas capacidades humanas, técnicas e 

científicas, bem como conhecimento para o exercício do cuidado de enfermagem. O 

problema é que não o tornamos visível de um modo unificado. 

 A definição da disciplina de enfermagem de forma autónoma permitirá que a prática 

seja informada pelos seus próprios valores, ciência, teoria e arte e possibilitará que outras 

disciplinas possam usufruir do conhecimento produzido numa lógica complementar. Estes 

serão sinais de reconhecimento de uma disciplina madura. 

 Reconhecemos que o trabalho de Watson tem contribuído para este caminho, no 

entanto Hesbeen (2000) indica uma maior abertura, para que não seja exclusivo da 

enfermagem mas transversal a um conjunto de atores que se movem no domínio da saúde. 

Cuidar é inerente à existência humana. Para Honoré (2004), psiquiatra e filósofo 

contemporâneo, o cuidar permite a revelação das capacidades cuidadoras do que é cuidado. 

Nesta interação produz-se atividade de vida. 

 O cuidar é definido, em diversas fontes e por diferentes autores, como sendo inato e 

uma característica humana. Contudo numa perspetiva profissional exige-se mais do que uma 

habilidade natural ou tendência altruísta; é então um cuidar provido de um conhecimento 

distinto e particular (Lopes & Jorge, 2001; McCance, 2005). 

 O cuidar para a disciplina de enfermagem compreende uma componente humana mas 

também técnica e que é esta parceria que caracteriza e distingue o cuidar em enfermagem do 

cuidar humano quotidiano.  

 Numa análise concetual do conceito de cuidar, McCance (2005), evidencia quatro 

atributos do cuidar, são eles: atenção particular, que pressupõe uma presença autêntica; 

providenciar, dando resposta a necessidades físicas e psicológicas; interesse e respeito (que 
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inclui uma noção de afeto); e conhecer o paciente, que implica identificar o que é importante 

para a pessoa. 

 Os temas que emergiram dos estudos realizados acerca da perspetiva dos pacientes 

compreendem referências a um bom e a um mau cuidar. Os de bom cuidar são: transmissão 

de energia positiva; expressões faciais, como o sorriso; não estar apressado; disponível para 

uma partilha franca; toque; traduzir o meio: informando, explicando e instruindo; estabelecer 

confiança; acompanhar indo para além; identificar o que é importante para a pessoa. Os 

temas identificados como sugerindo um mau cuidar, são: ser apressado; ter uma atitude de 

quem está a realizar um trabalho / serviço; ser rude e conflituoso; e não responder. 

 Na perspetiva dos enfermeiros, um bom cuidar é: dar-se a si mesmo; atender às 

necessidades da pessoa em tempo útil; providenciar medidas de conforto para a pessoa 

cuidada e família; ser sensível à vulnerabilidade; estar para além do dever; estar em sintonia 

com o mundo da pessoa; estar atentamente presente; centrado na pessoa; sentir-se confortável 

com a pessoa; envolvimento; proximidade; respeito; interagir: tocar e conter; discernir pistas; 

ser firme; ensinar, conhecer bem a pessoa. 

 Em enfermagem a dimensão técnica e humana são inseparáveis. É esta dupla, que 

diríamos, siamesa que permite o verdadeiro sentido do cuidar. Vejamos então. 

 Tem-se assistido a uma diferenciação clássica entre tratar e cuidar. O primeiro baseia-

se num paradigma puramente científico e impessoal, que Watson designa de ciência 

tradicional, que se caracteriza por ser objetivo, científico e técnico. O segundo assenta num 

paradigma humanista que não renuncia o cariz científico, mas que o abraça. O sujeito alvo de 

cuidados é visto como um fenómeno particular e singular, no seu todo humano-existencial. 

Este modo de conceber a enfermagem destaca a humanidade entre dois seres (Watson, 2002). 

Quando tratamos estamos numa lógica de modelo tradicional e respondemos a uma 

necessidade específica, no entanto deixamos de fora a existência do outro e a coexistência (o 
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eu e o outro). Quando cuidamos, aí orientamo-nos por um modelo humanista e implicamo-

nos no Ser do outro com o que somos; coexistimos.  

 Ora, na sua dimensão ética, o cuidar compreende compromisso e responsabilidade 

(Lopes & Jorge, 2001). Também para Lavoie et al (2006) a responsabilidade, tal como 

Levinas a apresenta, assume um lugar central no cuidar como uma relação de envolvimento, 

como um sentimento de afeição ou ainda como intervenção. Cuidar do outro é cuidar da 

pessoa que está à nossa frente, deste modo o outro constitui-se como o fim do meu cuidado. 

O encontro face-a-face evoca o outro em mim, manifestando-se como um apelo para o cuidar. 

A visão da pessoa como ser bio-psico-social e espiritual é uma proposta que tem vindo a ser 

difundida e largamente expandida, pretendendo chamar à atenção para o conjunto das 

diferentes dimensões de que a pessoa é composta e a ter em conta. Contudo numa perspetiva 

de cuidar existencial, esta visão que ajudou a uma mudança de paradigma, precisa agora de 

um novo salto. O conhecido termo bio-psico-social e espiritual oferece uma visão e 

abordagem por fora da pessoa, muitas vezes à luz do nosso próprio contexto e dos nossos 

modos de percebermos o mundo. É necessário que se adote um olhar por dentro, por dentro 

do outro, por dentro da sua experiência. Como enfermeiros, a proximidade com a doença, a 

morte, a perda de controlo do eu, os limites da existência são questões que se apresentam no 

dia-a-dia. Confrontados com a vulnerabilidade, testemunhamos os limites da existência.  

 Consideremos então a proposta de Lavoie et al (2006) para se olhar o outro como 

experiência corporal, experiência emocional, experiência relacional e experiência espiritual. 

Independentemente das situações que ocorrem estas experiências permanecem, seja na saúde 

ou seja na doença. 

  Vejamos cada uma delas. Acerca da experiência corporal podemos afirmar que o 

modo como experienciamos o mundo é através do nosso corpo e das sensações percebidas 

por ele. Reconhece-se assim o valor do corpo como o meio através do qual percecionamos o 
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mundo que nos rodeia em todos os instantes e não só quando existem alterações da saúde. 

Mesmo na doença este corpo que possuímos contínua a ser a via pela qual percebemos e 

estamos no mundo. A experiência do corpo é de um corpo possivelmente dorido e sofrido, 

mas continua a ser este que permite a existência. Que sensações corporais estão alteradas? 

Que ruturas e descontinuidades oferecem a experiência de um corpo doente? Exclusivas e 

únicas, com certeza. 

 A experiência emocional e relacional estão intimamente relacionadas, na medida em 

que somos seres de relação, imbuídos de sentimentos e emoções. Desde o nascimento que o 

ser humano desenvolve mecanismo para entrar em relação com os outros que o rodeiam. 

Prova disso são os comportamentos de vinculação que todos os recém-nascidos apresentam, 

como se possuíssem um dispositivo relacional que sabemos ser vital para a sobrevivência. 

 Um bebé sem possibilidade de experimentar respostas afetivas significativas é um ser 

amputado emocionalmente. As consequências para o seu desenvolvimento, sabemos hoje, são 

desastrosas.  

 E quando adoecemos? A experiência emocional e relacional, a capacidade de sentir e 

de se relacionar mantêm-se operantes. Mesmo em situações de grande sofrimento mental, 

como no caso de algumas psicoses, o que se observa é que existe sempre um apelo relacional, 

apesar de nem sempre o comportamento expresso ser o mais congruente com esta 

necessidade. 

 A experiência espiritual é muitas vezes confundida com a religião que a pessoa 

professa. Contudo esta experiência reside na existência e nas questões que todos nós 

colocamos a nós próprios durante a nossa vida. De onde vim, o que faço aqui e para onde 

vou, são questões existenciais que caracterizam a espécie humana. Estas tornam-se mais 

evidentes e são equacionadas quando existe uma ameaça à integridade existencial. Nesta 

altura emergem as questões do sentido da vida faz-se o balanço do que aqui se construiu com 
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as pessoas que nos rodeiam. A doença e a vulnerabilidade são catalisadoras deste estado de 

questionamento que muitas vezes é feito numa solidão silenciosa.  

Tendo em mente a pessoa enquanto ser experiencial poderemos vislumbrar o sentido de 

cuidar do outro (Lavoie et al, 2006). 

 Lavoie et al (2006) articula as categorias do cuidar de Morse com a filosofia de 

Levinas. Defendem que o cuidar, à luz de Levinas, é uma responsabilidade que nos leva a 

ocuparmo-nos do outro, o que está patente na categoria de Morse et al (1990) relativa ao 

cuidar como um imperativo moral. A vulnerabilidade do outro é tocante, a sua face evoca um 

chamamento ao qual não se fica indiferente. A existência do outro como apelo ao qual 

respondo “Eis-me aqui. Fazer alguma coisa por outrem. Dar. Ser espírito humano é isso” 

Levinas (2012, p. 81). Responsabilidade, “(…) diremos que, desde que o outro me olha, sou 

responsável por ele, sem mesmo ter de assumir responsabilidades a seu respeito; a sua 

responsabilidade incumbe-me. É uma responsabilidade que vai além do que faço” Levinas 

(2012, p. 80) Esta responsabilidade não se esgota no não causar dano mas pressupõe uma 

ação, no sentido de dar e fazer. Levinas (2012) quer com face ou rosto dizer “o expressivo no 

outro”. Neste sentido todo o corpo do outro é rosto. O outro é rosto.  

 Esta condição responsável implica necessariamente entrar em relação com o outro e 

aqui remetemo-nos para a categoria do cuidar como relação interpessoal. Neste sentido, 

cuidar é um acesso privilegiado à existência do outro. Face ao seu rosto impõe-se um dever, 

uma responsabilidade que torna, desde logo, a relação assimétrica, pelo que “sou responsável 

por outrem sem esperar a recíproca (…). A recíproca é assunto dele” Levinas (2010, p. 82). 

 Este encontro dá-se num contexto de proximidade e assimetria. Contudo proximidade 

para Levinas (2010) está para além do espaço físico mas acontece quando me sinto 

responsável, mesmo que decida não fazer nada. É o rosto que me transtorna e que pela 

responsabilidade teço um laço. “O rosto pede-me e ordena-me” Levinas (2010, p. 81). Nesta 



22 

O AMOR NA RELAÇÃO TERAPÊUTICA EM ENFERMAGEM 

aparente contradição, Levinas remete o sentido da afirmação para um pedido que se impõe. 

Esta relação unidirecional, sobretudo desinteressada, dado que não espera retorno, é de facto 

um desafio que aparentemente reconfigura muitas das asserções que dizem respeito ao modo 

como muitos profissionais esperam ser tratados pelos pacientes. Não esqueçamos, contudo 

que esta se aplica a cada um individualmente e que para Levinas a possibilidade do outro não 

a respeitar “é um assunto dele”. Como cuidadores temos sobretudo deveres e não direitos 

(Lavoie et al, 2006).  

 A categoria de cuidar como uma afeição, também encontra eco em Levinas (Lavoie et 

al, 2006). A compaixão como evento do amor, onde se sofre por e se partilha do sofrimento 

do outro. É uma tarefa difícil e muito exigente, muitas vezes mal interpretada e com um cariz 

tanta vezes entendido como desprestigiante para a profissão. A sua expressão enobrece o 

cuidar, é parte integrante de um conjunto de atributos que o compõe e que comunica ao outro 

que o seu sofrimento não nos é indiferente. A ausência desta dimensão empobrece e desvirtua 

o cuidar. Lavoie et al (2006) a este propósito citam Gabriel Marcel (1940) que fala de uma 

presença ausente e que corresponde a um estar não estando com o outro. O comportamento 

manifestado é como se o outro apesar de estar, não estivesse. A ação desenrola-se face a um 

corpo-objeto (Hesbeen, 2000). 

 Na categoria de cuidar como intervenção, Lavoie et al (2006) também revêm Levinas, 

na medida em entendem os cuidados prestados à pessoa em resposta às suas necessidades e 

pedidos, como a assunção plena da responsabilidade.  

 Concluímos que o cuidar em enfermagem é então caracterizado por um conjunto de 

dimensões de ordem técnica e humana profundamente interdependentes, que se constituem 

como um todo inseparável, de modo a responder ao outro, tendo em conta a sua experiência 

corporal, emocional, relacional e espiritual. Estas dimensões compreendem: a) domínio 

cognitivo, onde se destaca o conhecimento teórico- científico e a realização de procedimentos 
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técnicos; b) o domínio afetivo e relacional, privilegiando a experiência humana na assunção 

plena da responsabilidade. 

 Cuidar, cuidado, cuidados, são palavras cheias de diferentes sentidos e não existe 

consenso entre os autores acerca do significado dos diferentes termos empregues em 

enfermagem (Morse et al, 1990; Lavoie et al, 2006). Por exemplo Hesbeen (2000) defende o 

uso do termo cuidados no singular, isto é, cuidado, por oposição a uma prática centrada na 

tarefa. Por outro lado Collière (1999) advoga a designação cuidados, no plural, por na sua 

forma singular o termo ser demasiado abstrato, dizendo pouco da realidade da prática do 

cuidar.  

 Hesbeen (2000) partilha com Colliére a compreensão global acerca dos cuidados de 

enfermagem, entendendo-os como complexos. Estes têm uma dimensão universal, mas 

também cultural, situacional e ainda pessoal. Encontram-se numa zona de fronteira com 

outras profissões, criando tensões e tomadas de posição. Para além disto, lidam também com 

elementos essenciais da existência humana como a vida, a morte, o sofrimento, a realização 

do sujeito. Deste modo Hesbeen (2000, p.69) adianta a seguinte definição, 

“os cuidados de enfermagem são a atenção particular prestada por uma enfermeira 

ou por um enfermeiro a uma pessoa e/ou aos seus familiares com vista a ajudá-los na 

sua situação. Englobam tudo o que os profissionais fazem, dentro das suas 

competências, para prestar cuidados às pessoas. Pela sua natureza permitem sempre 

fazer alguma coisa por alguém a fim de contribuir para o seu bem-estar, qualquer 

que seja o seu estado.”   

 Apesar das divergências, estas são de forma e não de conteúdo, pois o sentido 

atribuído quer por Hesbeen, quer por Colliére relativo a cuidado ou cuidados é 

essencialmente o mesmo, levando Hesbeen (2000, p. 11) a referir que “não há, pois 

antagonismo entre o singular e o plural que, se não abarcam a mesma realidade, refletem uma 
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mesma preocupação”. Assim, qualquer dos termos, quando enquadrados numa perspetiva de 

cuidar, pretende ser “cuidados que revelam o cuidado que se teve com a pessoa” (Hesbeen, 

2000, p. 11). 

 Cada autor oferece a sua perspetiva para o que entende ser uma definição mais correta 

ou que vá ao encontro da sua própria conceção de cuidar. Assim, importa explicitar desde já 

em que quadro nos situamos.  

 Em primeiro lugar cremos que o cuidar é amplo e transversal a diferentes 

intervenientes (Boff, 1999; Hesbeen, 2000; Honoré, 2004).  

"Envolvência através da qual o conjunto de atores de uma estrutura, qualquer que seja 

a sua função, participa no desenvolvimento de um espírito de cuidar. Eles contribuem 

assim, para uma atmosfera de grande humanidade que diz respeito, efetivamente, a 

cada pessoa, quer esta seja quem é cuidado ou quem cuida, quem é responsável pela 

logística, ou ainda um parente, ou um amigo de um doente” (Hesbeen, 2000, p. 31). 

 Em segundo lugar, consideramos que o cuidar em enfermagem inscreve-se num 

cuidar mais amplo mas distingue-se por particularidades que lhe conferem uma identidade 

própria (Hesbeen, 2000, 2004).  

 Em terceiro, defendemos uma filosofia de cuidar agregadora e enriquecedora que 

tenha como finalidade a pessoa como experiência corporal, emocional, relacional e espiritual. 

Procuremos ir à génese e detenhamo-nos um pouco acerca da etimologia da palavra cuidar, 

por forma a iluminar esta reflexão. 

 Pela sua origem, compreende-se como as palavras cuidar e cuidado e cuidados foram 

sendo usadas, ao longo do tempo, com o mesmo sentido. 

De acordo com o dicionário etimológico online, myetymology
7
, Cuidar deriva da palavra 

latina, cogitare (pensar; considerar; refletir sobre), sendo originalmente uma palavra 

                                                 
7
 http://www.myetymology.com/ 

http://www.myetymology.com/latin/cogitare.html
http://www.myetymology.com/
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composta por co e agitare. Assim: usa o prefixo latino co-; deriva do prefixo latino com-; 

deriva da palavra latina cum (com); deriva da raíz proto-indo-europeia kom  (próximo, com, 

junto). E gitare deriva da palavra  latina agitare (mexer, dirigir, conduzir, agitar); deriva da 

palavra do latim medieval agere (conduzir, exortar, fazer, realizar). 

 Cuidado, deriva da palavra latina cogitatus (ato de pensar, refletir, deliberar, 

ponderar), que por sua vez deriva de cogitare, donde advém a sua dimensão de ação que se 

poderia resumir à expressão, agir pensado.  

 O termo cuidar é muitas vezes usado com diferentes sentidos na literatura. Por 

pertencerem à mesma família de palavras é frequente o uso indiferenciado entre cuidar e 

cuidado. O termo cuidados encontra-se normalmente reservado a um conjunto de 

procedimentos que se desenvolve para dar resposta a uma necessidade do paciente. O sentido 

da palavra cuidado foi evoluindo e tal como a conhecemos hoje em dia, pode ter dois 

sentidos, ter cuidado com, num sentido tomar a cargo, desenvolver ações para tomar conta 

de…; como ter cautela com, no sentido se precaver, estar de sobre aviso (Lopes & Jorge, 

2001).  

 Honoré (2004) fala-nos também destes diferentes sentidos. Cuidar é para o autor 

ocupar-se de alguém, sujeito, tendo em conta a sua realização. No entanto, o termo também é 

utilizado no que respeita ao modo como nos ocupamos das coisas, como cuidamos do nosso 

espaço, do quadro que pintamos, do discurso que proferimos, inúmeras tarefas. No fundo este 

cuidar diz respeito a uma atenção particular que é dedicada a algo para que se realize do 

modo mais pleno possível, tendo em conta o propósito com que foi concebido. Tem portanto, 

um sentido particular que varia em função da situação. Qual é então este sentido? 

De acordo com Honoré (2004) podemos distinguir três intenções da ação de cuidar do sujeito: 

a de reparação; a de satisfação; e a de formação. Assim esquemáticamente temos: 

http://www.myetymology.com/latin/co-.html
http://www.myetymology.com/latin/com-.html
http://www.myetymology.com/latin/cum.html
http://www.myetymology.com/proto-indo-european/kom.html
http://www.myetymology.com/latin/agitare.html
http://www.myetymology.com/latin/agere.html
http://www.myetymology.com/latin/cogitatus.html
http://www.myetymology.com/latin/cogitare.html
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Figura 1. Esquema ilustrativo das ações de cuidar
8
. 

 

  O cuidar na ação de reparar ou aliviar diz respeito ao cuidado dirigido à dimensão do 

sofrimento, isto é, desenvolver um conjunto de ações que permitem restaurar, minimizar ou 

atenuar o impacto de um dano ou de algo que é sentido como prejuízo ou mal-estar. 

 A ação de satisfazer diz respeito ao cuidado dirigido à sensação de prazer. A atenção é 

centrada em proporcionar satisfação, como sejam atitudes de simpatia ou acolhimento 

caloroso. 

 O cuidar na ação de formar é um cuidado dirigido ao sujeito na sua formação ou 

educação, fomentando o seu desenvolvimento para uma realização plena de si mesmo. 

Temos portanto a acção que tem como alvo o sujeito-pessoa e outra que utiliza ferramentas. 

Mas como produto final, genéricamente, é a preocupação de cuidar para que as necessidades 

humanas possam ser satisfeitas do modo mais pleno possível, acrescentando valor à 

existência. 

 Neste contexto do cuidar os autores têm enfatizado também as questões pessoais do 

cuidar. De acordo com este príncipio é fundamental que o cuidar comece no próprio 

enfermeiro; humanizar-se e reconciliar-se consigo mesmo para que possa cuidar de quem o 

rodeia (Randuns, 1998 ref Lopes & Jorge, 2001; Watson, 2008). 

Atendamos à curiosa fábula-mito do cuidado, de origem grega e reelaborada por Gaius Julius 

Higinus, para a cultura romana (Boff, 1999, p. 46): 

                                                 
8
 Elaborado com base em Honoré (2004). 

Ação 

Reparar sofrimento 

Satisfazer prazer 

Formar plenitude 
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Certo dia, ao atravessar um rio, Cuidado viu um pedaço de barro. Logo teve uma 

ideia inspirada. Tomou um pouco do barro e começou a dar-lhe forma. Enquanto 

contemplava o que havia feito, apareceu Júpiter.  

Cuidado pediu-lhe que soprasse espírito nele, o que Júpiter fez de bom grado.  

Quando, porém, Cuidado quis dar um nome à criatura que havia moldado, Júpiter a 

proibiu. Exigiu que lhe fosse imposto o seu nome. 

Enquanto Júpiter e Cuidado discutiam, surgiu, de repente, a Terra. Quis também ela 

conferir seu nome à criatura, pois fora feita de barro, material do corpo da Terra. 

Originou-se então uma discussão generalizada. 

De comum acordo pediram a Saturno que funcionasse como árbitro. Este tomou a 

seguinte decisão que pareceu justa:  

“Você, Júpiter, deu-lhe o espírito; receberá, , pois de volta este espírito por ocasião 

da morte dessa criatura. 

Você, Terra, deu-lhe o corpo; receberá, portanto, também de volta o seu corpo 

quando essa criatura morrer. 

Mas como você, Cuidado, foi quem, por primeiro, moldou a criatura, ficará sob os 

seus cuidados enquanto ela viver. 

E uma vez que entre vocês há acalorada discussão acerca do nome, decido eu: esta 

criatura será chamada Homem, isto é, feita de húmus, que significa terra fértil.
9
 

  

 Heidegger (2001), na sua obra Ser e Tempo, também apresentou esta fábula, 

destacando o facto de os humanos serem corpo e espírito e perspetivando o cuidado como 

                                                 
9
 Não podemos deixar de encontrar uma curiosa semelhança entre esta fábula e a descrição da criação do 

homem na Bíblia, tendo este sido moldado a partir da terra e soprado pelo divino. “Então formou o senhor Deus 

ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente” 

(Génesis 2:7). Também à semelhança da fábula quando Deus cria o homem, não está só mas acompanhado por 

Jesus Cristo e pelo Espírito Santo: “Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa 

semelhança (Génesis 1: 26a). 
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componente existencial. Para Heidegger o cuidado (cura no latim – cuidado, diligência, 

inquietação
10

) é pré-ontológico, ou seja está na origem do ser. Como na fábula, Cuidado foi 

quem iniciou o projeto Homem, moldou o corpo a partir da matéria e deixou que fosse 

inspirado pelo espírito. Neste sentido, se corpo e espírito são ontológico, poderemos 

considerar à luz de Heidegger que o cuidado é proto-ontológico. “O ser do Dasein manifesta-

se a si mesmo como cuidado” 
11

 (Heidegger, 2001, p. 227). 

 Para Heidegger (2001) o cuidado não pode ser espartilhado, sendo essencialmente um 

todo inerente à existência.  

 A propósito do cuidado referido por Heidegger, Lavoie et al (2006), consideram que 

tem sido feita uma interpretação menos rigorosa deste autor pois a sua conceção de cuidar  

não está em sintonia com o que se entende por cuidar em enfermagem. Para estes autores, 

Heidegger refere-se ao sujeito “ser-no-mundo”, sendo que este ser/estar é com o outro e não 

para o outro como Levinas defende. O termo sorge, utilizado por Heidegger para designar 

cuidar, refere-se a um modo de existência que permite a compreensão pessoal de si no 

mundo. Também van Manen (2002) salienta que é frequente Heidegger ser utilizado para 

fundamentar o cuidado humano. Mas que este cuidar é fundamentalmente ontológico; uma 

resposta ao apelo do Dasein para se ligar ao mundo e não o sentido de cuidar do outro.  

 Para Heidegger (2001) o cuidado refere-se ao nosso envolvimento consciente no 

mundo como forma de apaziguar o que chama de ansiedade existencial que provém do estar-

no-mundo. Ele evita o uso do termo alemão sorgen que em alemão aponta para a noção de 

cuidar ou de tomar conta do outro. 

 Bernard Honoré, psiquiatra e filósofo tem-se debruçado sobre a temática do cuidar. 

Reflitamos com Honoré (2004) que a propósito do cuidar lança um desafio preliminar: 

perceber como estamos presentes neste mundo. Para o autor é o nosso modo de estarmos 

                                                 
10

 Dicionário de Latim-Português (1988). Porto Editora: Porto. 
11

 Tradução nossa – “Dasein's Being reveals itself as care” (Heidegger, 2001, p. 227). Dasein é um termo 

utilizado por Heidegger que se refere ao Ser-aí, existência ou presença (o ser-no-mundo). 
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presentes no mundo que orienta o modo como o olhamos e intervimos. Destaca e diferencia 

então três formas de estar presente: a presença passiva, a presença reativa e a presença 

reflexiva. 

 A presença passiva é um modo de estar no mundo acomodado ao que está 

predefinido. As regras são seguidas de modo cego, sem que sejam alvo de questionamento. 

Quando existem imprevistos o sujeito abandona-se ao que os outros poderão decidir. O 

envolvimento com o mundo e com os outros é pobre, pelo que não há espaço para grandes 

alegrias ou tristezas; tédio talvez (Honoré, 2004).  

 A presença reativa, por seu lado, é um modo de estar normalizado, onde existe 

respeito pela ordem, pelas regras preestabelecidas que garantam a normalidade. Desde que 

tenha encontrado parâmetros mínimos de segurança, o sujeito adapta-se. A sua ação acontece 

como resposta à ameaça da sua estabilidade, reagindo no sentido de repor o que é conhecido 

e previsto para preservar rigidamente o que para si é tido como fiável. “A reatividade à 

mudança repousa numa noção de normalidade” (Honoré, 2004:85). As energias gastas numa 

presença reativa têm como finalidade preservar o sentido de existência experienciado no certo 

momento como se esse fosse imutável (Honoré, 2004).  

 Em contra ponto com as duas anteriores, a presença reflexiva permite a mudança. Esta 

presença “é a das origens” (p. 86), na medida em que pela reflexão estamos sensíveis ao 

subjetivo e ao que é menos evidente, num sentido de realização de nós próprios. Os 

imprevistos são equacionados de modo a procurar novos significados e eventualmente a 

redefinir regras antes estabelecidas. Uma presença reflexiva permite reorientar no sentido da 

existência em realização (Honoré, 2004). 

 A nossa presença pode no entanto variar entre modos de estar. Para o autor, ao longo 

do tempo podemos assumir diferentes estilos, pelo facto de sermos influenciados por 

circunstâncias externas e internas. Desta forma oscilamos entre presenças. Uns momentos 
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mais passivos, acomodando-nos à turbulência, como se suspendêssemos por momentos a 

nossa atividade, no desejo de deixar passar. Outros, mais reativos, onde estamos mais 

sensíveis, vigilantes e provavelmente hiperdefensivos, sendo a mudança sentida como uma 

ameaça à nossa estabilidade. E por fim, existem momentos em que nos dispomos ao contacto 

com uma existência plena, disponibilizando-nos à compreensão e a uma abertura a novas 

possibilidades. Numa das suas reflexões diárias Marcel escreve: “há algo que se chama estar 

vivo e outra que se chama existência ativa. Eu escolhi a última”
12

 (Marcel, 1949, p. 112) . 

Uma existência ativa permite uma certa forma de usufruir da vida e daquilo que fazemos. 

 A enfermagem tem-se vindo a afirmar pelo cuidado centrado na pessoa, contrariando 

uma tendência tradicional de um cuidado centrado no tratamento da doença. Ora a 

centralidade da pessoa nos cuidados de enfermagem, modifica, por assim dizer o modo como 

pensamos e exercemos a profissão. 

 Contudo Honoré (2004) coloca a tónica do cuidar na perspetiva; perspetiva de cuidar. 

Esta remete para o significado atribuído por cada interveniente envolvido na ação de cuidar; o 

que eu considero que seja cuidar e o que é cuidado tem para si como ser cuidado. 

 Portanto o ato de cuidar implica um questionamento sobre o sentido do cuidar para o 

prestador e para a pessoa cuidada. Nesta reflexão reside um cuidar que não é universal mas 

antes particular, que procura a diversidade de perspetivas. Não existe portanto um único 

cuidar verdadeiro e autêntico que se possa prestar a todas as pessoas. O encontro de um bom 

cuidado existe quando ambas as perspetivas coincidem, a do cuidador e a da pessoa cuidada. 

Nesta particularidade reside a singularidade, humanização e a assinatura da ação. 

 Contrariamente a um cuidado rotineiro e indiferenciado, tem-se a possibilidade de 

encontrar novas perspetivas, nunca antes equacionadas. 

                                                 
12

 Tradução nossa – “There is something called being alive, and something else called active existence. I have 

chosen the latter” (Marcel, 1949, p. 112). 
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 Vejamos a diferença entre significação e sentido do cuidar. Apesar de não ser habitual 

esta distinção, Honoré (2004) defende que a significação é o que é comum e partilhado por 

um coletivo como diferentes profissionais na área da saúde. Nesta ótica, diferentes 

protagonistas advogam um determinado cuidar. São exemplo disto, a terapeuta que cuida do 

doente que não consegue mobilizar os membros inferiores, a auxiliar que cuida para que o 

doente chegue confortável à sala de RX, o médico que cuida para curar a doença, o 

enfermeiro que cuida para restaurar a saúde, entre outros. Por outro lado, o sentido do cuidar 

é do domínio individual. Atribuído por cada ator, este relaciona-se com “o projeto de 

existência de cada um” (Honoré, 2004, p.32) e o seu modo de se projetar no futuro. O sentido 

é portanto “a compreensão que eu tenho dessa coisa, no momento em que a levo em 

consideração e na situação particular em que me encontro, de acordo com a orientação que 

procuro, de forma mais ou menos clara, dar à minha existência” (Honoré, 2004, p.37). 

 Hesbeen (2000) também nos fala de sentido a propósito do cuidar. Para ele o sentido é 

o que permite por exemplo a mudança de dieta num obeso. Enquanto a prescrição da 

mudança de hábitos alimentares, não lhe fizer sentido, enquanto não a compreender dentro 

dos seus referentes pessoais e tiver ressonância no seu modo particular de viver, 

provavelmente não acontecerá. O mesmo acontece nas campanhas de prevenção e 

sensibilização em massa. Só têm impacto a um primeiro nível pois são dirigidas a uma 

consciência coletiva que tem uma eficácia desejável mas limitada, caso o objetivo seja a 

mudança de comportamento.  

 Para Hesbeen (2000) o cuidar é uma “atenção especial que se vai dar a uma pessoa 

que vive uma situação particular com vista a ajudá-la, a contribuir para o seu bem-estar, a 

promover a sua saúde” (p. 10). O cuidar, centrado que está na singularidade de uma pessoa é, 

enquanto ação, irrepetível, devendo ser sempre recriado à luz do sentido individual atribuído. 

Caso contrário, o que se presta é uma ajuda limitada, com pouco sentido existencial. As 
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pessoas necessitam de uma atenção à sua medida, e não gestos formatados dispensados de 

modo indiferenciado. 

 Hesbeen (2000) diferencia cuidado de cuidados, preferindo utilizar o primeiro termo, 

que aponta para uma obra criativa, moldada para cada situação particular, centrada no corpo-

sujeito, isto é, o corpo que a pessoa é. Na sua opinião, o termo cuidados evoluiu de um modo 

instrumental, reportando-se a um conjunto de ações desenvolvidas, para o corpo-objeto, ou 

seja, o corpo que a pessoa tem. O modo como se vive uma situação traz contornos vivenciais 

únicos, de maneira que 

“ a doença, qualquer que ela seja, não será vivida da mesma forma por cada pessoa, 

pois inscreve-se numa situação de vida única, animada por um desejo de viver 

também único. É que, por mais que a doença seja objetivada no corpo que se tem, 

ela não afeta, no fim de contas, senão o corpo que se é (…) a doença e, com ela, a 

dor são do domínio do corpo que o paciente tem. O sofrimento, esse, é do domínio 

do corpo que o paciente é”. (Hesbeen, 2000, pp.27, 29) 

 Júlia e Cristina conheceram-se no hospital de dia, onde faziam quimioterapia. 

Tornaram-se amigas. Tinham uma idade aproximada na casa dos 40, casadas, ambas com 

filhos e profissionais empenhadas. Apesar de semelhantes, quer na vida, quer na tragédia, os 

dias eram diferentes. Júlia antecipou a queda do cabelo; procurou ajuda, ensaiou novos looks 

com lenços, deu-se conta de como lhe ficava bem um toque mais solto, diferente dos fatos 

que até há pouco tempo usava. Cristina temia o dia em que se olhasse ao espelho e não 

reconhecesse a sua imagem pelo cabelo enfraquecido; procurava evitar o assunto e gostava de 

mostrar na unidade de tratamento as suas fotos de solteira. Amarrada ao passado, Cristina, 

ignorou o presente e esqueceu-se de preparar o futuro. Júlia precipitou-se para a vida. Afinal, 

podia escapar-lhe entre os dedos. Nunca tinha tido essa sensação. Cristina precipitou-se para 

a morte, estando ainda viva. Os dias passavam, os corpos respondiam ao tratamento, havia no 
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entanto uma diferença. Júlia construiu uma nova vida; Cristina desistiu, entregando o seu 

destino à fatalidade. Ao fim de um ano ambas melhoraram.  

 Duas pessoas, uma história semelhante, o que torna os seus percursos tão percursos 

distintos? Júlia venceu a dor, transformou o sofrimento e viveu; Cristina incorporou a dor, 

fez-se sofrimento e sobreviveu. O sentido atribuído à experiência, ou seja, a compreensão 

situacional e a orientação existencial foram vividos de modo muito particular. Este exemplo é 

ilustrativo como a mesma doença em circunstâncias semelhantes é tão singular do ponto de 

vista do corpo-sujeito.  

 Cuidar de pessoas é cuidar do corpo-objeto e do corpo-sujeito. A ação enquadra-se 

numa perspetiva de cuidar, querendo com isto dizer que se atende a pessoa na sua 

problemática sem perder o sentido da sua própria existência (Hesbeen, 2000). Ou dito de 

outro modo cuidar cuidando da existência. 

 Foi noticiada hoje
13

 a morte de Talia Castellano, uma adolescente de 13 anos a quem 

tinha sido diagnosticado um neuroblastoma aos 6 anos. Tornou-se num ícone, projetando-se 

no mundo da maquilhagem, tirando partido do período em que não tinha cabelo. Num 

programa televisivo, foi-lhe perguntado de onde vinha a sua maneira de reagir tão bem à 

doença. Talia respondeu “um dia um peixe azul disse-me: - basta nadar, basta nadar, nadar, 

nadar…”, referindo-se a Dori, um popular peixe-personagem de um filme de animação, num 

diálogo que estimulava a não desistência face às dificuldades e receios
14

. Esta menina, pelo 

modo como desafiou o destino, inspirou muitos à sua volta, sendo um exemplo de 

inconformismo, determinação, elevando a outros níveis o sentido a sua existência. Talia 

partiu mas continua a existir. 

 

                                                 
13

 Dia 16 de julho de 2013 
14

 Excerto do filme que pode ser visualizado em https://www.youtube.com/watch?v=x8Gd8vtyGzQ, ao segundo 

16’’ (vídeo de 3’ 39’’) 

https://www.youtube.com/watch?v=x8Gd8vtyGzQ
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1.1 A essência do cuidar é a relação interpessoal 

 Hesbeen concorda com Watson na distinção que a autora estabelece entre o que é a 

essência e o que é o acessório nos cuidados de enfermagem. No entanto apresenta uma 

perspetiva mais ampla da prática do cuidar, defendendo que esta não é exclusiva dos 

enfermeiros mas a todos os prestadores de cuidados. Consideremos o seu enunciado: 

“O que faz a essência da prática do cuidar, que permite prestar cuidados a uma 

pessoa, é a relação interpessoal de um beneficiário de cuidados, que precisa de ajuda, 

e de uma pessoa prestadora de cuidados que tem por missão ajudar, e isso numa 

situação de vida em que o prestador é chamado a intervir. 

O que faz o acessório da prática do cuidar são os vários meios, mais ou menos 

específicos, de um grupo de profissionais que servem de suporte à ação de cuidar. 

Esses meios são de naturezas diversas e variadas e dependem tanto dos aspetos 

técnicos como dos aspetos científicos, educativos, organizacionais, … (…) Assim, se 

a essência é comum a todos os prestadores de cuidados, o acessório de cada um pode 

ser muito diferente.” (Hesbeen, 2000, p. 66) 

 No meio profissional existem vários cuidadores, sendo que o que os diferencia são os 

meios que cada um utiliza para concretizar parte desse cuidado (Hesbeen, 2004). O acessório, 

isto é as atividades que os enfermeiros desenvolvem dirigidas às necessidades das pessoas, 

tornam-se dispositivos efetivos de ajuda, quando têm em conta a experiência individual. A 

centralidade desta atuação reside na relação interpessoal. Deste modo existem oportunidades 

particulares que decorrem da prática de enfermagem que permitem ao enfermeiro dar sentido 

à ajuda que presta às pessoas de quem cuida. Os aspetos ligados ao conforto, ao calor e 

doçura e a atenção aos “mil e um pormenores”, são para Hesbeen (2000) elementos que as 

pessoas esperam receber de um enfermeiro dada a natureza da intervenção. De facto como 

enfermeiros temos um acesso particular e privilegiado à intimidade do outro, não só pela 
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informação a que temos acesso, muitas vezes confidenciada pela própria pessoa, mas pela 

confiança em nós depositada para, por ela, fazermos o que de mais básico ela própria faria 

por si mesma se pudesse cuidar-se. Os momentos e oportunidades de contacto são 

permanentes, quer seja a realizar uma higiene, quer na realização de um procedimento 

técnico mais complexo, quer ainda durante o tempo que somente estamos com o outro, sem 

estarmos ocupados com tarefas, estando-se para o ouvir. É uma perspetiva cuidadora, ou seja 

uma prática produtora de sentido e que respeita as pessoas (Hesbeen, 2004), que torna estes 

momentos especiais, onde através da relação interpessoal, a essência do cuidar, acedemos à 

experiência e podemos contribuir para o sentido existencial da pessoa que se encontra numa 

situação particular da sua vida. 

 Cuidar em enfermagem é sobretudo uma resposta pessoal Watson (2002) em que a 

ênfase é colocada na relação. A relação interpessoal é assim a via pela qual acedemos ao 

outro. Começaremos, no entanto  por refletir nas diferentes conceções do amor e apurarmos 

como ele é entendido e veiculado em enfermagem para podermos tornar explicito aquilo que 

conhecemos numa lógica de assunção do conhecido, isto é da atitude natural husserleniana. 
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2. Do amor ao amor em enfermagem 

 

Pensamos que sabemos o bastante, ou pelo menos o suficiente sobre o amor, até porque, em 

última análise, vivemos, respiramos e estamos nele. 

Jean-Luc Marion 

 

 A polissemia é característica de muitas das palavras que usamos no quotidiano. Uma 

palavra com um único sentido ou significado é o menos comum, sobretudo na língua 

portuguesa. Contudo existem palavras que parecem possuir um maior número de sentidos do 

que outras. E quanto maior for esta variedade, maior o risco de viés de sentido do que 

queremos dizer. Foquemo-nos na palavra que está no centro da nossa reflexão, amor. 

 A palavra amor é polissémica. Tal é a variedade de sentidos que quase poderíamos 

dizer que é “muito polissémica” para a distinguir de outras. É usada no dia-a-dia em 

diferentes situações para nos referirmos a coisas diferentes. Os seus diferentes sentidos 

impossibilitam uma definição que englobe todos as variantes da palavra (Berscheid, 2006; 

Comte-Sponville, 1999; Marion, 2002;). As classificações sobre o amor são construídas 

fundamentalmente a partir do que as pessoas dizem o que é para si o amor (Berscheid, 2006; 

Fehr & Sprecher, 2009). Posteriormente estas afirmações são agrupadas e nomeadas como 

um tipo de amor. Esta taxonomização tem servido para a construção de teorias do amor, ou 

mais especificamente para uma teoria de um tipo de amor (Berscheid, 2006; Sternberg & 

Weis, 2006). 

 Sem uma clara consciência desta multiplicidade de sentidos podem ser originadas 

diferentes interpretações, pode haver uma maior dificuldade de compreensão do que está 
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sendo dito e mesmo alguns mal-entendidos. Talvez seja por isso que mesmo as diferentes 

taxonomias do amor começam por uma clarificação de cada distinção. 

  Na sua origem grega, amor não existe como uma só palavra, antes, dependendo do 

sentido e contexto em que é usada, são utilizadas diferentes palavras para o que se deseja 

expressar. Como ponto de partida e sumariamente a distinção destas variantes gregas pode 

contribuir para um melhor entendimento do amor.  

 Epithumia, Storge, Eros, Philea e Ágape, são exemplos de alguns termos gregos 

utilizados para designar diferentes “amores”. Epithumia é um tipo de amor impulsionador 

que comanda o desejo (genericamente sentido positvo) e a cobiça (genericamente sentido 

negativo); se por um lado pode unir duas pessoas (o desejo de enriquecerem o património 

comum), pode também separá-las (quando uma deseja apoderar-se de algo só para si).  Storge 

ou amor afeição, presente nas relações familiares, nomeadamente entre pais e filhos, eleva o 

sentimento de pertença. Eros é o amor romântico ou paixão desenvolvida no contexto de uma 

relação conjugal mas pode também ter um sentido mais lato de paixão pela vida, favorecendo 

o impulso criador e dinamizador. Phileo é o amor que se encontra na amizade, unindo 

interesses, atividades e promove o companheirismo e a partilha. Ágape é um amor altruísta, 

desinteressado e que não espera recíproca, também chamado amor divino ou cristão  

(Grüdtner, Carraro, Sobrinho, Carvalho, & Campregher, 2010; Castledine, 2011, Moseley, 

2014). 

 Existem portanto diferentes tipos de amor; o amor à qualidade de vida e bem-estar; o 

amor entre pais e filhos, entre irmãos ou parentes, ao animal doméstico; o amor entre o casal, 

mas também à vida; o amor entre amigos; o amor ao próximo; e o amor-próprio.  

 Esta saturação da palavra poderá estar na origem da renitência do seu uso em 

enfermagem. O amor em enfermagem é, por muitos, conotado negativamente sendo ligado a 

subserviência (Anjos, 1996; Fitzgerald, 2005), pena, “caridade” ou esmola humana, sentidos 
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depreciativos, portanto. A maioria dos críticos do uso do termo amor no âmbito profissional, 

defendem que a enfermagem se deve distanciar desta imagem, enquanto disciplina que 

procura afirmar-se no meio académico e ser reconhecida por outros profissionais como 

singular e fundamentada. No entanto se percorrermos a literatura, podemos encontrar outras 

disciplinas que não se coíbem de o fazer, dada a importância que representa no campo das 

relações humanas. É disso, exemplo, Beatriz Caella (1994) na psicologia, Irving Yalom 

(2011), na psiquiatria, Soren Kierkegaard (2009), na filosofia. Como já vimos, a palavra amor 

comporta diferentes sentidos. Teremos então um problema de terminologia e semântica? 

Tentaremos aprofundar de forma a contribuir para a reflexão. 

 

2.1 As faces do amor 

 Passeio à beira mar e sinto um imenso prazer em estar em contacto com a natureza;  

amo a natureza. No final do dia, depois dos afazeres e estando já tudo sossegado, olho para os 

meus filhos a dormir e dou conta de como os amo, apesar das energias que me consomem. 

No dia seguinte, um projeto em que tanto investi no trabalho fica finalmente concluído e sinto 

que amo o que faço; reconheço que sou uma priveligiada pois há tanta gente que não faz o 

que gosta. Depois de almoço recebo uma mensagem daquele que partilha a vida comigo; 

aquele que amo. No final do dia, passo em casa dos meus pais para levar umas compras que 

necessitam. Quando saio e me despeço, naquele abraço, percebo como são importantes para 

mim; amo os meus pais. Quando o dia termina e estou deitada, naquela fase em que me estou 

a desprender do mundo, inunda-me a sensação de que me amo e amo a vida que tenho. 

  O amor tem diferentes faces. Procuremos entendê-las melhor. 

 Ao longo dos tempos o tema do  amor tem sido abordado por  autores e de diferentes 

áreas, entre eles destacamos, C. S. Lewis, nos anos 60, que faz uma divisão tendo por base a 

origem grega, no conhecido livro “The four loves”; John Lee, nos anos 70, faz uma 
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classificação do amor conjugal construindo a teoria conhecida por “Colours of love”; e  

Robert Sternberg, nos anos 80, também ao nível da relação conjugal, desenvolve uma 

classificação conhecida por “Triangular theory of love”. Atualmente existem grupos de 

investigação que se dedicam a pesquisar instrumentos que meçam o amor, bem como 

determinem o tipo de amor que está presente nas diferentes relações, nomeadamente no 

âmbito profissional, exemplo disso é a equipa de Beverly, Fehr, Sprecher e Underwood, que 

em 2009, lançaram o livro “The science of compassionate love: Theory, research, and 

applications” apoiadas pelo Fetzer Institute ou ainda a equipa do Center for Medical 

Humanities, Compassionate Care and Bioethics. 

 Partamos das diferenciações clássicas que apontam diferentes amores mediante o 

objeto. O amor-próprio, quando nos olhamos no espelho, amamos o que somos, o que 

fazemos ou somente porque existimos bem; o amor fraterno, que nos permite dizer a um 

amigo o quanto gostamos dele, lembrarmo-nos dele apesar da distância dos anos mesmo 

estando perto; o amor erótico que nos faz desejar íntima e fisicamente o outro, num calor que 

aquece qualquer espaço em qualquer momento; o amor solidário que nos faz mover num 

corpo individual ou coletivo de ajuda efetiva ao próximo conhecido ou anónimo; o amor 

divino que promove uma relação pessoal com  Deus e nos permite pensar e desejar alcançar a 

dignidade original da existência humana, aqui ou além.  

 Erich Fromm, psicólogo e sociólogo do séc. XX,  analisa as várias faces do amor, 

numa tipologia muito semelhante a esta. Em “A arte de Amar”, em 1956, defende que o amor 

é uma arte, na medida em que pressupõe conhecimento e esforço, não é, portanto um afeto 

passivo, mas antes, uma atividade onde se dá mais do que se recebe. Distingue amor 

simbiótico, relação primária de sobrevivência e aprendizagem do ser amado, do amor 

maduro, evolução gradativa de autonomização do self onde se dá amor sem premissa de 
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receber, sendo que esta dádiva torna o sujeito auto-suficiente na sua felicidade porque não 

depende da retroação de outrem.  

Dar é a mais elevada expressão de poder. No próprio ato de dar comprovo a minha 

força, a minha riqueza, o meu poder (...) Dar proporciona mais alegria do que 

receber, não por ser uma privação, mas porque o ato de dar se torna na expressão da 

minha vitalidade. (Fromm, 2002, p. 31)  

 O autor faz uma reflexão e aponta alguns elementos básicos para o exercício do amor 

maduro, como sejam, o cuidado, a responsabilidade, o respeito e o conhecimento. 

 Prenderemos a nossa atenção no primeiro, o cuidado, reproduzindo integralmente o 

que Fromm diz: “O amor é um cuidado ativo pela vida e pelo crescimento daquilo que 

amamos (...) a essência do amor é “trabalhar”uma coisa e “fazê-la” crescer (...) o amor e o 

trabalho são inseparáveis»   (2002, p. 35). Comte-Sponville (1999) também partilha desta 

ideia quando afirma que o o amor é ação, que “o amor é o próprio bem” (p. 173), “agir bem” 

(p. 175). 

 Fromm
15

, tem uma visão lata do amor e na sua obra encontramos o amor dirigido a 

diferentes objetos, no sentido daquilo que é alvo do nosso cuidado. O objeto de amor não é 

necessariamente uma pessoa, estendendo a conceção de amar para a capacidade de uma 

pessoa se relacionar com o mundo na sua totalidade.  

 Dos diferentes tipos de amor que aborda, o fraterno, o materno, o erótico, o amor-

próprio e o amor a Deus, clarifica, o que chama de falácia, a confusão que existe entre amor-

próprio e egoísmo. O amor-próprio tem vindo a ser (mal)tratado como um narcisismo, “a um 

interesse libidinoso por si mesmo” (Fromm, 2002, p. 64). Na sua opinião, egoísmo e amor-

                                                 
15

 Erich Fromm defendia uma abordagem eclética que a nosso ver constitui uma mais-valia no conhecimento 

dos fenómenos. Para ele, Freud fez uma leitura unilateral, numa visão estritamente fisiológica, das questões da 

sexualidade (o amor erótico para Fromm), centrando-se no instinto sexual resultante de tensões corporais. O 

“erro de Freud”, para Fromm, foi ter ignorado os aspetos psicobiológicos da sexualidade, bem como remetê-la 

ao referente masculino, donde que, a natureza da sexualidade feminina não seria mais que um homem castrado, 

e portanto, inexistente. 
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próprio são antónimos na medida em que “a pessoa egoísta não se ama demasiadamente a si 

mesma; de facto detesta-se a si mesma. (...) Sente-se necessariamente infeliz e está ansiosa 

por tirar da vida todas as satisfações que se impede a si própria de atingir (...) as pessoas 

egoístas são incapazes de amar os outros, mas também não são capazes de se amar a si 

mesmas” (p. 67). Quanto à deturpação do termo amor-próprio por responsáveis religiosos 

como Calvino, que o tratava de “peste”, riposta recorrendo-se da fonte bíblica onde é 

enunciado por Cristo que se ame o próximo como a nós mesmos. Aliás, o amor fraternal 

defendido na Bíblia é um amor ativo e não passivo, onde o mandamento preconiza que 

façamos aos outros o que gostaríamos que nos fizessem a nós, contrariamente a uma atitude 

passiva, mas muitas vezes veiculada, de que não façamos ao outro o que não queremos que 

nos façam a nós. 

Vale a pena ainda convocar para esta clarificação C.S. Lewis e Comte-Sponville.  

 Para C.S. Lewis (1986) existe uma distinção à priori que deve ser feita no que respeita 

ao amor. O amor encontra-se sob três modos distintos, o amor-necessidade, o amor-doação e 

o amor-apreciativo. Estas formas não se encontram puras mas coexistem mais ou menos 

harmoniosamente em cada pessoa.  

 O amor-necessidade provém da própria condição da natureza humana, que só no 

Outro se encontra a si mesmo. Necessidade de proteção, calor, pertença, de ser amado, até 

mesmo procurar no outro conhecer-se melhor a si mesmo. A criança que procura recolher-se 

no colo materno, a cumplicidade de dois irmãos, ou ainda um amigo que procura outro para 

falar do seu último projeto, são exemplos do amor-necessidade. De certa forma, neste amor, 

existe determinada dependência, necessidade para a qual buscamos satisfação. Na verdade, 

precisamos uns dos outros até para nos (re)conhecermos. No plano espiritual é este amor que 

nos leva à procura de Deus, o reconhecimento da necessidade de uma relação que nos 

complete enquanto seres pluridimensionais. 
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 O outro amor de Lewis,  o amor-doação é o que nos impele a dar algo de nós. Anseia 

pela felicidade e bem-estar do outro, levando-nos muitas vezes abdicar de nós a favor do 

outro. Exemplos deste tipo de amor são o homem que trabalha em prole da família, a mãe que 

protege o seu filho, ou ainda o jovem que, do seu tempo de lazer, se voluntaria para prestar 

serviço numa instituição. A dádiva caracteriza este amor e encontra o seu expoente máximo 

no gesto divino
16

. 

 Por último, o amor apreciativo é o que nos permite contemplar, suscitando em nós o 

estético e o sensual. Pode ser dirigido a pessoas, animais, à natureza e também a objetos. Este 

tipo de amor evidencia-se no prazer que nos inunda cheirar um campo de flores, admirar uma 

obra de arte, desfrutar de um espetáculo de bailado ou apreciar a beleza de uma pessoa. 

 Estabelecida esta primeira distinção proposta por Lewis, prossigamos pelos diferentes 

sentidos da palavra amor de acordo com pensamento do autor.  

 Storge é a palavra grega que se refere ao amor existente entre pais e filhos, irmãos, 

família mas também o que podemos nutrir pelas pessoas que vamos encontrando ao longo da 

vida, pelas quais nos afeiçoamos. O autor designa este tipo amor de “afeição” (Lewis, 1986, 

p.28), entendendo-o como sendo uma experiência amorosa humana que é a mais próxima da 

encontrada nos animais, uma “afeição natural” (p.44). Nestes podem-se observar 

comportamentos de ligação, como por exemplo, mães e crias, cães e donos, outros animais 

entre si, mesmo entre diferentes espécies. A afeição é o tipo de amor mais amplo, menos 

exigente e menos turbulento que é experienciado por qualquer pessoa; “é o amor mais 

humilde” (p. 30). Trata-se de um amor-doação mas também de um amor-necessidade. 

 Quanto ao philae, constitui a amizade, é o que une os que se escolhem. É no seu 

entender uma qualidade não natural. “Ela não tem valor de sobrevivência [pois pode-se viver 

                                                 
16

 “Divine Love is Gift-love. The Father gives all He is and has to the Son. The Son gives Himself back to the 

Father, and gives Himself to the world, and for the world to the Father, and thus gives the world (in Himself) 

back to the Father too.” (Lewis, 1960, p. 11) 
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sem amizade]; pelo contrário, é uma daquelas coisas que dá valor à sobrevivência.”
17

 (Lewis, 

1986, p.57). Na amizade cada um é o que é sem representação de um ideal. Trata-se de um 

amor-apreciativo. 

 O Eros é o amor entre amantes, aqueles que estão envolvidos, uma paixão. Lewis 

(1986) considera que eros engloba a experiência sexual mas não se esgota nela.  A dimensão 

sexual de Eros é para o autor Vénus. Esta distinção é um modo de evidenciar a grandeza de 

Eros, pois pode haver experiência sexual sem Eros (sexo sem Eros é centrado no sujeito; 

amor com Eros é centrado no outro). Deste modo eros tranforma o amor-necessidade em 

amor-apreciativo. No entanto fazer de Eros um ídolo na relação conjugal é manter uma 

relação imatura na medida em que “Eros é impelido a prometer o que Eros por si mesmo não 

pode cumprir” (Lewis, 1986, p.89). O Eros precisa de disciplina para que a relação perdure. 

Sustém-na mas só por si não é suficiente. 

 Ágape é o amor caridade, o amor desinteressado, ou ainda considerado o amor cristão. 

Amor ao próximo, que vai ao encontro da necessidade do outro sem esperar receber em troca, 

não depende do sentimento, é antes um compromisso (Lewis, 1985, 1986). É o amor-doação 

que completa os outros amores. Portanto é um estado de vontade, não de sentimento; não 

depende do modo como sentimos mas do modo como atuamos. No Novo testamento, na 

epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, o apóstolo descreve uma das mais conhecidas 

descrições de amor no seu sentido ágape.  

  “Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei 

como o bronze que soa ou como o címbalo que retine. Ainda que eu tenha o dom de 

profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência; ainda que eu tenha tamanha 

fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. 

                                                 
17

 Parentesis reto nosso 
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 E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o 

meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará.  

O amor é paciente, é benigno; o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se 

ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não 

se exaspera, não se ressente do mal; não se alegra com a injustiça, mas regozija-se 

com a verdade; tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 

O amor jamais acaba; mas, havendo profecias, desaparecerão; havendo línguas, 

cessarão; havendo ciência, passará; porque, em parte, conhecemos e, em parte, 

profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então, o que é em parte será 

aniquilado.  

Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como 

menino; quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. 

Porque, agora, vemos como em espelho, obscuramente; então, veremos face a face. 

Agora, conheço em parte; então, conhecerei como também sou conhecido. 

Agora, , pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três; porém o maior 

destes é o amor.” (I Cor. 13: 1-13) 

 Neste sentido, este é também um ideal de amor. 

 Comte-Sponville (1999) considera que o amor “é toda a nossa vida, privada ou 

pública, familiar ou profissional, que só vale proporcionalmente ao amor que nela pomos ou 

encontramos” (p. 174). Para este autor o amor completa-se em três vertentes: Eros, Philae  e 

Ágape. 

 Eros é “o desejo e o desejo é falta” (p. 181). Apesar de nem todo o desejo ser Eros, 

todo o Eros é desejo. E como? “É o desejo determinado de certo objeto, enquanto faz falta 

particularmente” (p. 181). Isto é, não é o desejo de qualquer coisa mas de uma em particular, 

com aquelas características que nutrirão a falta, segundo Sócrates, daquilo que não somos ou 
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daquilo que não possuímos. Um desejo só existe enquanto não estiver saciado. Mas em Eros 

este desejo permanece faminto. É um amor sempre pobre mas rico de tudo o que lhe falta. 

Sempre entre a riqueza e a pobreza, entre a alegria e o sofrimento. Sempre insatisfeito e 

inquieto com o objeto de amor. É a paixão; necesariamente temporária. É o amor “mais 

violento, o mais rico em sofrimento, em fracassos, em ilusões, em desilusões… Eros é o seu 

nome; a carência é a sua essência; a paixão amorosa seu auge” (p. 185). Comte-Sponville 

ilustra a  diminuição da chama da paixão:  

“Você ainda me ama?”, ela pergunta. Você responde que sim, é claro. Todavia a 

verdade é que ela lhe faz menos falta. Depois voltará a fazer mais, assim é o corpo. 

No entanto, à força de estar presente todos os dias, todas as tardes, todas as manhãs, 

ela acabará lhe faltando cada vez menos, é inevitável, cada vez menos intensamente, 

cada vez menos frequentemente, depois menos que outra ou que a solidão. Eros se 

acalma, Eros se entedia: você tem o que já não lhe falta, e é isso que se chama casal. 

(1999, p. 185) 

 Se só existisse este tipo de amor as relações durariam o tempo da paixão. A esperança 

reside em que outro amor nascerá. Comte-Sponville fala também do eros paterno que é o 

amor do pai para um filho que deseja que seja e não o filho que tem. Passar do amor sonhado 

para o real é passar do filho sonhado para o filho real; e este processo obedece a um luto 

imaginário que invoca também outro tipo de amor. 

 Philae é o amor pelo que temos e não pelo que desejamos. Amar é aqui o regozijo 

pelo que se tem como é. É o” amor saciado” (Comte-Sponville, 1999, p. 195). Este tipo de 

amor encontra-se presente nas relações interpessoais de um modo geral entre o casal, entre 

pais e filhos ou entre amigos. “Philae é o amor, quando desabrocha entre humanos e 

quaisquer que sejam suas formas, contanto que não se reduza à falta ou à paixão (ao eros)” 
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(p. 197). É o amor-alegria, regozijo. As formas puras de amor não existem, ainda que 

aparentemente paradoxas coexistem. Como?  

Na prática, esses dois sentimentos podem de fato se misturar (…). Podemos nos 

regozijar (philae) com o que nos falta (eros), querer possuir (eros) aquilo cuja 

existência já é uma felicidade (philae), em outras palavras, amar apaixonadamente, 

ao mesmo tempo em que alegremente. (Comte-Sponville, 1999, p. 198) 

 As características da Philae são “a ternura (…) a cumplicidade, a fidelidade, o humor, 

a intimidade do corpo e da alma, o prazer visitado e revisitado” (p. 199). É um amor sensato, 

equilibrado e amadurecido em contraponto com eros que é um estado inicial.  No que respeita 

a uma relação conjugal, 

 passaram do amor louco ao amor sensato, se quisermos, e bem louco seria quem 

visse nisso uma perda, uma diminuição, uma banalização, quando é ao contrário um 

aprofundamento, mais amor, mais verdade, e a verdadeira exceção da vida afetiva. O 

que há de mais fácil de amar do que seu sonho? O que há de mais difícil de amar do 

que a realidade? O que há de mais fácil do que querer possuir? O que há de mais 

difícil do que saber aceitar? O que há de mais fácil do que a paixão? O que há de 

mais difícil do que o casal? Apaixonar-se está ao alcance de qualquer um. Amar não. 

(Comte-Sponville, 1999, p. 200) 

 “Estar apaixonado é um estado; amar, um ato” (Rougemont, 1989 , p. 278). Comte-

Sponville defende esta ideia na medida em que o estado promete, o ato cumpre. Philae é o 

amor comprometido e realizado, ao passo que a paixão é um sonho. Tanto Eros como Philae 

pressupõem uma recíproca, a questão que falta abordar é quando esta não existe. 

 Ágape é o amor que transcende os outros amores. É o amor sem recíproca, 

desinteressado, agido para o bem do outro e seu bem-estar. Caridade, no seu sentido 
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original
18

, como afeto, tornando o outro caro
19

 (querido, amado, rico). Amar “em pura 

perda”, desprendidamente, pois compreende o amor ao estranho, ao desconhecido, mesmo 

aquele que é considerado inimigo. Não ama em função do que o outro é, não é determinado 

pelo afeto que o outro gera em nós. Não ama porque o outro é amável, antes o outro é amável 

porque o amamos. Assim se compreende que podemos amar o não amável; o que não atrai ou 

não tem qualidades atrativas. Será este amor possível? Humano? Para Comte- Sponville, não. 

Por isso é também designado por amor divino. “Amor que não espera ser merecido, esse 

amor primeiro, gratuito, espontâneo, de facto, que é a verdade do amor e seu horizonte” (p. 

219). É um ideal perseguimos, uma meta a alcançar na jornada da vida. “É a aceitação alegre 

do outro, e de qualquer outro. Tal como ele é e quem quer que seja (p. 222). Difícil, com 

certeza e por isso tão divino. 

 Comte-Sponville resume assim os três amores: “a carência (eros), o regozijo (philae), 

a caridade (ágape)” (p.224). Ou ainda, eros, amor faminto - a fome; philae, amor alegria, 

regozijo – o riso; e ágape, amor caridade, desinteressado – o sorriso, por vezes seguido de 

lágrimas (Comte-Sponville, 1999). 

 O amor compõe-se de outros amores. Como pessoas movemo-nos mais ou menos 

harmoniosamente nas diferentes faces do amor. Como terapeutas somos o que somos como 

pessoas e isto não se dissocia na prática. Desta forma, o amor é sobretudo  uma força motriz 

que torna melhor o que se faz,  

“o caráter activo do amor leva a pessoa a dar de si mesma o que tem de mais 

precioso, valorizando o sentimento de vitalidade, que o amor é uma força que 

produz amor (…) é uma atitude, uma orientação de carácter que determina a relação 

de alguém com o mundo como um todo, e não com o objecto de amor.” (Grüdtner et 

al, 2010, p.319) 

                                                 
18

 Comte-Sponville também chama à atenção para a deturpação que a palavra caridade foi sofrendo até aos 

nossos dias. Importa salientar o seu sentido original. 
19

 http://www.myetymology.com/portuguese/caridade.html 
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 O amor, a proximidade e o envolvimento da pessoa do terapeuta na relação 

terapêutica são temas debatidos com interesse em diferentes disciplinas, como por exemplo a 

psicologia, onde são considerados como elementos operantes e integrantes deste tipo de 

relação interpessoal. 

 Kenneth Lambert, em 1973, defendeu num artigo sobre análise e psicoterapia que 

ágape era um fator terapêutico. A literatura psicanalítica evidenciava que, apesar de a 

interpretação analítica ser central no processo psicoterapêutico, para que houvesse eficácia da 

intervenção, teriam de estar reunidas certas condições no decurso das sessões, como por 

exemplo o ambiente físico e relacional. Uma dessas condições, Lambert, considerou ser o 

“ágape factor”. Vejamos as suas conclusões (Lambert, 1973, p. 45): 

“Isto envolve não sou as habilidades pessoais e a capacidade de mobilizar a 

predisposição do analista para compreender e analisar a situação de transferência e 

contratransferência, mas também uma certa qualidade – o fator ágape – pelo qual o 

analista está individualmente e pessoalmente envolvido no tratamento”
20

 

 O amor é um ingrediente transformador da experiência relacional terapêutica. A 

relação terapêutica é centrada no paciente, intencionalmente desenvolvida e pretensamente 

significativa. Tal como já vimos, a relação terapêutica é um processo que se desenvolve por 

fases sequenciais partindo de um nível superficial para um mais profundo até que se 

estabeleça a aliança terapêutica (Gardner, 2010). Este processo inicia-se por uma primeira 

abordagem próxima ao contacto social do quotidiano de qualquer pessoa, no entanto, esta 

abordagem encontra-se delimitada pelo referente terapêutico.  

 A relação terapêutica comporta duas dimensões essenciais, a profissional e a pessoal, 

sendo um ato e uma forma de ser (Brykczynska, 1997). O amor, neste contexto é o 

                                                 
20

 Tradução nossa - “This involves not only de personal skill and capacity to mobilize the analyst’s 

predisposition to understand and analyze the transference and countertransference situation, but also certain 

quality -the ágape factor- whereby the analyst is personally and individually involved in treatment”. (Lambert, 

1973, p. 45) 
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ingrediente impulsionador mas também agregador entre os conhecimentos técnico-

científicos, as competências de comunicação, a capacidade de escuta, a disponibilidade, a 

empatia, o interesse genuíno, o respeito, a congruência e determinadas qualidades. O amor 

manifesta-se de modos variados e muitas vezes subtis  

e é isso que vamos desocultar na terceira parte deste trabalho. Por agora vejamos como o 

amor tem sido entendido em enfermagem de modo a tornar claro o que se sabe sobre o 

fenómeno num movimento de predisposição para a epoché. 

 

2.2 O amor em enfermagem 

 Cuidar e amor, na literatura de enfermagem são conceitos intimamente ligados. 

Contudo esta relação, nomeadamente o conceito de amor é alvo de mal-entendidos (Kendrick 

& Robinson 2002; Lavoie et al, 2006), sendo mesmo criticado, enquanto designação. Por 

exemplo, McCance (2005) num estudo sobre o conceito de cuidar identifica quatro atributos, 

entre eles o amor mas substitui o termo por respeito. A sua justificação para esta substituição 

é o facto de rejeitar a ideia de se gostar dos pacientes, muito menos amar, parecendo-lhe o 

termo respeito mais adequado numa relação profissional. Pelo exposto parece que a autora 

argumenta a sua convicção com base numa ideia prévia onde o amor está confinado a 

relações de caráter não profissional.  

 Apesar de se abordar a importância dos afetos, há sempre um certo cuidado no uso da 

palavra amor quando se trata de nomear o tipo de sentimento presente na relação de cuidar 

em enfermagem.  

 O receio da utilização do termo amor em enfermagem tem também a ver com a 

confusão que pode ser gerada pois facilmente poderá ser conotado como um sentimento de 

caráter romântico/amoroso/sexual (Kendrick & Robinson 2002; Stickley & Freshwater, 2002; 

Castledine, 2011). Mas, mais uma vez estes mal-entendidos decorrem de uma interpretação 
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deturpada e de um provável desconhecimento da natureza do amor e dos seus diferentes 

tipos.  

 Sendo o amor ontológico, e portanto indissociável do ser, onde existem relações 

interpessoais significativas, independentemente do âmbito em que estas ocorrem, existe 

amor. 

 Nos trabalhos desenvolvidos por diferentes autoras de enfermagem que se têm 

dedicado ao desenvolvimento da teoria do cuidar como Jacono (1993), Eriksson (2002) ou 

Watson (20008), o amor aparece como um pressuposto básico do cuidar em enfermagem.  

 Jacono (1993) numa nota irónica menciona o fascínio que a definição do termo cuidar 

tem provocado nos investigadores. Na sua opinião, este grande interesse mascara um receio 

da raiz do próprio termo. A tentativa de cientificar o cuidar advém do facto de na sua origem 

este cuidar ser uma atividade para alguns tida como subserviente. Assim compreende os 

esforços que têm sido feitos são no sentido de criar uma definição de cuidar que não tenha 

este cariz de serviço prestado imposto. Nesta tentativa de valorização do que se faz tem 

emergido uma aposta na preparação técnico-científica e um menor investimento na qualidade 

da relação que é estabelecida, bem como nos comportamentos que evidenciam cuidar o outro. 

A autora evidencia também o desequilíbrio que tem vindo a acentuar-se entre o poder e o 

amor em enfermagem à medida que a sofisticação aumenta (Jacono & Jacono, 1994). Para 

Jacono (1993, p.193) “ o cuidar tem sido sempre um eufemismo da palavra amor”. O medo 

da aceitação desta assunção original do termo reside nas más-interpretações daquilo que é o 

amor para a enfermagem. A autora crítica o facto de alguns autores defenderem que os 

enfermeiros deverão manter uma atitude altruísta mesmo num meio de trabalho hostil, como 

sejam as más condições de trabalho. Ora, isto leva muitas vezes a um conflito entre o 

desempenho altamente produtivo exigido pelas instituições e a atenção que devem aos 

pacientes. Esta ideia veiculada, na opinião de Jacono (1993), leva a erros de sentido. A 
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questão não reside nas características do meio onde são prestados cuidados mas a quem ele é 

dirigido. Deste modo cuidar, que para a autora é amar, é entendido como “a capacidade de 

promover apoio aos outros em momentos de necessidade” (Jacono, 1993, p. 193). O foco é a 

pessoa não o contexto.  

 Outro conflito evidenciado por Jacono (1993) é o facto de o amor ser relacionado com 

trabalhos de caráter mais humilde e menos diferenciado. Esta é também uma ideia que tem 

contribuído para o afastamento cada vez maior dos enfermeiros desta forma de cuidar, na 

medida em que pretendem ser reconhecidos como técnicos cientificamente capazes. No 

entanto, o reconhecimento do valor da enfermagem vem pela assunção plena do seu papel, 

onde são os próprios enfermeiros que ditam o que é essencial ao invés de se nortearem por 

indicadores que são de outros domínios (Jacono, 1993).  

 Katie Eriksson (2002) aponta para uma reorientação de base ontológica na ciência do 

cuidar
21

. Propõe um modelo que tem como objetivo reconquistar a dimensão humanística, 

atribuindo-lhe um novo valor fundamental. Apesar de originalmente a ciência do cuidar se 

basear em valores humanísticos, a autora considera que estes não se encontram amadurecidos 

no exercício dos cuidados em enfermagem. Apoiada em Levinas (1988), Eriksson refere que 

poder voltar às origens é animar conceitos que entretanto morreram. 

 O cuidar tem como objetivo a preservação da vida e da saúde e o alívio do sofrimento. 

Na teoria de Eriksson a compaixão e o amor humano são dois conceitos fundamentais do 

                                                 
21

 Eriksson reflete nas possibilidades de desenvolvimento da ciência do cuidar. A primeira é a ciência do cuidar 

ser autónoma; a segunda é uma ciência médica cada vez mais influenciada pelo cuidar; e a terceira possibilidade 

é uma ciência influenciada pela interdisciplinaridade. A primeira hipótese, uma ciência do cuidar autónoma é 

um desafio que leva o estatuto do cuidar a um patamar superior. Isto significa que a ciência do cuidar não estaria 

amarrada a uma profissão específica mas seria uma identidade partilhada por profissionais de diferentes ramos. 

A segunda hipótese, aponta o cuidar poder vir influenciar cada vez mais as ciências médicas e a investigação. 

Atualmente existe um número de investigadores do cuidar focados no desenvolvimento mas que ainda não 

possuem oficialmente forma para a suportar enquanto disciplina. Tem havido um aumento da investigação 

médica no âmbito dos valores humanistas nos países nórdicos, tanto quanto a autora pode testemunhar, deixando 

a interrogação de como futuramente esse trabalho será designado. A terceira hipótese evolutiva da ciência do 

cuidar que Eriksson coloca é a de que esta poderá ter um grande impacto em contextos de interdisciplinaridade, 

onde profissionais de diferentes áreas se reúnem para discutir os aspetos levantados pelo cuidar no quotidiano. 

Contudo existe aqui o risco de termos uma disciplina sem autonomia que irá ficar cada vez mais pragmática que 

se move entre conceitos base, como pessoa, saúde ou ambiente de diferentes conceções. 
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cuidar, designando-os por motriz caritas. Caritas é, a seu ver, o estímulo e o valor essencial 

da ciência do cuidar. Os pressupostos básicos da sua teoria assentam neste conceito de 

caritas, onde o amor é determinante para se responder ao apelo do outro. Neste sentido dá 

destaque à ética caritativa que compreende a ética do amor, responsabilidade e sacrifício, 

onde o cuidar reside numa relação desinteressada e num desejo genuíno de aliviar o 

sofrimento do outro. Para a autora, a ética, à luz de Levinas, precede a ontologia em termos 

teóricos e práticos, de maneira que esta não se acrescenta ao conhecimento mas antes está na 

sua base. Esta perspetiva tem impacto na forma como olhamos o todo do outro que se 

apresenta como sujeito de cuidados. 

 Eriksson (2002) defende a ciência do cuidar como disciplina académica que informe a 

prática e que desenvolva os seus valores internos de modo consistente. O seu contributo é a 

de uma nova perspetiva na ciência do cuidar, a ética da compaixão e do amor. 

 Jean Watson, em 2008, reviu e atualizou a sua teoria humana do cuidar. Na versão 

original, datada de 1979, apresentou os aspetos que considerava essenciais para o cuidar em 

enfermagem. Fruto da sua investigação, este primeiro trabalho foi expandido, tendo resultado 

numa evolução de conceitos. Os até então designados fatores cuidativos passam a processos 

caritas. Esta mudança é explicitada por si, alegando que com o uso do termo caritas (do 

latim, estimar, acalentar, nutrir, dar atenção) pretende intencionalmente dar visibilidade ao 

amor nos cuidados. A autora suporta-se na conceção de responsabilidade de Levinas para 

afirmar que em enfermagem a palavra amor ilumina a intimidade existente entre o cuidado e 

o amor. Desta forma define caritas como cuidado e amor, onde, quer o cuidado quer o amor 

são simultaneamente terrenos e metafísicos, imanentes e transcendentes. Esta parceria, 

cuidado e amor, cria um acesso particular ao interior do sujeito-enfermeiro ou sujeito-pessoa 

cuidada.  
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 Watson (2008) contesta o domínio técnico-científico em enfermagem e Boff (1999) 

lamenta que o caminho da humanidade tenha um sentido cada vez mais tecnicista e racional 

pois tal contraria as suas características particulares. Reflitamos com Boff (1999, p. 35), 

(…) que imagem de ser humano projetamos quando o descobrimos como um ser-no-

mundo-com-outros sempre se relacionando, construindo seu habitat, ocupando-se 

com as coisas, preocupando-se com as pessoas, dedicando-se àquilo que lhe 

representa importância e valor e dispondo-se a sofrer e alegrar-se com quem se sente 

unido e ama? A resposta mais adequada será: o ser humano é um ser de cuidado, 

mais ainda, a sua essência se encontra no cuidado.  

 Se na essência somos cuidado, que caminho é este que trilhamos que nos afasta de nós 

mesmos? Pode o paradigma tradicional, reducionista e mecanizado garantir um estar no 

mundo mais seguro por ser mais igual a tantos outros? Parece que voltar às origens é ser 

diferente, e ser diferente é um atrevimento que nem todos arriscam. 

 Nesta linha, Watson (2008) critica que a formação em enfermagem seja tão centrada 

no fazer e dê tão pouca atenção à forma de ser enquanto se executa determinado 

procedimento; a tónica do como ser durante o fazer. É com esta preocupação que a autora 

aponta para um regresso às origens do cuidar. 

  Caritas sustém-se em premissas de valores humanistas, onde o amor tem um lugar de 

destaque. O amor no cuidado em enfermagem tem um poder curativo para os envolvidos no 

processo caritas pelo que deve ser reconhecido e exercido pelos enfermeiros, de forma 

intencional, isto é consciente (Watson, 2008). 

 Com base nestas teóricas tem surgido um conjunto de artigos que pretendem 

sensibilizar para a importância do amor no cuidar em enfermagem. Veremos o estado da arte 

do amor em enfermagem. 
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 Kendrick e Robinson (2002, p. 295), na linha da ciência do cuidar, entendem que “o 

amor é a base para uma ética relacional que é transformadora por natureza”.  

 Pembroke  (2006) e Valentine-Maher (2008) propõe a junção do eros ao ágape como 

fundamento para o cuidar ético, na medida em que eros produz uma paixão pela vida.  

 Entre as diferentes autoras que advogam o cuidar (caring) como Brenda Jacono 

(1993), Stan van Hoof, (1999) Katie Eriksson (2002), Jean Watson (2009), o amor é um 

denominador comum para o agir num ideal humanista, fundamento da ciência do cuidar.  

 Se o amor for isolado do seu contexto ontológico, de facto poderá levantar questões 

conceptuais para a enfermagem. Contudo, abordado como um fundamento ontológico do 

cuidar em enfermagem, poderá favorecer o potencial humano quer do enfermeiro quer da 

pessoa que é cuidada (Arman & Rehnsfeldt, 2006). 

 Dowling (2004) defendeu que cuidado, amor e intimidade em enfermagem são o 

coração da relação terapêutica presentes no quotidiano profissional e por isso muitas vezes 

são dados como garantidos. No entanto, conclui que os enfermeiros se movem num 

continuum entre o envolvimento e o distanciamento relativamente aos seus pacientes e que 

isso muitas vezes depende de quem estão a cuidar. Neste sentido, Dowling apoiada na 

proposta de Morse (1990), apela ao imperativo moral dos cuidados de enfermagem para que 

se mantenha as necessidades dos pacientes como alvo fundamental e que estas sejam 

orientadoras do cuidado de modo a que não se adote nenhum dos extremos do continuum; o 

sobre envolvimento ou a completa distância. 

 A relação terapêutica em enfermagem, sobretudo na área de saúde mental, visa 

essencialmente promover o insight e facilitar o processo de mudança para um nível superior 

de bem-estar ou, de acordo com Rehnsfeldt  e Eriksson  (2004), para um nível de sofrimento 

suportável. O amor permite-nos lidar e suportar este sofrimento, pois no âmbito de uma 

relação de interesse genuíno e envolvimento com o outro o que se passa com ele irá tocar-
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nos. Sem amor a tendência naturalmente humana é a de procurar afastar-se de fontes de 

sofrimento ou levantar defesas. Quando assim é, dá-se o oposto e evitamos entrar em 

contacto com o outro para não o ver sofrer e, deste modo, não sofrermos.  

 Fitzgerald e Van Hooft (2000) afirmam que o sistema saúde, pelas condições e 

exigências de trabalho centradas nos lucros económicos, tem contribuído para um cuidar com 

menos amor. Mas, acreditam que os enfermeiros que fazem uso do amor na prestação de 

cuidados vão mais além daquilo que é esperado do seu papel. Neste sentido “o amor em 

enfermagem foi entendido como a vontade e o compromisso do enfermeiro para querer o bem 

do outro antes de si mesmo, sem reciprocidade”
22

 (Fitzgerald & Van Hooft, 2000, p. 481).  

 Fitzgerald (2005, 2006) na sua tese de doutoramento defende que o amor em 

enfermagem é uma responsabilidade moral, sendo uma forma de amor que promove a 

possibilidade do ser.  

 Watson (2009) propõe que o modelo tradicional utilizado na prestação de cuidados 

mude para um modelo de ciência do cuidar, que integra a ética e o amor, como fundamentais 

no processo de restabelecimento
23

. 

  Banfield (2013) apoiada na teoria do auto-cuidado de Orem destaca o amor como uma 

qualidade humana fundamental que nos permite estar ligados com o outro e deste modo ser 

uma componente da ação da enfermeira.  

 Veremos, no entanto, que os autores diferem de opinião no tipo de amor que está 

presente em enfermagem. Uns consideram que é o tipo de amor ágape, outros que é ágape e 

philae  e ainda outros, ágape e eros. À medida que formos salientando como o amor se 

encontra descrito em enfermagem, focaremos estas variações de tipo. Vejamos. 

                                                 
22

 Tradução nossa -  “love in nursing was understood as the willingness and commitment of the nurse to want 

the good of the other before the self, without reciprocity.” (Fitzgerald & Van Hooft, 2000, p. 481). 
23

 Com esta filosofia em mente criou o Watson Caring Science Institute com o intuito de disseminar esta 

abordagem. 
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 Van der Cingel (2009) usa o termo compaixão, emoção altruísta, como uma forma de 

amor com grande poder de humanização. Para a autora a compaixão não diminui o 

sofrimento do outro mas mostra-lhe que não está só. Nesta linha, Kendrick e Robinson (2002) 

procuraram ampliar o conceito ágape, amor altruísta para além do seu cariz religioso, 

defendendo que o amor é o fundamento da relação ética, independentemente das convicções 

religiosas do profissional. A ética fundada no amor compreende responsabilidade, diálogo e 

transformação. 

 Rollings (2008) designa o amor em enfermagem como um amor profissional. Aquele 

que combina ágape com philae. Afirma que o amor nas relações de cuidar promove o 

aumento da qualidade dos cuidados prestados em enfermagem oncológica. Mas salienta que 

apesar desta forma de cuidar levar a uma maior realização profissional, os riscos de burden, 

nomeadamente sobrecarga emocional, poderão ser maiores, na medida em que exige mais da 

pessoa do enfermeiro. Ler o seu relato pessoal ajuda-nos a compreender a sua posição:  

Há um tempo atrás estabeleci uma relação próxima com um paciente que veio a 

morrer. Fiquei triste mas não conseguia compreender porque estava a sofrer. Eu 

sabia que ele era especial e tínhamos uma boa relação enfermeira-paciente mas 

senti-me culpada por sofrer por ele, como se não tivesse o direito, como se a perda e 

o luto fossem reservadas à família e amigos. Passei muito tempo a examinar os meus 

sentimentos até que percebi que o que sentia por este paciente era “amor 

profissional”. Isto não foi algo que tivesse partilhado com os meus colegas ou 

particularmente com o meu companheiro porque eu própria não compreendia, até 

agora. Isto não quer dizer que eu estivesse apaixonada por ele ou que fosse amor 

íntimo mas que eu preocupava-me profundamente com ele enquanto enfermeira e 
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queria garantir que tudo o que fazia tinha em conta as suas necessidades e não as 

minhas.
24

 (Rollings, 2008. p 53) 

 O amor atribui sentido ao cuidado, beneficiando o paciente e família e também à vida 

pessoal do enfermeiro (Rollings, 2008; Stickley e Freshwater, 2002). No entanto há um 

preço, pois este amor implica envolvimento pessoal e uma necessária aferição dos limites 

profissionais. Fitzgerald e Van Hooft (2000) e Fitzgerald (2005, 2006) salientam 

precisamente que os enfermeiros descrevem que o amor no cuidar leva a assunção de riscos 

pessoais na medida em que há um compromisso que os leva a colocar os pacientes em 

primeiro plano. Apesar deste esforço, Rollings (2008) defende que existem benefícios 

profissionais, recompensas invisíveis (Stickley e Freshwater, 2002), como o sentimento de 

realização e um enriquecimento pessoal que só por esta via são conseguidos. Para Rollings 

(2008) é clara a relação que existe entre amor e sofrimento que sentimos pela perda de 

alguém a quem dirigimos esse amor, sendo que o contrário é a indiferença. A sobrecarga 

emocional que daí advém é equiparada a um “barril de pólvora” que deverá ser compensada 

(para que não exploda) com um investimento no conhecimento pessoal e um ambiente 

profissional apoiante, favorecendo suporte emocional e espiritual por meio da supervisão 

clínica.  

 Stickley e Freshwater (2002) também alertam para a necessidade de supervisão clínica 

como um meio de prevenir a sobrecarga emocional mas também como forma de aferir a 

qualidade do cuidar e os limites terapêuticos. As autoras consideram que o amor é 

fundamental na relação enfermeira-paciente, na medida em que tem um potencial reparador 

                                                 
24

 Tradução nossa - “A while ago I encountered a very close relationship with a patient who subsequently died. I 

grieved for him but could not understand why I was grieving. I knew he was special and we had a good nurse-

patient relationship but I felt guilty to grieve for him, as though I did not have the right, that the loss and 

mourning were to be reserved for his family and friends. I spent a long time examining my feelings until I 

realized that what I felt for this patient was “professional love.” This is not something I would have shared with 

my colleagues or especially my partner because I did not really understand it myself, until now. It did not mean 

I was in love with him or that the love was intimate but that I cared deeply for him in my role as a nurse and I 

wanted to ensure all I did for him was with regard to his needs and not mine.” (Rollings, 2008. p 53) 
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para o paciente. Fazem uma proposta para o desenvolvimento do que chamam a arte de amar 

no cuidar em enfermagem assente nas premissas de Erich Fromm (1957)
25

, são elas: a 

disciplina, a concentração, a paciência, a preocupação e a atividade.  

 A disciplina, à semelhança do que é requerido para o desenvolvimento de qualquer 

outra arte, é neste caso imposta ao profissional no sentido de se autoexaminar de modo a que 

a nossa própria vulnerabilidade não interfira no processo terapêutico. Para isso há a 

necessidade de se conhecer para que o amor se situe dentro de limites profissionais.  

 A concentração é uma necessidade premente num mundo onde cada vez mais estamos 

habituados a fazer inúmeras tarefas ao mesmo tempo. Para Fromm (2005) a concentração é 

uma das coisas mais difíceis de fazer pois implica também a capacidade de saber estar 

sozinho sem fazer nada – estar connosco próprios. Desenvolver esta capacidade em nós 

mesmos prepara-nos para o fazer no âmbito da relação terapêutica, isto é dá-nos a 

possibilidade de nos focarmos exclusivamente no outro. “Estar concentrado significa 

sobretudo ouvir” Fromm (2005, p. 115), pois muitas vezes opinamos e sugerimos alternativas 

sem ter realmente escutado o que a pessoa nos disse. Stickley e Freshwater (2002) expandem 

esta premissa para a necessidade de nos concentrarmos, persistindo no que estamos a fazer ao 

longo do tempo, ponderando falhas e corrigindo-as.  

 A paciência é um exercício quase contranatura numa era em que os objetivos 

económicos se sobrepõem aos humanos, do ponto de vista empresarial-lucrativo. No que toca 

à dimensão humana o tempo não é o mesmo, nem tão pouco previsível, como manejar uma 

máquina
26

. Se pensarmos por exemplo no âmbito da saúde mental, de um modo geral, 

                                                 
25

 Para este psicólogo a arte de amar tem um conjunto de princípios que permitem colocar o amor em prática, 

são elas: a disciplina, a concentração, a paciência, a preocupação e a atividade (Fromm, 2005). Stickley e 

Freshwater (2002) aplicaram estes pré-requisitos à enfermagem. 
26

 É com uma certa perplexidade que, com vista à dotação de enfermeiros nos serviços, vemos 

preconizado/estimado um tempo determinado para, por exemplo, o estabelecimento de uma relação de ajuda, à 

semelhança de uma mudança de sistemas de ventilação ou preparação terapêutica. 
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demora-se muito tempo a adoecer e também muito tempo a recuperar, sobretudo se tivermos 

em conta o ritmo particular de cada doente.  

A preocupação é particularmente genuína; uma “preocupação suprema” (Fromm, 2005, p. 

111), de modo que a pessoa seja cuidada nas suas diferentes dimensões, portanto na sua 

totalidade. 

 A atividade permite-nos exercitar a disciplina, a concentração, a paciência e a 

preocupação, de modo que se torne uma expressão da nossa vontade e não algo imposto de 

fora. Esta é para Fromm (2005) uma atividade interna no sentido em que emana de nós e não 

se esgota no ato de fazer algo. Para nos tornarmos mestres numa arte teremos de a praticar 

com o objetivo da excelência. 

  Para Watson (2003) a prática do amor é um fundamento ético que está na base da 

nossa humanidade enquanto partilha mas também da enfermagem. O amor é o alicerce das 

metáforas usadas por Levinas na “ética da face” e por Logstrup em “ter a vida do outro nas 

nossas mãos” que nos chama a atenção para a importância de manter a nossa humanidade a 

um nível profundo tendo em conta os desafios tecnológicos e a supremacia da produtividade. 

 O amor cósmico, como Watson o designa, acontece no momento em que entramos em 

contacto com o paciente por meio do encontro num campo magnético que é criado face às 

condições de vulnerabilidade do outro e à nossa sensibilidade /humanidade num cuidado 

transpessoal.
27

 

                                                 
27

 As razões para esta assunção compreendem: “os pensamentos e as escolhas que fazemos possuem e 

transmitem uma energia espiritual para nós e para os outros; a nossa consciência, intencionalidade e presença 

fazem a diferença para o melhor ou para o pior; a tranquilidade e a plena consciência num momento de cuidar 

geram tranquilidade e plena consciência; cuidado e amor gera cuidado e amor; o cuidado transpessoal torna-se 

transformador, libertando-nos para viver e exercer amor e cuidado numa vida vulgar por meios invulgares. 

O exercício do cuidado transpessoal compreende: suspensão do papel e estatuto – honrar cada pessoa, seu 

talento, dons e potencial como essenciais para o todo; falar e ouvir sem juízos prévios, trabalhar com um 

coração-centrado; trabalhar para a partilha significativa e valores comuns; escutar com compaixão e de coração 

aberto, sem interromper – ouvir a sua história tem um poder curativo; tender para a calma, centrar-se, 

favorecendo o silêncio para a reflexão, contemplação e clareza; reconhecer que a prática do cuidado- amoroso 

transcende o próprio e liga- nos de humano-para-humano, espírito-para espírito, onde a nossa vida e trabalho já 

não estão mais separados; honrar o facto de fazermos parte da caminhada do outro – todos estamos numa 
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 O amor e a compaixão são componentes de uma atitude que promove a recuperação 

do paciente, por meio de uma prática que exercite a reflexão acerca do que fazemos (Johns, 

2005) defende que. As pessoas partilham uma reciprocidade universal de amor e 

responsabilidade e em enfermagem promove-se esses valores por meio da compaixão, da 

responsabilidade e do holismo. O amor é tido como estando muito próximo da interligação 

(entendida como a relação e responsabilidade mútua entre as pessoas e também com o 

ambiente), na medida em que o amor é a porta de entrada para o sentimento de unificação 

com os outros e com o meio (Love, 2008). 

 Helin e Lindström (2003) consideram que o amor, responsabilidade e sacrifício estão 

interrelacionados e são valores que sustentam a escolha ética na prática de cuidados na 

medida em que “cuidar no mundo do paciente convida-nos a formar uma ética de cuidados 

baseada no paradigma que une a misericórdia e compaixão com a estima e o respeito pelo 

outro”
28

 (Helin & Lindström, 2003, p.426). 

 Emakpo e Nyback (2010) também situam o amor na ciência do cuidar. Entendem o 

amor como um conceito universal e que de acordo com Oord (2005) leva a uma ação 

compassiva para com o outro de forma a promover o bem estar. Mas o amor tem também 

impacto no enfermeiro, promovendo um contacto mais genuíno consigo mesmo e com os 

outros (Stickley & Freshwater, 2002). O amor pode ser experenciado e expresso mas se 

estiver ausente comprometerá os cuidados, podendo mesmo aumentar o sofrimento (Emakpo 

& Nyback, 2010). Para estas autoras o amor em enfermagem tem duas componentes, ágape, 

amor altruísta e eros, a vitalidade que nos impulsiona para o sujeito.  

 Para Castledine (2011)  o amor agápigo  é o que está mais próximo da enfermagem, 

sobretudo por razões de ordem histórica e a ligação com as ordens religiosas. Na sua opinião  

                                                                                                                                                        
jornada para a cura como parte do infinito da condição humana – quando trabalhamos para a nossa cura, 

contribuímos para a cura do todo.” (Watson, 2003, p. 201) 
28

 Tadução nossa – “Caring in the patient’s world invites us to form an ethic of caring based on a paradigm that 

unites mercy and compassion with esteem and respect for the other.” (Helin & Lindström, 2003, p. 426). 
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ágape é expressado mediante determinadas condições para o bem do paciente. O amor  em 

enfermagem é central e deve ser ponderado pelos enfermeiros para que promovam um 

cuidado compassivo a par do respeito e da dignidade do paciente (Castledine, 2011).  

 Apesar da produção exitente sobre o tema do amor em enfermagem Gallagher (2011) 

sugere que se explicite o que se entende por este amor. 

 O amor no cuidar em enfermagem é uma força motriz que nos compele a fazer o 

melhor pelo outro, promovendo o seu valor mais elevado. Suportados em Max Scheller  

entendemos que “ o amor é esse movimento intencional, graças ao qual, partindo do valor 

dado de um objeto, é visualizado o seu valor mais alto” (2009, p. 153) e sintonizados com 

Ricoeur “o amor não é simplesmente uma reação a um valor já experimentado, mas uma 

exaltação, uma re-elevação do valor. (…) O amor aumenta o valor daquilo que apreende. O 

amor ajuda o seu objeto a tornar-se mais alto do que é” (2010, p. 22).  

 Como este amor se manifesta será objeto de reflexão na terceira parte deste trabalho. 

 Watson (2002) entende que a relação que se estabelece numa relação de cuidar é de 

uma natureza especial. Designa-a por relação transpessoal, tendo como pressuposto que o 

enfermeiro tenha em conta o todo da pessoa de quem cuida e o seu modo de estar-no-mundo. 

 A relação interpessoal enfermeiro-paciente é uma relação de âmbito profissional que 

visa responder às necessidades do outro, com o objetivo de manter ou restabelecer a saúde e o 

bem-estar. Estando esta no cerne do contexto de cuidar em enfermagem procuraremos nos 

próximos capítulos explorar as especificidades da relação interpessoal enfermeiro-paciente, 

como seja a relação terapêutica. 
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3. Relação terapêutica em enfermagem 
29

 

 

 Cuidar em enfermagem pressupõe um “processo interpessoal” em contexto 

profissional com fins que beneficiem o paciente e que são portanto “frequentemente 

terapêuticos” (Peplau, 1991, p. 5). Ou seja, são desenvolvidos um conjunto de ações que na 

maior parte das vezes conseguem ajudar a pessoa cuidada (Peplau, 1991). “O processo de 

enfermagem é educativo e terapêutico quando enfermeiro e paciente se conhecem e se 

respeitam mutuamente, iguais enquanto pessoas, no entanto, diferentes, enquanto pessoas que 

compartilham a solução dos problemas”
30

 (Peplau, 1991, p. 9). Enquanto processo, cuidar em 

enfermagem pressupõe o estabelecimento de objetivos, metas intermédias e o 

desenvolvimento de ações de acordo com as fases da interação
31

 enfermeiro e paciente. Neste 

processo ocorrem operações de caráter técnico e interpessoal. Contudo a primeira abordagem 

feita ao paciente é para perceber qual a sua necessidade, só então depois se decide qual a 

forma de intervenção e a utilização ou não de meios técnicos. Nesta medida Peplau (1991) 

defende que a enfermagem é sobretudo um processo interpessoal.  

 Vejamos agora que contornos poderá ter esta interação e como esta se pode constituir 

como relação terapêutica.  

 Apesar do termo e destaque dado a esta particular forma de estar na relação com o 

paciente ter sido marcada em enfermagem pelos trabalhos de Hildegard Peplau, enfermeira 

de saúde mental, com a teoria das relações interpessoais em enfermagem, nos anos 50, a 

                                                 
29

 Este capítulo inclui material de uma revisão sistemática da literatura que foi publicada. Pereira, P., & Rebelo-

Botelho, M. A. (2014). “Qualidades pessoais do enfermeiro e relação terapêutica em saúde mental: Revisão 

sistemática da literatura”. Revista Pensar Enfermagem, 18(2) 2º semestre. 

http://pensarenfermagem.esel.pt/files/Artigo4_61_73.pdf 
30

 Tradução nossa – “The nursing process is educative and therapeutic when nurse and patient can come to know 

and to respect each other, as persons who are alike, and yet, different, as persons who share in the solutions of 

problems” (Peplau, 1991, p. 9) 
31

 Fases de interação da relação terapêutica – orientação, identificação, exploração e resolução. 
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relação terapêutica pode ser utilizada por enfermeiros de diferentes especialidades e 

contextos, bem como por outros grupos profissionais da área da saúde mental. Veremos mais 

à frente a diferença de uma relação terapêutica levada a cabo por um enfermeiro e outros 

profissionais. 

 A relação terapêutica é uma relação interpessoal que decorre em contexto profissional, 

contudo afirma-se na presença de certos pressupostos que importa dar destaque. 

 A relação terapêutica é o desenvolvimento de uma relação dual que acontece no 

encontro entre o enfermeiro e o paciente e tem um potencial reparador e nutritivo para a 

pessoa cuidada, constituindo-se como favorecedora do potencial humano (Reynolds, 2009).  

 Os objetivos da relação terapêutica compreendem: criar um clima comunicacional de 

modo a perceber as perceções e necessidades do paciente; facilitar vias de compreensão do 

paciente para lidar com o seu contexto vivencial; procurar a redução ou resolução do 

problema do paciente (Reynolds, 2009); oferecer a possibilidade de vivência de uma nova 

forma de relação. 

 Em contexto de saúde mental, compreende-se a relação terapêutica como uma forma 

de intervenção específica que promove um espaço com potencial reparador para o paciente na 

medida em que o que é falado tende a ser menos agido, o que possibilita uma maior 

compreensão e possibilidade de fazer face às dificuldades e sofrimento. É portanto um espaço 

de interação específico entre o profissional e o paciente caracterizado por um momento de 

diálogo particular, com um tempo determinado, na maioria das vezes previamente acordado 

entre ambos quanto ao espaço, hora e duração da intervenção. Os objetivos deste encontro 

variam de acordo com as necessidades do paciente. Apesar destes requisitos, os enfermeiros, 

pelas características particulares da sua intervenção e do tempo que estão em contacto com os 

pacientes, para além destes espaços previstos de relação terapêutica, têm momentos 

imprevistos em que têm a oportunidade de a desenvolver. Esta é aliás uma das diferenças 
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entre a relação terapêutica estabelecida pelo enfermeiro e a que é realizada por outros 

profissionais de saúde, como sejam, psiquiatras ou psicólogos. Estas residem 

fundamentalmente no facto de para os enfermeiros poder acontecer de modo imprevisto, 

enquanto para os outros profissionais está pré-estabelecido o momento da interação; e 

diferem também nos objetivos específicos face à função desempenhada por cada profissional. 

 Esta relação terapêutica, tanto em tempos previstos como imprevistos, é uma das 

formas de intervenção mais frequentes no quotidiano da enfermagem de saúde mental, dado 

ser uma área onde, pela sua natureza, as necessidades do paciente são sobretudo relacionais. 

Desta forma, ao invés de procedimentos técnicos com materiais e equipamento mais ou 

menos complexos, o enfermeiro usa-se a si mesmo como instrumento terapêutico no processo 

de cuidar. Por este aspeto singular compreende-se a importância do autoconhecimento, bem 

como do desenvolvimento de qualidades pessoais que beneficiem a relação com o paciente. 

 A relação terapêutica mobiliza diferentes domínios da pessoa do enfermeiro, o técnico 

e o pessoal. Na prática estes são indissociáveis, mas a tentativa de os isolar, ainda que 

teoricamente, permite compreender melhor o todo complexo.  

 O domínio técnico compreende o conhecimento teórico e a perícia do enfermeiro mas 

também com a experiência não só pelos anos que acumula na profissão, mas sobretudo pela 

experiência prática que resulta de um processo reflexivo acerca do que faz.  

 O domínio de ordem pessoal compreende as características pessoais de cada 

enfermeiro, na medida em que a relação terapêutica pressupõe um envolvimento do 

enfermeiro com aquilo que é como pessoa. Veremos então as particularidades da relação que 

apela a estes domínios e aprofundaremos em particular o domínio pessoal.  

 A relação terapêutica tem como características: ser interpessoal; ter um objetivo que 

beneficie o paciente; desenvolver-se por etapas; decorrer num espaço temporal limitado; e 

exige que o enfermeiro utilize não só conhecimentos teóricos como a si mesmo (Chalifour, 
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2008). O enfermeiro imprime um cariz pessoal na interação e este cunho pode ser facilitador 

ou inibidor do crescimento do paciente (Coatsworth-Puspoky, Forchuk, & Ward-Griffin, 

2006; McCann & Baker, 2001). Os limites terapêuticos, até onde se vai e o que se pode ou 

não fazer e dizer, deverão ser pautados e aferidos pois estes estabelecem as fronteiras entre o 

que pertence ao domínio do profissional e o que pertence ao domínio do social. 

 As qualidades pessoais são fundamentais para o estabelecimento, desenvolvimento e 

eficácia da relação terapêutica. Convoquemos alguns autores e estudos efetuados neste 

âmbito para perceber melhor quais são.   

 Heron (2001) questiona o modo como se profissionaliza a ajuda humana e evidencia 

alguns atributos fundamentais do profissional. Estes atributos, tal como Lopes (2006) 

observa, estão ligados a características intrínsecas do ser humano. O cuidar encontra-se 

intimamente ligado à experiência humana, pelo que se age com o capital humano que 

possuímos. 

De acordo com Chalifour (2008, p. 9,10)  

é na expressão consciente das suas qualidades pessoais e profissionais que se situa a 

base de todas as suas intervenções. Em diversas situações de ajuda serão as suas 

qualidades humanas que se constituirão como os principais utensílios. 

 Qualquer que seja a área do conhecimento que tem como alvo a pessoa, as qualidades 

pessoais são frequentemente referidas pelos autores como sendo fundamentais no 

estabelecimento de uma relação terapêutica (Chalifour, 2008; Fehr, Sprecher & Underwood 

2009; Lambert, 1973). 

 A relação interpessoal estabelecida no exercício dos cuidados de enfermagem 

 vive em relação estreita com a intimidade do paciente e a intensidade das trocas diárias, por 

vezes quase familiares, exigindo da pessoa do enfermeiro conhecimento de si próprio, 
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mobilização das suas qualidades pessoais e uma consciência profunda dos limites da relação 

terapêutica.  

 As estratégias utilizadas para o desenvolvimento da relação terapêutica implicam um 

envolvimento da pessoa do enfermeiro, recorrendo este a elementos da esfera pessoal e social 

(Coatsworth-Puspoky, Forchuk, & Ward-Griffin, 2006; Gardner, 2010; Hurley, 2009; 

Johansson,  SkÄRsÄTer, & Danielson, 2007; Schout, De Jong & Zeelen, 2010).  

 A relação terapêutica é um processo que se desenvolve por fases desde um nível mais 

superficial ao mais profundo até que se estabeleça a aliança terapêutica (Gardner, 2010). Este 

processo inicia-se por uma primeira abordagem próxima ao contacto social do quotidiano de 

qualquer pessoa, no entanto, esta abordagem encontra-se delimitada pelo referente 

terapêutico. 

 McCann e Baker (2001) e os investigadores Coatsworth-Puspoky, Forchuk, e Ward-

Griffin (2006) salientam que as relações terapêuticas são influenciadas pelos anos de 

experiência mas também pelas atitudes e personalidade dos enfermeiros. Coatsworth-

Puspoky, Forchuk, e Ward-Griffin (2006) apuraram dois tipos de relações enfermeiro-

paciente, as que se desenvolvem - relação positiva; e as que se deterioram - relação negativa. 

Esta dicotomia emerge do discurso das pessoas cuidadas. Em qualquer um dos tipos de 

relação estabelecida está patente a importância da pessoa do enfermeiro e como este 

influencia o curso da relação. 

 Johansson, SkÄRsÄTer, e Danielson (2007) também identificaram estas duas facetas 

da relação, denominando-as, relações de cuidado e relações de não cuidado. As relações de 

sucesso são pautadas pela disponibilidade para ouvir, respeito, gentileza, flexibilidade, 

proximidade e pelo suporte por parte do enfermeiro, sendo estes, para os autores, valores 

onde o ser humano se revela profundamente. Também para Coatsworth-Puspoky, Forchuk, e 
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Ward-Griffin (2006) a escuta é um elemento fundamental da relação dado que valida o outro 

como pessoa. 

 Para Shattell, Starr, e Thomas, (2007), os atributos pessoais do terapeuta implicam 

não fazer julgamentos, ser paciente, ser brando a falar, ser aberto, genuíno, ser calmo e 

estável. Na sua pesquisa os pacientes valorizaram o facto de os enfermeiros os fazerem 

sentir-se especiais; serem tocados fisicamente através de um abraço ou colocar a mão no 

ombro; mas também serem tocados metaforicamente, como seja tocar no coração/alma. 

Também neste estudo é evidenciada a importância das dimensões profissional e pessoal na 

relação terapêutica. As pessoas enfatizaram que se sentiam ligados aos enfermeiros pelos 

seus atributos pessoais, pelo investimento mútuo, pelas técnicas de comunicação particulares 

e ainda pela exposição pessoal/abertura dos profissionais. São também nomeados requisitos 

para se conhecer o paciente profundamente, são eles: interesse genuíno, importar-se com, 

sinceridade e compreensão. Assim conhecer a pessoa cuidada implica tempo, compreensão e 

perícia. É também sublinhado que a compaixão e interesse são elementos essenciais no 

estabelecimento da relação terapêutica mas isoladamente não são suficientes. Para que o 

paciente sinta que está a ser ajudado tem que haver um espaço de ação, isto é, ajudar a 

resolver problemas práticos. Fazer por ou com é crucial para a experiência da relação 

terapêutica (Shattell, Starr, & Thomas, 2007). 

 Para o desenvolvimento de uma relação terapêutica de qualidade, Dziopa e Ahern 

(2009a) identificaram três diferentes modos: o estilo parceiro, o estilo sénior e o estilo 

protetor. Em qualquer delas seja no estilo, parceiro, sénior ou protetor existe uma parceria 

com o paciente. As autoras concluem que pelo facto de os contextos e pacientes serem 

distintos, estes diferentes estilos de atuação poderão ser uma mais-valia. Pressupõem que, por 

exemplo, o estilo parceiro-sénior seja mais eficaz em serviços de psiquiatria forense, ou 

ainda, que num serviço de adolescentes uma abordagem parceiro-igual possa ser mais 
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apropriada. Apontam ainda benefícios se em cada turno coexistirem diferentes estilos de 

enfermeiro de modo a ser dada uma resposta adaptada a cada paciente. 

 As mesmas autoras, num outro estudo de 2009b, elaboraram uma tipologia onde são 

identificados nove atributos gerais para o desenvolvimento da qualidade da relação 

terapêutica. Vejamos como entendem cada um deles e como diferentes autores também os 

referem. 

  A compreensão e empatia englobam uma escuta ativa, onde a expressão de 

sentimentos e pensamentos deve ser estimulada sem censura ou juízo de valor (Dziopa & 

Ahern, 2009b; Shattell, Starr, & Thomas, 2007;).  

 O cuidado individualizado pressupõe olhar o paciente para além da doença mental, 

onde o enfermeiro não é um gestor da doença mas um suporte para um paciente gerir a sua 

vida face à doença. Tendo em conta o cuidado individualizado ainda é salientada a 

importância de se ser flexível (Shout, De Jong & Zeelen, 2010), no que respeita às regras do 

serviço, sendo que este aspeto é uma intervenção que pela possibilidade de gerar clivagens ou 

mal entendidos deverá ser efetuada por enfermeiros experientes (Dziopa & Ahern, 2009b). 

 Prestar apoio proporciona sentimentos de segurança e conforto e implica um conjunto 

de ações como dar feedback e sugestões, promover esperança, refletir em conjunto a uma 

voz, proporcionar confiança e partilhar gestos do quotidiano como ir às compras, tomar chá 

ou mesmo proporcionar “cuidados maternais” se necessário (Dziopa & Ahern, 2009b). 

Hurley (2009) refere-se a este atributo de modo muito semelhante, o enfermeiro tem para 

com o paciente uma atitude do quotidiano. 

 Estar e estar disponível, também denominado por “presença” e “acessibilidade” é um 

atributo complexo que compreende tempo com o paciente, de forma a proporcionar espaço de 

partilha e exposição. O tempo é o necessário para que a relação se desenvolva e o paciente 

sinta o enfermeiro envolvido e interessado. No entanto esta forma de estar pode levar a um 
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desgaste emocional por parte do profissional (Dziopa & Ahern, 2009b;  Hurley, 2009; 

Johansson, SkÄRsÄTer & Danielson, 2007). 

 Ser genuíno ou autêntico permite ao enfermeiro estar mais perto de si mesmo (do self) 

com fins terapêuticos. Hurley (2009) também evidencia a utilização do Eu da pessoa do 

enfermeiro. A autenticidade pressupõe congruência entre o comportamento verbal e não-

verbal, bem como um certo grau de exposição pessoal que significa partilhar experiências de 

vida. Esta partilha permite que os enfermeiros se relacionem com os pacientes de forma 

humanizada e também que os vejam como pessoas humanamente semelhantes.  

 Os limites terapêuticos estabelecem as fronteiras para este tipo de abordagens que se 

entrecruzam com o âmbito pessoal e social. Estas abordagens, aparentemente mais simples 

por estarem próximo da relação social, são as que representam um maior desafio e exigem 

também uma maior perícia, experiência e conhecimento profissional (Dziopa & Ahern 

2009b). 

 Pela prática de relações genuínas, os enfermeiros são reconhecidos pelos pacientes 

como pessoas amistosas. Este aspeto da simpatia/afabilidade foi também salientado por 

(Gardner, 2010), que considerou ser uma porta de entrada para o processo da relação 

terapêutica. 

 Outro atributo evidenciado por Dziopa e Ahern (2009b) é promover a igualdade. Este 

pressupõe que se equilibre a posição de poder do profissional relativamente ao paciente. O 

poder poderá ser usado para dotar paciente de conhecimentos e conduzi-los para que 

assumam o controlo das suas vidas. Pode também, no entanto, ser usado como forma de 

proteger a integridade do paciente nos casos em que se coloca em risco.  

 Existem alguns constrangimentos relativos ao contexto em que a relação terapêutica 

se desenvolve, nomeadamente se esta ocorre em contexto de internamento 

involuntário/compulsivo. Nestes casos a relação pode ficar comprometida na medida em que 
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o paciente não reconhece a necessidade de tratamento. Vuckovich (2009) procurou identificar 

as estratégias que os enfermeiros utilizavam para administrar a terapêutica medicamentosa 

em situação de recusa por parte de pacientes em internamento involuntário. Conclui que os 

pacientes aceitam melhor a terapêutica quando o enfermeiro se credita para o paciente como 

pessoa que ajuda, ficando estes mais recetivos aos argumentos e explicações acerca da 

situação. 

  A aliança terapêutica é salientada como um elemento fundamental para a adesão à 

terapêutica medicamentosa, no entanto esta requer compromisso por parte do enfermeiro. O 

compromisso significa que o enfermeiro está empenhado em criar uma relação, que passa 

tempo a escutar as preocupações dos pacientes (perceber porquê) e que percorre com eles um 

caminho de maneira persistente, tentando tudo o que for possível para evitar tomadas de 

posição unilaterais e sob coação, na medida em que estas põem em causa a relação 

terapêutica. O modo como estas relações se desenvolvem varia muito pois dependem das 

qualidades individuais únicas dos envolvidos (Vuckovich, 2009). 

 O respeito é evidenciado como um dos nove atributos da relação terapêutica (Dziopa 

& Ahern, 2009b). Demonstrar respeito implica que os pacientes se sintam importantes para 

os enfermeiros. Os comportamentos que evidenciam respeito são a escuta ativa, ser acessível, 

ser consistente e manifesta-se quando os pacientes são tidos em consideração e a interação 

ocorre em parceria. Outro aspeto que evidencia o respeito é ajudar o paciente a atribuir valor 

a si próprio. 

 Os limites terapêuticos são um dos atributos que norteiam todos os anteriores de modo 

a proteger o paciente, o enfermeiro e a manter a relação terapêutica eficaz. A manutenção 

destes limites protege os envolvidos, securiza o paciente, protege os enfermeiros do burnout e 

preserva a estabilidade pessoal.  
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 O autoconhecimento surge como o atributo que ajuda os enfermeiros a darem resposta 

à exigente tarefa da relação terapêutica. Por meio dele reconhecem a vulnerabilidade pessoal 

e podem desenvolver aptidões. O recurso à supervisão clínica como suporte para o 

desenvolvimento das relações terapêuticas é apontada como um meio que pode promover o 

processo de autoconhecimento (Dziopa & Ahern, 2009b). 

 Hurley (2009) identifica a versatilidade como uma característica do enfermeiro de 

saúde mental. O autor designa o enfermeiro de saúde mental como especialista genérico 

(profissional que pode dar resposta a um grande leque de necessidades do paciente) e que tem 

habilidades transferíveis (utiliza diferentes settings formais e informais para estar em 

permanente interação terapêutica). 

 Schout, De Jong e Zeelen (2010) enfatizam qualidades pessoais que consideram vitais 

para o estabelecimento do contacto e adquirir a confiança de pacientes que não procuram 

ajuda, são elas: o altruísmo, possuir um certo grau de compaixão/solidariedade, a lealdade, o 

compromisso, a perseverança, atitude reflexiva (coloca em causa o que é habitual), a 

flexibilidade, o otimismo, a diplomacia, a paciência, a criatividade e um certo grau de 

resistência ao stress. Referem que existem poucos estudos que dão a conhecer as 

competências mais arraigadas e as qualidades pessoais dos profissionais nos cuidados de 

saúde mental. Para os autores as competências implicam fazer (habilidades) e ser (qualidades 

pessoais). Os prestadores de cuidados com sucesso tentam ligar-se à pessoa e ao seu mundo; 

procuram identificar qualidades e êxitos para os evidenciar e reconhecem a pessoa, utilizando 

uma abordagem centrada. Para estes autores o que parece vital para a relação terapêutica, não 

é ter todas as qualidades evidenciadas no seu estudo mas a capacidade para refletir nas falhas.  

 Para Gardner (2010) o compromisso terapêutico é um processo que começa com o 

conhecimento mútuo entre o enfermeiro e o paciente que não se baseia em expectativas e 

papéis profissionais, mas sim em conhecer ambas as perspetivas e isto só pode acontecer 
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partindo de uma posição amistosa/amigável/afável. O termo gentileza terapêutica descreve 

um comportamento amistoso intencional com intuito terapêutico. Não é uma abordagem 

artificial, mas antes uma simpatia/afabilidade genuína que facilita uma ligação inicial e 

permite o desenvolvimento de um mútuo entendimento. Para o autor a relação terapêutica é 

um processo dinâmico que se desenvolve através de diferentes níveis/fases. Vejamos quais 

são. 

 O primeiro nível é ser amistoso/afável – gentileza terapêutica é um modo de 

abordagem para estabelecer a primeira ligação de modo a que o paciente se sinta confortável. 

É usada no início do contacto com o paciente antes de outro tipo de envolvimento 

terapêutico. É um comportamento amistoso intencional com contornos sociais mas delimitada 

pelo intuito terapêutico. 

 O segundo nível é onde se estabelece o compromisso terapêutico – fase que se segue à 

anterior e que pressupõe um certo grau de ligação com o paciente. Apesar de mais profunda 

do que a fase anterior esta fase é reconhecida como sendo precária, onde a ligação 

estabelecida é ainda ténue pelo que pode ser perdida. A este nível de relação ainda não são 

permitidas determinadas intervenções pois colocam em risco a relação (p.e administração de 

depôt sem que seja totalmente aceite pelo paciente). É prioritário proteger a relação já 

estabelecida. Desenha-se a compreensão e confiança, sendo propício para o desenvolvimento 

da fase seguinte. 

 O terceiro nível é onde se desenha a relação terapêutica – está ancorada nos níveis 

anteriores. Esta é uma fase de desenvolvimento de parceria; gestão emocional e intimidade 

intelectual; de estar presente; de desenvolver compreensão mútua, pressupondo a existência 

de uma ligação vital. É um processo dinâmico e não um fenómeno estático. 
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  Enquanto processo recíproco é importante ter sempre em conta que são as 

necessidades do paciente que guiam a relação terapêutica. O termo terapêutica (adjetivante 

da relação) pressupõe sempre uma ação desenvolvida para o benefício do paciente. 

 A influência terapêutica é um modo subtil de interferir na direção do paciente para 

que possa tomar a melhor decisão no que respeita à sua saúde e doença. 

 Os limites profissionais são componentes essenciais que permitem que este trabalho 

se desenvolva de modo seguro para enfermeiro e paciente, sendo considerado como o espaço 

psicológico entre indivíduos que não está rigidamente estabelecido. O autor enfatiza que a 

gestão destes limites pelos enfermeiros requer que estes estejam emocionalmente 

“arrumados” ou resolvidos, daí a importância do autoconhecimento. Na interação com os 

pacientes, os profissionais terão que estar atentos para se certificarem que estão a gerir o seu 

estado emocional. 

 Também McCann e Baker (2001) advogam que para o desenvolvimento da relação 

terapêutica são necessários atributos profissionais e pessoais. Os primeiros prendem-se com a 

experiência que é desenvolvida pelo enfermeiro não meramente pelos anos que acumula na 

profissão mas que é fruto de um processo reflexivo acerca do que faz. Relativamente aos 

segundos, os autores apontam a necessidade de se desenvolverem trabalhos de pesquisa 

acerca dos atributos pessoais dos enfermeiros, na medida em que estes são preponderantes 

para o sucesso da relação terapêutica. É nestas duas dimensões que se assenta uma relação 

terapêutica. A falha de uma delas inibe o processo relacional. 

 A relação terapêutica é complexa e comporta uma variedade de fazeres e seres como 

foi evidenciado neste capítulo. As relações interpessoais estão providas de afetos, onde o 

amor, à luz de Scheler (2009), é uma força motriz que nos leva a fazer o melhor pelo outro. 

O amor é um ingrediente da relação terapêutica que contribui para a sua eficácia em benefício 

do paciente.  
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 No capítulo seguinte debruçar-nos-emos sobre fenomenologia da prática para um 

entendimento claro de como fomos conduzidos e olhámos o fenómeno do amor na relação 

terapêutica.  
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4. Fenomenologia da prática 
32

                                                                                                                                                                                  

  

 A fenomenologia da prática tem como âmbito de reflexão as práticas profissionais 

mas também as vivências quotidianas. É um modo de olhar a fenomenalidade da vida, uma 

atitude face ao mundo e o modo como estamos nele, mas também um método agógico de 

pesquisa da e para prática com a finalidade de enriquecer onto, epistemo e axiologicamente 

uma prática quotidiana pensada e sensível (van Manen, 2014).  

 A fenomenologia da prática aborda o fenómeno pela via da fenomenologia 

hermenêutica. Importa clarificar alguns aspetos do método fenomenológico-hermenêutico 

para a compreensão da fenomenologia da prática e do seu método agógico. 

 

4.1 Considerações prévias sobre o método fenomenológico-hermenêutico 

 O método fenomenológico difere de outros métodos qualitativos pelo seu profundo 

enraizamento filosófico (van Manen, 2014). Neste sentido poderemos dizer que os 

pressupostos filosóficos orientam o método e sem os quais este não é o que é. 

A fenomenologia pode ser praticada e identificada como um modo ou estilo de 

pensamento (…) encontraremos em nós mesmos, e em nenhum outro lugar, a 

unidade e o verdadeiro sentido da fenomenologia. A fenomenologia só é acessível 

através de um método fenomenológico”  (Merleau-Ponty, 2010, p. viii).  

E, como método de investigação ocupa-se do estudo da experiência humana (fenómeno), tal 

como esta é vivida na sua forma pré-refletida e não do que as pessoas pensam ou teorizam 

sobre o que viveram. Quando aplicada a disciplinas no âmbito das ciências humanas como a 

                                                 
32

 Uma versão deste capítulo foi publicada em português, inglês e espanhol. Pereira, P.S. (2015) Fenomenologia 

da prática: investigação em enfermagem da experiência vivida. Journal of Nursing UFPE on line. 9(3). doi: 

10.5205/reuol.7505-65182-1-RV.0903201540 
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psicologia, pedagogia, enfermagem ou medicina, procura uma reflexão da vida centrada no 

quotidiano (van Manen, 2007, 2014). 

 A fenomenologia hermenêutica é um método de investigação que compreende tanto a 

descrição como a interpretação dos fenómenos. É descritiva no sentido em que está 

interessada no modo como o fenómeno se manifesta. Contudo, não existe uma descrição 

pura, livre de interpretação por parte de quem a realiza. Sempre que se descreve, de algum 

modo, mais ou menos evidente, também se interpreta. Esta correlação inevitável afirma a 

impossibilidade de descrever sem interpretar, pois a descrição da experiência vivida comporta 

sempre uma atribuição de sentido. Para além disto, fixá-la por meio de um texto escrito é por 

si só um processo interpretativo. 

 Em ciências humanas existem muitos modos de conduzir uma investigação 

(etnografia, interacionismo simbólico, estudos de género, entre outros). O foco em todas elas 

é o mesmo, o ser humano. No entanto é a questão de pesquisa para a qual procuramos dar 

resposta que nos conduz ao método mais apropriado. A fenomenologia está compreendida 

neste tipo de ciência, partindo do pressuposto que as pessoas que se encontram num mundo 

que é percebido pela sua experiência, o mundo vivido (van Manen, 1990). Existe uma forte 

tradição na explicação de determinados processos ou comportamentos humanos, contudo, 

para a enfermagem importa também compreender a experiência vivida para assim 

desenvolver uma prática mais sensitiva e próxima das pessoas cuidadas. A fenomenologia é a 

via pela qual podemos ter acesso à experiência vivida, sendo portanto o único meio que nos 

permite conhecer a vida pré-refletida, tal como a vivemos.  

Para van Manen (2014, p. 26), 

a fenomenologia hermenêutica é um método de reflexão abstémia das estruturas 

básicas da experiência vivida da existência humana. O termo método refere-se ao 

modo ou à atitude de abordagem ao fenómeno. Abstémio significa que refletir na 
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experiência tem como objetivo abster-se de intoxicações teóricas, polémicas, 

hipotéticas e emocionais. Hermenêutica significa que refletir na experiência deve 

visar uma linguagem discursiva e dispositivos interpretativos sensíveis que tornem a 

análise, a explicação e a descrição fenomenológica possíveis. Experiência vivida 

significa que a fenomenologia reflete na vida pré-refletida ou pré-predicativa da 

existência humana como é vivida.
33

  

 Para o autor existe uma diferença entre entender fenomenologia e percebê-la de facto. 

A verdadeira compreensão deste modo de pesquisa acontece quando a realizamos. No entanto 

existem alguns pressupostos da fenomenologia hermenêutica
34

 que importa clarificar de 

acordo com van Manen (1990 p. 8-13)
35

:  

 a) A pesquisa fenomenológica é o estudo da experiência vivida. Importa como 

estamos no mundo, o mundo da atitude natural do quotidiano, descontaminado de 

preconceções, captar o pré-refletido de modo a aceder à experiência tal como ela se 

apresenta. Por esta razão, num estudo desta natureza, não são consideradas opiniões, 

reflexões, pensamentos ou conceções pessoais. Pretendemos a aceder à experiência 

propriamente dita uma vez que a fenomenologia tem como propósito a compreensão da 

experiência vivida. Através dela poderemos chegar a insights
36

 que nos permitem ter um 

contacto mais direto com o mundo em que vivemos. 

                                                 
33

 Tradução nossa – “Hermeneutic phenomenology is a method of abstemious reflection on the basic structures 

of the lived experience of human existence. The term method refers to the way or attitude of approaching a 

phenomenon. Abstemious means that reflecting on experience aims to abstain from theoretical, polemical, 

suppositional, and emotional intoxications. Hermeneutic means that reflecting on experience must aim for 

discursive language and sensitive interpretive devices that make phenomenological analysis, explication, and 

description possible. Lived experience means that phenomenology reflects on the prereflective or prepredicative 

life of human existence as living through it” (van Manen, 2014, p. 26). 
34

 O termo fenomenologia será sempre utilizado para nos referirmos a pesquisa fenomenológica-hermenêutica 

de modo a agilizar o texto tal como sugere (Cohen, et al. 2000; van Manen , 2014). 
35

 Pressupostos adaptados de van Manen, 1990, p. 8-13. 
36

 Entendeu-se não traduzir o termo insight por este ter, hoje em dia, uma ampla utilização no português e não 

haver uma palavra que traduza integralmente o seu sentido. 
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 b) A pesquisa fenomenológica compreende o fenómeno tal como ele se apresenta à 

consciência. Sendo que a consciência é o acesso pelo qual o mundo é percecionado por uma 

pessoa. A reflexão que se faz da consciência que temos acerca de algo é sempre, neste 

sentido, retrospetiva, na medida em que quando refletimos já estamos no imediatamente após 

o sucedido, seja qual for a fração de segundo, pensa-se sempre no que já passou. “A 

fenomenologia descreve o que aparece” (Levinas 2010, p. 69). 

 c) A pesquisa fenomenológica é o estudo das essências. A essência é o que faz do 

fenómeno aquilo que ele é. “A fenomenologia é a tentativa sistemática de expor e descrever 

as estruturas, o significado interno das estruturas da experiência vivida”
37

(van Manen, 1990, 

p.10). Nesta tentativa há a possibilidade de uma compreensão universal dado que as 

experiências, em essência têm uma estrutura transversal capaz de ser reconhecida como se 

um código genético se tratasse. Contudo esta natureza universal da essência só pode ser 

captada a partir do particular da experiência vivida. 

 Pelo exposto parece existir uma aparente tensão entre particularidade e 

universalidade. Um estudo fenomenológico não permite generalizações. Pelo que 

confrontamo-nos com uma tensão de nível quase paradoxal entre os termos particularidade e 

universalidade. Importa compreender que em fenomenologia quando falamos de 

particularidade queremos dizer que está orientado para o concreto e, quando falamos de 

universalidade significa que estamos orientados para a essência do fenómeno. Ora a uma 

experiência particular e concreta, ainda que não possa ser generalizada, no sentido em que 

todos experienciarão o fenómeno daquele modo, pode ser universal no que toca à sua 

estrutura e assim haver a possibilidade de ser também partilhada por outros. 

   d) A pesquisa fenomenológica é a descrição de sentidos experienciais que 

vivenciamos tal como os vivemos. Pretendemos a descrição e interpretação aprofundada da 

                                                 
37

 Tradução nossa - “phenomenology is the systematic attempt to uncover and describe the structures, the 

internal meaning structures, of lived experience” (van Manen, 1990, p. 10) 
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experiência vivida. É este foco no sentido ou significado da experiência que faz um estudo 

fenomenológico diferir de outros tipos de estudos que se ocupam do estudo que procuram 

opiniões, relações causais ou categorizações. 

  e) A pesquisa fenomenológica é o estudo científico humano do fenómeno. O termo 

científico é utilizado no seu sentido mais lato, na medida em que a palavra “ciência” deriva 

da palavra latina scientia  que significa conhecimento ; scientia deriva da palavra latina 

sciens que significa estar consciente; e sciens deriva da palavra latina mais antiga scire, que 

significa conhecer. Neste sentido a pesquisa fenomenológica tendo como foco a experiência 

vivida é sistemática, servindo-se de modos próprios de questionamento e reflexão; é explícita, 

produzindo um texto que ilumine as estruturas do fenómeno, utilizando exemplos ilustrativos; 

é autocrítica, procurando ter em conta as suas potencialidades e limitações face ao objeto de 

estudo; e é intersubjetiva, dado que precisa de um outro que valide o fenómeno. 

 f) A pesquisa fenomenológica é a prática de uma reflexão especialmente ponderada. O 

estudo do fenómeno requer um nível de reflexão aprofundado, uma reflexão radical, sendo 

esta que caracteriza fortemente todo o processo de escrita ou de investigação. 

 g) A pesquisa fenomenológica é uma procura do que significa ser humano. À medida 

que se compreende as possíveis experiências humanas (os fenómenos) aproximamo-nos do 

que somos enquanto pessoas. “Acima da realidade está a possibilidade” (Heidegger, 2001, 

p.63). Por meio da fenomenologia temos acesso à possibilidade de compreensão de uma 

possível experiência humana. 

 h) A pesquisa fenomenológica é uma atividade poetizada. Contrariamente a outro tipo 

de estudos, a fenomenologia é toda uma atividade de investigação que se encontra ligada. 

Deste modo, os resultados obtidos não se podem separar sem que haja uma perda de sentido 

da própria pesquisa. Podemos compará-la ao poema, na medida em que tentar resumi-lo é 

destruir a sua essência e sentido. A fenomenologia na sua busca da essência prima pela 
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evocação de sentidos resgatados à experiência. Esta tentativa procura uma linguagem que 

cante o mundo, nas palavras de Merleau-Ponty (1973). 

 Em fenomenologia pretendemos descrever a natureza única da experiência, a sua 

essência, ou ainda o que faz dela aquilo que é sem a qual não seria, de acordo com Husserl 

(1998). Procuremos ainda refletir nalgumas questões com o intuito de alguma clarificação.  

 

4.1.1 O que podemos entender por essência do fenómeno?  

 O significado de essência não é o de mistério ou o da descoberta de um último 

significado. Mas sim, o de “uma construção linguística, a descrição de um fenómeno” (van 

Manen, 1990, p. 39)
 38

. De acordo com Merleau-Ponty (2010) a essências não estão separadas 

da existência e são-nos desveladas mediante apelos linguísticos que evocam das coisas do 

mundo tal como as vivemos. Vejamos como Merleau-Ponty (2010, p. xvii)
 
as descreve: 

As essências de Husserl estão destinadas a trazer todas as relações de vida da 

experiência, tal como a rede do pescador retira do fundo do oceano peixes e algas a 

palpitar [de vida]. Jean Wahl está, portanto, errado quando diz que “Husserl separa 

as essências da existência”. As essências separadas são as da linguagem. É função da 

linguagem fazer com que as essências existam num estado de separação, que na 

realidade é aparente, uma vez que através da linguagem elas ainda repousam na vida 

ante predicativa da consciência. No silêncio da consciência primária vemos aparecer 

não só o que as palavras significam, mas também o que as coisas significam: o 

núcleo de significado primário em torno do qual os atos de nomear e de expressão 

tomam forma.
39

 

                                                 
38

 Tradução nossa “as a linguistic construction, a description of a phenomenon” (van Mane, 1990, p.39) 
39

 Tradução nossa e parenteses reto nosso “Husserl's essences are destined to bring back all the living 

relationships of experience, as the fisherman's net draws up from the depths of the ocean quivering fish and 

seaweed. Jean Wahl is therefore wrong in saying that 'Husserl separates essences from existence'. The separated 

essences are those of language. It is the office of language to cause essences to exist in a state of separation 
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 Na ótica de van Manen (2014) existem dois tópicos a reter no que concerne à pesquisa 

fenomenológica. O primeiro tópico é que procuramos compreender possíveis experiências 

humanas, ou seja, experiências que provavelmente ocorreram de determinado modo ou que 

poderiam ter ocorrido. E o segundo tópico é o facto de que qualquer tentativa de captação do 

significado da experiência está sempre incompleta, na medida em que constantemente se 

questiona a génese de qualquer asserção. Ou seja, há sempre uma pergunta que se pode 

colocar a uma resposta. 

 Van Manen (1990) acrescenta que uma boa descrição da essência do fenómeno é 

aquela que revela a estrutura da experiência humana de uma forma que não tinha sido feita 

anteriormente. O autor compara a pesquisa fenomenológica, enquanto atividade com o intuito 

de trazer à luz a essência do fenómeno, ao esforço feito pelo artista quando tenta captar 

através de uma imagem, pintura ou outro meio expressivo algo que quer transmitir. Neste 

sentido, entende que a pesquisa comporta uma dimensão criativa.  

Quando um fenomenologista procura a essência do fenómeno – uma experiência 

vivida – então a pesquisa fenomenológica não é diferente de um esforço artístico, 

uma tentativa criativa para de certo modo captar um certo fenómeno da vida através 

da uma descrição linguística que é ao mesmo tempo holística e analítica, evocativa e 

precisa, única e universal, poderosa e sensível. Assim, um tópico adequado para a 

pesquisa fenomenológica é determinado pelo questionamento da natureza essencial 

da experiência vivida: um certo modo de estar no mundo.
40

 (van Manen, 1990, p. 39)
   

                                                                                                                                                        
which is in fact merely apparent, since through language they still rest upon the ante-predicative life of 

consciousness. In the silence of primary consciousness can be seen appearing not only what words mean, but 

also what things mean: the core of primary meaning round which the acts of naming and expression take shape.” 

(Merleau-Ponty, 2010, p. xvii) 
40

 Tradução nossa – “When a phenomenologist asks for the essence of a phenomenon – a lived experience – 

then the phenomenological inquiry is not unlike an artistic endeavor, a creative attempt to somehow capture a 

certain phenomenon of life in a linguistic description that is both holistic and analytical, evocative and precise, 

unique and universal, powerful and sensitive. So an appropriate topic for phenomenological inquiry is 

determined by the questioning of the essential nature of a lived experience: a certain way of being in the world” 

(van Manen, 1990, p. 39). 
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4.1.2 A fenomenologia estuda a experiência ou a pessoa? 

 Esta é uma questão pertinente e que levanta grande discussão entre os investigadores. 

Vejamos algumas diferenças e opiniões. Dowling (2007), no seu artigo acerca das diferentes 

abordagens fenomenológicas, expõe algumas diferenças entre a chamada fenomenologia 

europeia (tradicional) e a fenomenologia americana (nova fenomenologia). Para alguns 

autores como a própria Dowling (2007), a “nova” fenomenologia (assim designada por 

Crotty, 1996), é entendida como uma evolução natural do conhecimento humano na medida 

em que este não permanece inalterado. Contudo, esta nova forma de fazer fenomenologia, 

dado que se trata de uma fenomenologia enquanto método de investigação, tem a suas vozes 

críticas como Michael Crotty (1996). Ele designa-a como uma fenomenologia de tradição 

híbrida norte americana, e aponta-a como uma fenomenologia distanciada da original, na 

medida em que tem perdido os referentes filosóficos (Dowling, 2007). Crotty (1996) não 

criticou os resultados das investigações mas sim o modo como estavam a designar o tipo de 

investigação levada ao cabo em enfermagem (Barkway, 2001). 

 A principal divergência entre a fenomenologia europeia e a americana encontra-se no 

foco da investigação. Enquanto a fenomenologia europeia está centrada na experiência 

humana, ou no fenómeno, e portanto centra-se no fenómeno e não na vida de uma 

determinada pessoa em particular, a fenomenologia americana tem como foco a experiência 

subjetiva de uma ou várias pessoas em particular. Existem também diferenças no que 

concerne à redução fenomenológica, sendo que na americana esta perde enfase, pois não tem 

como objetivo a descrição da essência do fenómeno, mas sim a descrição da experiência dos 

participantes pela via dos seus pensamentos e interpretações quer na fase de colheita quer na 

análise de dados (Dowling, 2007). Outro aspeto que diferencia a nova fenomenologia é que 

nesta a experiência deverá ser relacionada com a cultura, na medida em que não é possível 

pensar sem ser influenciado pelo contexto cultural. Deste modo a descrição da experiência é 
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sempre contextualizada culturalmente ao invés de procurar significados universais. Estas 

características da nova fenomenologia afastam-se dos princípios quer de Husserl quer de 

Heidegger, para quem o foco fenomenológico é a essência da experiência, acedido por via da 

redução, chegando-se a aspetos universais, ou seja a elementos invariantes do fenómeno 

(Barkway, 2001; Dowling, 2007). 

 É por estas diferenças primordiais que Crotty (1996) afirma que a investigação em 

enfermagem assim conduzida não deveria assumir-se proveniente de Husserl ou Heidegger. 

Mas que esta assenta em princípios do interacionismo simbólico, do construcionismo e 

construtivismo e da psicologia humanista (Barkway, 2001). Outra das críticas de Crotty é que 

a “nova” fenomenologia apresenta o estudo pela descrição subjetiva na terceira pessoa e não 

um estudo crítico do próprio fenómeno.  

 Barkway (2001) alerta-nos para a importância do trabalho de Crotty (1996) no que 

concerne à designação dos estudos realizados. Assim se o objetivo do estudo for a 

compreensão subjetiva da experiência de um fenómeno a partir da perspetiva do participante, 

então a “nova” fenomenologia, poderá ser um caminho possível. Mas, se o objetivo do estudo 

for a compreensão do fenómeno a partir da experiência do participante, estaremos perante um 

estudo fenomenológico de tradição europeia. 

 Em enfermagem, mesmo alguns investigadores que dizem utilizar a abordagem de 

Max van Manen, diferem na questão do foco do estudo fenomenológico ser a pessoa ou o 

fenómeno. Munhall (2007) coloca o enfoque na pessoa pois considera que a experiência não 

está separada desta. Defende que o participante deve ser contextualizado na sua história de 

vida, pelo que recomenda que se insira no estudo uma descrição individual de cada 

participante. 

 Para van Manen (1990, 2014) a fenomenologia está centrada na compreensão de 

como é determinada experiência humana. 
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De um ponto de vista fenomenológico, não estamos primeiramente interessados nas 

experiências de nossos chamados sujeitos ou informantes, por uma questão de serem 

capazes de relatar a forma como esta ou aquela pessoa experimenta ou perceciona 

alguma coisa. Pelo contrário, o objetivo é coletar exemplos de possíveis experiências 

humanas, a fim de refletir nos significados que lhes podem ser inerentes.  

Na elaboração de descrições pessoais de experiências vividas, o fenomenologista 

sabe que os padrões de significado das próprias experiências de uma pessoa são 

também as possíveis experiências dos outros e, portanto, podem ser reconhecíveis 

por outros.
41

 (van Manen, 2014, p. 313) 

  Apesar de van Manen (2014) reconhecer que ao entrevistarmos pessoas, temos acesso 

às suas vidas particulares, o mesmo não significa que pretendemos explorar a vida 

psicológica ou social da pessoa em particular. A finalidade das entrevistas é poder agregar 

material experiencial significativo para o fenómeno em estudo, daí que, o relato da pessoa 

permite-nos exclusivamente estudar o exemplo concreto que esta nos fornece como uma 

possível experiência humana. Assim, um relato experiencial particular permite-nos abrir 

caminho para uma compreensão do fenómeno que poderá ter ressonância noutras pessoas e 

neste sentido poder ser reconhecido como sendo também uma sua experiência. O estudo dos 

aspetos psicológicos ou sociais, serão de outro âmbito que não o da fenomenologia, na 

medida em que esta não procura o mundo pessoal com intuitos analíticos, explicativos ou 

terapêuticos, mas sim como modos-de-estar-no-mundo. É com base nesta premissa que se 

entende que o método fenomenológico permite a compreensão de “uma possível experiência 

humana” (van Manen, 2014, p. 227). “A fenomenologia, como uma metodologia filosófica, 

                                                 
41

 Tradução nossa – “From a phenomenological point of view, we are not primarily interested in the experiences 

of our so-called subjects or informants for the sake of being able to report on how this or that person experiences 

or perceives something. Rather, the aim is to collect examples of possible human experiences in order to reflect 

on the meanings that may inhere in them. (…) In drawing up personal descriptions of lived experiences, the 

phenomenologist knows that the patterns of meaning of one’s own experiences are also the possible experiences 

of others and therefore may be recognizable by others. (van Manen, 2014, p. 313) 
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não nos pode ajudar a conhecer as vidas internas de pessoas particulares. Como 

fenomenologistas, só podemos focar-nos na compreensão fenomenológica de possíveis 

experiências humanas”
42

 (van Manen, 2014, p. 282). 

 Reconhecendo que nunca podemos assegurar que o que a pessoa nos diz é suficiente 

para a compreendermos do seu lugar e em todas as dimensões e variáveis intervenientes, ser a 

“voz do paciente”, por meio de um estudo fenomenológico, é sobretudo ser a “voz da 

experiência humana”, na medida em que procuramos uma compreensão da experiência vivida 

de determinado fenómeno (Van der Zalm & Bergum, 2000). Apesar de o estudo 

fenomenológico não ter como finalidade experiências individuais, uma das suas mais-valias é 

que a partir da compreensão dos fenómenos humanos podemos compreender melhor as 

experiências particulares (van Manen, 2014). 

 

4.1.3 Como acedemos à experiência humana como fenómeno? 

 A fenomenologia hermenêutica é um modo de abordar um fenómeno, onde a 

experiência vivida é sujeita a uma reflexão que permite uma descrição e interpretação livre 

tanto quanto possível de contaminações teóricas ou ideias preconcebidas. A pesquisa 

fenomenológica explora a experiência vivida do sujeito. Esta experiência humana é o 

fenómeno (van Manen M. A., 2013). Pretende apreender o pré-refletido de existirmos no 

mundo. O mesmo será dizer que queremos aceder à experiência antes que ela se tenha 

tornado consciente. Quando tomamos consciência de determinada experiência, pensamos 

sobre ela, categorizamos, equacionamos entendimentos e, eventualmente teorizamos. Em 

suma, falamos sobre as coisas e não das coisas como as vivemos. Assim o modo de ter acesso 

ao fenómeno é pelo relato da própria experiência, tal como é recordada. A compreensão do 

                                                 
42

 Tradução nossa – “Phenomenology, as a philosophical methodology, cannot help us to know the inner lives of 

particular persons. As phenomenologists, we can only focus on phenomenological understanding of possible 

human experiences” (van Manen, p.282). 
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homem e do mundo a partir da sua factualidade. Não procuramos saber o que as pessoas 

pensam sobre determinada experiência mas o que viveram em determinado momento. O 

fenomenologista procura descrever a experiência e não pensamentos em abstrato acerca dela 

(Cohen M., 2000). Assim a fenomenologia é descritiva no sentido em que o investigador se 

preocupa como a experiência aparece e também interpretativa porque para que a 

manifestação possa ser trazida a descoberto, o texto como linguagem escrita é sempre em 

ultima instância um ato de interpretação (van Manen, M. A., 2013). Tanto a fenomenologia 

como a hermenêutica têm raiz na filosofia, sendo por isso disciplinas de reflexão (van Manen, 

1990).  

 

4.1.4 Fazer pesquisa fenomenológica  

 O objetivo da fenomenologia é criar um texto evocativo que aluda à experiência tal 

como é vivida pelas pessoas, pelo que utiliza diferentes fontes que lhe permitam iluminar o 

sentido do fenómeno em estudo. Poemas, filmes, contos, pinturas, música, são utilizados de 

forma recorrente na escrita fenomenológica. Contudo e tal como refere van Manen (1990) 

existe uma distinção importante que nos permite não confundir fenomenologia com arte. 

Enquanto a arte pretende manter muitas vezes o seu sentido implícito, apresentando-se como 

um desafio ao apreciador (quantas vezes não fazemos leituras diferentes de outros que estão 

perante uma mesma escultura). A escrita fenomenológica, pelo contrário, apropria-se de todas 

as ferramentas que lhe possam ser úteis com a finalidade de explicitar sentidos universais de 

um fenómeno. 

 É por este motivo que o fenomenologista percursor da Utrecht school, Buytendijk, a 

designou como “a ciência dos exemplos”. Os exemplos são utilizados para desenvolver a 

reflexão fenomenológica. Como é que eles nos podem ser úteis para a descrição do 

fenómeno? Numa tentativa de trazer à luz a singularidade, um exemplo é mais do que uma 
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ilustração, ele tem um poder evocativo no leitor, permitindo-lhe um acesso a memórias 

inscritas que o fazem entrar em contacto com a experiência humana. Van Manen (2014) 

apresenta-nos uma série de exemplos do uso que os fenomenologistas fazem do “exemplo” 

nas suas obras. Martin Heidegger, na sua reflexão sobre “a coisa”, utilizou o exemplo do 

jarro; Jean Paul Satre socorre-se do exemplo de um encontro num café que não chegou a 

acontecer para descrever a experiência da negação e do nada; Michael Henry utiliza um 

quadro de Kadinsky para exemplificar o sentido de imanência; a própria obra de van Manen 

está recheada de exemplos do quotidiano para que o leitor possa compreender o sentido do 

que é dito. Qualquer dos fenomenologistas citados tornaram-se mesmo conhecidos pelas 

“imagens” que nos fizeram chegar, o que comprova o poder e caráter icónico de um exemplo. 

“A noção fenomenológica de “exemplo” é metodologicamente uma figura ímpar na pesquisa 

fenomenológica” (van Manen, 2014 p. 258) 
43

. Em fenomenologia a relevância factual não é 

um foco de atenção pois o que importa é que os exemplos nos permitam mostrar o que é 

realmente singular no fenómeno, acedendo deste modo ao seu sentido. O exemplo em 

fenomenologia tem uma evidência significativa, pois permite compreender o que de outro 

modo não se entenderia ou não seria tão claro. Esta necessidade surge porque a linguagem é 

insuficiente para descrever a singularidade do fenómeno. A linguagem remete-nos facilmente 

para conceitos e ideias pré-estabelecidas que por sua vez já são construções generalizadas. 

Ora o que é geral não pode explicitar o singular, o que é único no fenómeno, a sua essência. 

Levinas ajuda-nos nesta compreensão (2010, p.18): “A fenomenologia é a evocação dos 

pensamentos – das intenções subentendidas – mal entendidas – do pensamento que está no 

mundo. Reflexão completa, necessária à verdade (…) não respondendo apenas à pergunta de 

saber “o que é?”, mas à pergunta “como é o que é, que significa que ele seja? Evocação das 

intenções ofuscadas do pensamento.”  

                                                 
43

 Tradução nossa “The phenomenological notion of “example” is a methodologically unique figure for 

phenomenological inquiry” (van Manen, 2014, p.258). 
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4.1.5 Investigação fenomenológica e a questão metodológica 

 A metodologia é a teoria do método, fundamentação, enquadramento filosófico, 

pressupostos. O método é o modo, o caminho, como se faz a pesquisa que implica uma 

perspetiva metodológica coerente e congruente (van Manen, 1990). 

 Na fenomenologia não há método no seu sentido mais rigoroso, contudo existe um 

corpo de conhecimento acumulado, desenvolvido por diferentes investigadores ao longo do 

tempo, que nos permitem observar determinados modos de fazer, constituindo-se como um 

exemplo. A fenomenologia deixa-nos livres para criar métodos criativos/alternativos que nos 

permitam compreender melhor o fenómeno. Os modos de fazer investigação em 

fenomenologia podem seguir as recomendações da tradição (do que já e como foi feito), no 

entanto não são apresentados, nem é desejável, como uma sequência de passos rígidos que 

determinam um procedimento concreto a ser reproduzido indiscriminadamente (van Manen, 

1990).  

 Uma pesquisa fenomenológica não se resume a um conjunto de procedimentos 

sequenciados, realizados isoladamente. É indiscutível a necessidade de efetuar algumas 

tarefas segundo uma ordem, como seja a recolha de experiências para a análise posterior. No 

entanto Van Manen (2014), apesar de apresentar determinadas “etapas” como a epoché, a 

redução, e o vocativo, rejeita que estas sejam passos estanques, pelo facto de estas não 

ocorrerem numa ordem pré determinada. Os vários procedimentos do método ocorrem em 

simultâneo sem que se possa dizer onde termina um e começa outro.  

 Um fenomenologista deseja ser um estudioso das experiências da vida. Para tal, 

observa de modo atento as subtilezas do quotidiano; é um leitor interessado das diferentes 

obras de história, filosofia, ética, literatura clássica ou contemporânea que se relacionam com 

o seu fenómeno de interesse; é um interessado por diferentes expressões de arte, como a 

pintura, o cinema, a poesia, a escultura, teatro, dança, etc. e pelo que estas poderão desvelar 
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do fenómeno. A pesquisa fenomenológica não se encerra em passos mas passa a ser um modo 

de estar que van Manen (1990, 2007) designa de atitude. 

 “A ciência humana fenomenológica é o estudo dos significados vividos ou 

existenciais”
44

 (van Manen, 2014, p. 226) que procura descrever e interpretar estes sentidos 

de um modo particularmente profundo através da reflexão e escrita.
45

 

 A reflexão fenomenológica é uma reflexão radical (Merleau-Ponty, 2010). Foca-se na 

experiência e esta torna-se possível quando, atentamente, procuramos apreender o sentido 

vivido da experiência pré-refletida, ou seja priori à consciência. 

 Feitas algumas considerações sobre fenomenologia hermenêutica. Procuremos agora 

abordar em particular a fenomenologia da prática, sendo o método que orienta esta pesquisa. 

  

4.2 Sinfonia de métodos  

 A fenomenologia da prática está radicada na fenomenologia filosófica pura mas 

distingue-se desta por ter como finalidade não o estudo teórico-filosófico, por vezes de cariz 

abstrato, mas sim o estudo das práticas do quotidiano sejam elas pessoais, profissionais ou 

sociais. Este movimento surge como uma necessidade de se “fazer” fenomenologia e não só 

de a pensar de um modo académico. 

 A fenomenologia da prática é operativa no sentido em que é da e para a prática. “A 

primazia essencial da prática que reside na proto-fundação do pensamento, da consciência, do 

ser do ser humano”
46

 (van Manen, 2014, p.15). A fenomenologia procura recuperar a 

experiência original, a que vivemos sem dela termos consciência, e neste sentido, o contacto 

                                                 
44

 Tradução nossa –“ Phenomenological human science is the study of lived or existential meanings” (van 

Manen, 2014, p. 226) 
45

 O que caracteriza e diferencia a fenomenologia de outros métodos de pesquisa em ciências humanas como a 

etnografia ou a grounded theory é o facto de estar focada no fenómeno que diz respeito à singular experiência 

humana ao invés de processos sociais ou culturais (Cohen et al., 2000). 
46

 Tradução nossa – “the essential primacy of practice that lies at the proto-foundation of thought, of 

consciousness, of the being of human being” (van Manen, 2014, p. 15) 
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primitivo. A pesquisa fenomenológica da prática é então realizada por meio da reflexão em e 

na prática, preparando-nos para esta mesma prática (van Manen, 2014). 

 A designação fenomenologia da prática foi estabelecida por Max van Manen, partindo 

dos trabalhos originais desenvolvidos por fenomenologistas da Utrecht School, tendo em 

2014 dedicado um livro a esta temática – Phenomenology of practice: meaning-giving 

methods in phenomenological research and writing. O autor propõe que seja feita uma 

abordagem agógica à fenomenologia. A palavra agógico vem do latim agoge, significando 

canal para tiragem de água; que por sua vez da do grego agoge, que significa  trazer à tona; 

conduzir; orientar 
47

. Assim agogia, nos termos atuais significa apontar uma direção ou 

caminho. Nesta linha van Manen (2014) defende que a abordagem agógica para a 

fenomenologia conduz a pessoa no processo investigativo, promovendo insights ou 

compreensões para a fenomenologia da prática. O autor não preconiza um método específico 

como tem sido preconizado por outros autores na medida em que, no seu entender, qualquer 

um seria redutor do projeto fenomenológico. Os métodos pressupõem um conjunto de passos 

ou etapas definidas que alienaria o investigador de uma vivência própria, original e radical de 

fazer fenomenologia que é patente nos trabalhos de fenomenologistas como Husserl, 

Heidegger, Merleau-Ponty, Satre, Marion, entre outros.  

 No seu último livro, van Manen, advoga uma noção de “método” que será sempre 

entendido como pessoal e original para cada investigador e de acordo com o fenómeno 

estudado. A designação “meaning-giving methods”
48

 é um modo cauteloso de chamar à 

atenção do leitor que está perante um livro que pretende abrir ou iluminar (como é 

sugestionado pela própria capa do livro) um caminho para que o investigador faça o seu 

próprio percurso na pesquisa fenomenológica. É também neste sentido que van Manen (2014) 

                                                 
47

 http://www.myetymology.com/portuguese/agoge.html 
48

 Este é um termo sem tradução direta em português, mas que se pode entender como métodos que criam 

significado/dão ou promovem sentido à escrita e pesquisa fenomenológica. 

http://www.myetymology.com/portuguese/agoge.html
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nos aponta para uma abordagem agógica, ou seja, que nos aponta um sentido, facilitando um 

modo de realização investigativa.  

 A fenomenologia promove o acesso ao pré-refletido do mundo como o 

experienciamos. O pré-refletido é então a experiência original sem que dela tenhamos tido 

consciência no momento em que a vivemos. Do ponto de vista filosófico a fenomenologia é 

um método de investigação criador de sentido. Por esta razão não é um método igual a outros 

métodos científicos, nem poderá ser avaliado pelos mesmos instrumentos
49

. 

 Van Manen explicita a diferença entre os métodos de pesquisa comuns científicos e a 

fenomenologia. Os métodos de pesquisa usuais apontam regra geral para procedimentos 

padronizados, regrados e para a imparcialidade do investigador. A fenomenalidade da 

experiência humana não obedece a padrões pré-estabelecidos e não pode ser captada a partir 

de conceitos pré-definidos. A fenomenologia procura a compreensão e não a explicação; o 

começo, não o conceito construído. Detenhamo-nos um pouco nas suas palavras (2014, p. 

29): 

(…) a fenomenalidade da experiência humana não pode ser adequadamente captada 

com a clareza dos conceitos analíticos, temas objetivados, a pureza da prosa 

filosófica, as leis da lógica, as abstrações da teoria, as codificações do método 

científico e com as racionalidades tradicionais dos sistemas filosóficos. Em vez disso 

há um reconhecimento de que investigar a fenomenalidade das verdades e 

experiência humana requer uma certa complexidade da linguagem poética e da 

prosa, do cognitivo e do pático. Particularmente nos trabalhos de fenomenologistas 

contemporâneos, reflexões reflexivas sobre as nuances eidéticas, originais e 

enigmáticas das nossas experiências, vão muito além da pura prosa argumentativa 

                                                 
49

 Sobre os critérios de avaliação de um estudo fenomenológico, van Manen (2014) defende que estes deverão 

ser apropriados a um estudo desta natureza. Os critérios que são usados para os estudos qualitativos não são 

adequados na medida em que os próprios termos utilizados não se aplicam em fenomenologia (p.e amostra, 

saturação, etc…). Para colmatar esta dificuldade, o autor indica critérios a ter em conta que poderão servir para 

avaliar a qualidade de um estudo fenomenológico. 
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tradicional e conceitos impulsionados por discursos qualitativos. Algumas destas 

características metodológicas “criadoras de sentido” (meaning-giving) do método 

fenomenológico, descrevo por meio de noções como o vocativo, o pático, a imagem, 

o episódio ilustrativo e o exemplo. Quando examinamos textos fenomenológicos 

exemplares, encontraremos características metodológicas que raramente são 

discutidas ou descritas na literatura filosófica fenomenológica. Assim, precisamos de 

explorar a relação entre significado/sentido e método – onde o método não significa 

meramente investigação de características processuais, técnicas e repetíveis. O 

método fenomenológico é sempre uma questão de tentativas, propostas e riscos 

esperançosos. Num contexto fenomenológico, o método não é uma máquina que 

produz, de modo infalível, resultados precisos.
50

 

 A fenomenologia da prática oferece-se como uma forma de pesquisa que procura 

abordar o modo como agimos e nos relacionamos enquanto pessoas e profissionais que estão 

no mundo (van Manen, 2014). Esta não tem como finalidade produzir teoria prescritiva da 

prática mas procura “abrir possibilidades para a criação de relações formativas entre o ser e o 

agir, entre quem somos e como agimos, entre a reflexão e o tato” (van Manen, 2007, p.13).
51

  

 

                                                 
50

 Tradução nossa; parenteses reto nosso; aspas nossas – “the phenomenality of human experience cannot be 

adequately captured with the clarity of analytic concepts, objectifying theme, the purity of philosophical prose, 

the laws of logic, the abstractions of theory, the codifications of scientific method, and the traditional 

rationalities of philosophical systems. Instead, there is an acknowledgement that inquiries into the 

phenomenality of human experience and truths require the full measure and complexity of the language of prose 

and the poetic, the cognitive and the pathic. Especially in the works of contemporary phenomenologists, 

reflexive reflections on the eidetic, inceptual, and enigmatic nuances of our experiences go far beyond the pure 

prose of traditional argumentative and concept driven qualitative discourses. Some of these meaning-giving 

methodical features of phenomenological method I describe by means of the notions of the vocative, the pathic, 

the image, the anecdote, and the example. When we examine exemplary phenomenological texts, we do indeed 

find methodical features that are rarely discussed or described in the phenomenological philosophical literature. 

So we need to explore the relation between meaning and method—where method does not merely mean 

procedural, technical, repeatable features of inquiry. Phenomenological method is always a matter of attempts, 

bids, and hopeful risks. Within a phenomenological context, method is never just an engine that will unerringly 

produce insightful outcomes.” (van Manen, 2014, p. 29) 
51

 Tradução nossa – “a phenomenology of practice aims to open up possibilities for creating formative relations 

between being and acting, between who we are and how we act, between thoughtfulness and tact.” (van Manen, 

2007, p.13) 
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 A fenomenologia enquanto método envolve diferentes métodos filosóficos, filológicos 

e métodos das ciências humanas. A figura 2 procura representar globalmente os componentes 

de cada método. 

 

 

Figura 2. Métodos e componentes utilizados em fenomenologia 

 

Veremos como cada um destes recursos se oferece para uma compreensão do fenómeno por 

meio da pesquisa e construção de um texto fenomenológico. 

 

4.2.1.Método filosófico  

 O método filosófico pressupõe os movimentos de epoché e redução, numa atitude de 

abertura ao fenómeno, transversal a todo o processo de pesquisa, de modo a libertarmo-nos 

dos obstáculos que nos limitam o acesso à experiência pré-refletida. Max van Manen (2014) 

distingue a redução geral da redução propriamente dita. Sendo que a primeira, a redução 

geral, a entende como um momento preparatório para a redução propriamente dita, mas 

também um momento transversal a todo o processo de pesquisa. Podemos então distinguir 
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diferentes momentos metodológicos de epoché e redução, designados no seu conjunto por 

redução geral, que tem como finalidade, abstermo-nos de juízos prévios e manter um estado 

de abertura e de convite à descoberta, são eles: a epoché-redução heurística; a epoché-

redução hermenêutica; a epoché-redução experiencial; e a epoché-redução metodológica. A 

redução propriamente dita, ou redução própria, procura aceder à essência do fenómeno 

através de cinco momentos que teoricamente se podem distinguir, mas na prática podem ser 

usados combinados ou singularmente, são eles: a redução eidética; a redução ontológica; a 

redução ética; a redução radical; e a redução original. Tal como se encontra representado 

esquematicamente na figura 3, estes momentos coexistem e acompanham todo o processo 

investigativo.  

 

 

Figura 3. Tipos de Redução  

 

Antes de nos determos detalhadamente em cada um destes momentos de redução em 

particular, importa falarmos dos movimentos básicos de complementares de epoché e redução 

para passarmos de seguida para as suas variações.  
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A epoché e a redução  

 Epoché e redução são termos básicos do método fenomenológico introduzidos por 

Husserl. Através deles, o investigador encontra uma via para a compreensão do fenómeno 

para assim chegar aos seus significados. Epoché e redução são componentes que apesar de 

poderem ser entendidos como tendo sentidos opostos, o negativo e o positivo, são no seu 

conjunto complementares. A epoché, suspendendo o conhecimento adquirido imprime uma 

ordem no sentido negativo. A redução, por sua vez, retornando ao modo como o fenómeno se 

manifesta, desvelando a essência, tem um sentido positivo (Lyotard, 2008; van Manen, 

2014). Vejamos como estes termos estão intimamente relacionados. 

 Sempre que entramos em contacto com algo, ocorre-nos um conjunto de saberes mais 

ou menos conscientes que influenciam o nosso olhar e nos permitem realizar uma análise, 

podendo até mesmo formar uma opinião. A título de exemplo, consideremos o simples ato de 

apreciar uma obra de arte. O que sabemos de determinada técnica utilizada, o que ouvimos 

sobre aquela peça, o que julgamos de trabalhos anteriores do artista podem condicionar o 

nosso modo de olhar uma obra em particular. O mesmo será dizer que estamos cheios de 

adquiridos, prontos a filtrar e condicionar todo e qualquer estímulo. Em muitas situações do 

quotidiano poderemos mesmo dizer que estamos carregados de saber mas, para chegar à 

essência de um fenómeno, é preciso esvaziarmo-nos dele. Será possível esta tarefa? Veremos 

mais adiante. 

 

A epoché 

 A epoché é entendida como uma atitude de abstenção de juízos ou conceitos prévios, 

suspendendo o conhecimento prévio que detemos acerca das coisas. Esta tarefa pretende 

desimpedir o caminho para a compreensão da essência do fenómeno. De acordo com Husserl 
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(1970, p.152) “Todos os interesses naturais são colocados de fora”
52

. Entenda-se aqui que os 

interesses naturais que Husserl falava tinham a ver com o que damos por garantido nos gestos 

quotidiano e portanto já não são objeto de reflexão. 

 Também para Merleau-Ponty (2010), esta atitude natural refere-se aquilo a que 

estamos acostumados no dia-a-dia, referindo-nos às coisas, movendo-nos com e entre elas, 

sem que as pensemos. Tomemos aqui como exemplo a questão do amor. Por ele e por meio 

dele vivemos e fundamos relações. Fala-se do amor entre casais, entre pais e filhos, entre 

amigos, do amor à arte, à cultura, ao país ou mesmo a uma causa. O amor é um termo 

adquirido, saturado de significados, do qual nos vamos apropriando à medida que crescemos, 

percebendo inclusive que temos diferentes amores ao longo da nossa vida. Para Marion 

(2002a) os fenómenos saturados são aqueles que se encontram mais carregados de sentidos e 

intuições, sendo por isso mesmo os mais difíceis de serem captados na sua essência.  

 A epoché ou suspensão pressupõe uma abertura de nós mesmos à experiência e um 

esforço para suspender o que pensamos ou o que sabemos sobre o fenómeno. Esta suspensão 

é também designada por bracketing (termo matemático utilizado por Husserl), que traduz a 

ideia de colocar algo entre parêntesis (van Manen, 2014). A epoché é uma tarefa que para 

Husserl seria o modo de chegar a uma consciência pura, isto é uma consciência sem 

contaminações de qualquer conhecimento prévio. Heidegger divergiu de Husserl neste 

aspeto, uma vez que não é possível alhearmo-nos totalmente do conhecimento que já detemos 

previamente sobre o mundo. A epoché é então entendida não como uma aniquilação do que já 

sabemos, mas como uma assunção de pressupostos que estando expressos, contribuem para 

um caminho de descoberta menos contaminado. Aberto o caminho poderemos almejar a 

redução.  

                                                 
52

 Tradução nossa - “All natural interests are put out of play” (Husserl, 1970, p. 152) 



97 

O AMOR NA RELAÇÃO TERAPÊUTICA EM ENFERMAGEM 

A redução 

 A redução foi sendo aprimorada pelo próprio Husserl ao longo da sua vida, tendo 

acabado por definir diferentes tipos de redução. A redução é o movimento de voltar atrás, 

voltar ao modo como o fenómeno aparece. Não pode ser confundida com o termo 

reducionismo que isola as partes do todo, bem pelo contrário. Enquanto, que no reducionismo 

tentamos, codificar e isolar no sentido de simplificar, a redução em fenomenologia, pretende 

ir ao sentido original, à experiência primitiva. Vejamos a origem da palavra redução para 

assim compreendermos o seu sentido em fenomenologia. Esta deriva da palavra latina 

reductio que por sua vez deriva do latim medieval reductus, que deriva de reducere, que 

significa voltar atrás, o que restabelece, o que faz reviver
53

. Longe da conotação atribuída 

hoje em dia, a redução não é um procedimento técnico, feito de acordo com passos 

predeterminado, antes, um tender ao original, ou ainda vislumbres do primitivo da 

experiência. Contudo, esta só é possível pela manutenção de uma mente aberta e livre de pré- 

juízos ou pré-conceitos durante o período de reflexão (van Manen, 2014). Heidegger parte da 

conceção de Husserl para definir redução. Atendamos na sua distinção:  

Para Husserl a redução fenomenológica, trabalhada claramente pela primeira vez em 

Ideas Toward a Pure Phenomenology and Phenomenological Philosophy (1913), é o 

método de condução da visão fenomenológica de uma atitude natural do ser 

humano, cuja vida está envolvida no mundo das coisas e pessoas, para uma da vida 

transcendental da consciência e as suas experiências noemático-noéticas, nas quais 

os objetos são tidos como correlatos da consciência. Para nós, a redução 

fenomenológica significa guiar a visão fenomenológica, trazendo-a da apreensão do 

ser, qualquer que possa ser o caráter dessa apreensão, para a compreensão do ser 

deste ser (projetando a forma como é desocultado). Tal como todos os outros 

                                                 
53

Dicionário de Latim-Português (1988). Porto Editora: Porto.; 

http://www.myetymology.com/portuguese/redu%C3%A7%C3%A3o.html  

http://www.myetymology.com/portuguese/redu%C3%A7%C3%A3o.html
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métodos científicos, o método fenomenológico desenvolve-se e muda devido ao 

progresso feito precisamente com a sua ajuda nos assuntos investigados. O método 

científico nunca é uma técnica. Logo que o seja, afastar-se-á da sua natureza.
54

 

(Heidegger, 1988, p. 21) 

 Para Heidegger a redução é um movimento libertação daquilo que temos aprisionado 

e de descoberta do contacto mais primitivo do mundo tal como o experienciamos ou como se 

manifesta. O enfoque é no modo como estamos e não como vimos ou pensamos o mundo. 

Merleau-Ponty, no seu prefácio à “Fenomenologia da perceção”, parte do pressuposto de 

Husserl de que a fenomenologia é o estudo das essências, para seguidamente desenvolver a 

sua perspetiva. Enquanto Husserl defendeu uma fenomenologia transcendental e apodítica 

(indubitável), Merleau-Ponty aponta para uma fenomenologia existencial, orientada para a 

experiência vivida e como estamos no mundo real (van Manen, 2013). A fenomenologia é “o 

estudo das essências (…) a essência da perceção, ou a essência da consciência” (Merleau-

Ponty, 2010, p. vii). Entenda-se por essência as estruturas de uma experiência, o que é 

significativo e a caracteriza. Deste modo o fenómeno é o que é e sem o que é deixaria de ser. 

Mas, Merleau-Ponty continua e diz ainda que «a fenomenologia é também uma filosofia que 

recoloca a essência na existência e não espera compreender o homem e o mundo que não seja 

a partir da sua “facticidade”» (Merleau-Ponty, 2010, p. vii). Nesta perspetiva o objetivo 

principal da análise fenomenológica não é epistemológico mas ontológico na medida em que 

“todo o esforço está concentrado em reencontrar um contacto direto e primitivo com o 

                                                 
54

 Tradução nossa - “For Husserl the phenomenological reduction, which he worked out for the first time 

expressly in the Ideas Toward a Pure Phenomenology and Phenomenological Philosophy (1913), is the method 

of leading phenomenological vision from the natural attitude of the human being whose life is involved in the 

world of things and persons back to the transcendental life of consciousness and its noetic-noematic 

experiences, in which objects are constituted as correlates of consciousness. For us phenomenological reduction 

means leading phenomenological vision back from the apprehension of a being, whatever may be the character 

of that apprehension, to the understanding of the being of this being (projecting upon the way it is unconcealed). 

Like every other scientific method, phenomenological method grows and changes due to the progress made 

precisely with its help into the subjects under investigation. Scientific method is never a technique. As soon as it 

becomes one it has fallen away from its own proper nature.” (Heidegger, 1988, p. 21) 
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mundo”
55

  (Merleau-Ponty, 2010, p. vii). Este entrar em contacto direto com o mundo 

primitivo é ir ao encontro do mundo pré-refletido, isto é antes dele termos consciência, a 

experiência vivida. No entanto, para van Manen, este encontro refere-se provavelmente a um 

momento, um momento de compreensão do sentido vivido ou de algo significativo.  

O método de redução pretende trazer os aspetos originais de sentido escondidos, 

invisíveis que pertencem ao fenómeno pré-refletido do nosso mundo para a 

visibilidade ou proximidade. Mais uma vez a prática da ciência humana nunca é 

simplesmente uma questão de procedimento. Pelo contrário, a redução refere-se a 

uma determinada atitude de atenção e modo de pensar. Se queremos chegar a uma 

compreensão do sentido e do significado de algo, precisamos de refletir nisso, 

através da prática de uma reflexão atenta e cuidadosa. 
56

 (van Manen, 2014, p. 221) 

 Tanto para Merleau-Ponty como para van Manen, a completa redução não é possível 

na medida em que não existe um pensamento que possa compreender todos os pensamentos 

(Merleau-Ponty, 2010) e porque as estruturas de significado da experiência não podem 

descrever totalmente a experiência vivida da qual foram reduzidas (van Manen, 2014). O 

processo de redução não é fácil de ser explicado pelo facto de não obedecer a um 

procedimento estandardizado e objetivo. O próprio Husserl foi reintroduzindo diferentes 

formas de redução ao longo das suas obras, sendo por vezes pouco clara a forma como se 

fazia (van Manen, 2014). Talvez esta dificuldade se prenda com o facto de a redução ser um 

                                                 
55

 Tradução nossa – “all its efforts are concentrated upon re-achieving a direct and primitive 

contact with the world.” (Merleau-Ponty, 2010, p. vii) 
56

 Tradução nossa – “the method of the reduction is meant to bring the hidden, invisible, 

aspects of meaning that belong to the prereflective phenomena of our lifeworld into nearness. Again, the 

practice of human science is never simply a matter of procedure. Rather the reduction refers to a certain attitude 

of attentiveness. If we want to come to an understanding of the meaning and significance of something we need 

to reflect on it by practicing a thoughtful attentiveness.” (van Manen, 2014, p. 221) 
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modo de pensar o fenómeno que nos aproxima do original que não foi pensado, simplesmente 

foi dado como garantido
57

.  

 A redução fenomenológica é um método que pressupõe uma atitude de abertura e 

espanto durante todo o processo investigativo, a atitude fenomenológica. Em suma importa 

reter “a ideia subjacente e o propósito da redução: aceder, por via da epoché, ao mundo pré-

refletido da experiência-como-é-vivida de modo a extrair os seus significados”
58

 (van Manen, 

2014, p. 221).  

 Max van Manen (1990, 2014) assume a fenomenologia da prática como uma 

fenomenologia eclética. Revisita diferentes autores como Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, 

Marion, entre outros para distinguir diferentes momentos na redução. Por meio da redução 

pretende-se então tornar visível o invisível, produzindo retratos sob a forma de texto que nos 

aproximem o mais possível da experiência vivida. Para esta finalidade torna-se necessária a 

adoção de uma atitude de abertura para o que se manifesta, mediante uma reflexão 

particularmente sensível e cuidadosa, bem como a utilização de métodos particulares de 

comunicar essa reflexão como seja o uso do vocativo, que veremos em pormenor quando 

abordarmos o método filológico. 

 Chegados a este ponto, vejamos então a melodiosa harmonia dos diferentes momentos 

metodológicos, recordando que não são estanques e que se apresentam de modo articulado 

como em sinfonia. 

                                                 
57

 Vamos um pouco mais longe e procuremos uma imagem que nos ajude a perceber melhor a redução. 

Pensemos numa cebola e como é composta. As diferentes camadas cobrem o núcleo que não é visto num 

primeiro contacto. Para chegar ao centro teremos de o desocultar, retirando as camadas que o cobrem. Esta 

imagem ajuda-nos a compreender o método de redução, entendendo as camadas como aquilo que nos impede de 

visualizar o núcleo. Imaginemos que a cebola tinha uma marca de contacto que se configurou como uma cicatriz 

nas camadas superiores. As camadas da cebola e as suas cicatrizes, numa lógica de atitude natural, poderão 

levar-nos a pensar que, na sua essência, a cebola é assim. Para retirar as camadas posso recorrer a diferentes 

métodos. Posso retirar as camadas com uma faca, posso retirar com as mãos, posso trincar (para os mais 

corajosos), enfim posso manipular de diversas maneiras para atingir o mesmo fim. Uma coisa tem que se manter 

ao longo do processo, é a atitude fenomenológica, estando alerta e ciente daquilo que eu acho que para mim é 

uma cebola mas disponível para a olhar e descobrir como se fosse a primeira. 
58

 Tradução nossa-“the underlying idea and purpose of the reduction: to gain access, via the epoché and 

vocative, to the world of prereflective experience-as-lived in order to mine its meanings” (van Manen, 2014, 

p.221) 
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4.2.1.1. Redução geral 

 Como já foi referido a redução geral é transversal em todo o processo de pesquisa, 

tendo como função principal promover uma atmosfera e espírito de abertura do investigador 

para a compreensão do fenómeno. Neste sentido pode ser entendida como uma fase de 

preparação para a redução propriamente dita. Veremos cada um de diferentes momentos da 

redução geral, a epoché-redução heurística; a epoché-redução hermenêutica; a epoché-

redução experiencial; e a epoché-redução metodológica. 

 

A epoché-redução heurística: “admiração” 

 A epoché-redução heurística é uma atitude de suspensão relativamente ao que damos 

por garantido na experiência do quotidiano para então estarmos abertos à descoberta daquilo 

que por nós passa e não é notado ou sujeito a reflexão. De um modo mais simples, poderemos 

dizer que é uma disposição particular do investigador para ver o invulgar naquilo que é usual, 

na medida em que “todo o questionamento é uma busca. Toda a busca vai de antemão em 

direção ao que é procurado” (Heidegger, 2001, p. 24).
 
Podemos assim falar de uma certa 

predisposição para estar atento às particularidades daquilo que no quotidiano não 

costumamos questionar porque de certa forma o aceitamos como natural, não questionamos e 

assumimos como sendo inerente à própria experiência de estar neste mundo.  

 Vários pensadores como Heidegger (1994), Merleau-Ponty (2010), van Manen 

(2014), entre outros designam este modo particular de estar como “wunder”, “étonnement” 

“wonder”, que poderemos traduzir em português como admiração, no sentido filosófico de 

uma apetência para o questionamento das coisas simples ou mesmo das que parecem 

evidentes. Habitualmente o termo admiração é usado para nos referirmos às coisas que nos 

causam espanto pela sua espetacularidade, pela sua diferença face ao que estamos habituados. 
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Maravilhamo-nos com aquilo que é fora do comum. Contudo em fenomenologia a admiração 

tem uma característica diferente, na medida em que o espanto vem daquilo que 

aparentemente não causa impacto pois decorre de uma experiência que nos é familiar, sendo 

então um estado ou uma disposição “para encontrar o que é completamente estranho no que 

nos é familiar (…) o não usual no usual, o extraordinário no comum ”
59

 (van Manen, 2014, p. 

181, 182). Esta disposição pressupõe um certo estado de contemplação do mundo e das ações 

que decorrem no quotidiano que, por serem tão habituais, não nos costumam prender a 

atenção. As experiências do dia-a-dia são muitas delas rotineiras e por isso mesmo integradas 

de tal modo que não as sujeitamos a reflexão. Porém o estudo fenomenológico pressupõe 

precisamente a atitude oposta, procurando deter-se no que por si só não chama à atenção mas 

que num olhar atento descobre a espetacularidade do que é habitual. Este estado de 

questionamento faz parte de uma atitude fenomenológica que está na génese de uma questão 

fenomenológica mas que se mantém em todo o processo investigativo. 

 

A epoché-redução hermenêutica: abertura 

 A epoché-redução hermenêutica procura suspender o conhecimento prévio 

(interpretações e explicações) acerca das coisas para uma atitude de franca abertura para o 

fenómeno. “Voltar às coisas mesmas é voltar ao mundo que precede o conhecimento, de que 

o conhecimento sempre fala e relativamente ao qual toda a esquematização científica é um 

resumo e derivado da linguagem”
60

 (Merleau-Ponty, 2010, pp. ix, x). No entanto suspender o 

conhecimento que detemos sobre as coisas é uma tarefa sempre incompleta dado que não nos 

conseguimos despir inteiramente do que já temos adquirido. Para realizar esta importante 

tarefa, expomos o que realmente são os nossos pressupostos, conhecimentos e ideias acerca 

                                                 
59

 Tradução nossa – “to meet what is utterly strange in what is most familiar (…) the unusual in the usual, the 

extraordinary in the ordinary.” (van Manen, 2014, p. 223) 
60

 Tradução nossa – “To return to things themselves is to return to that world which precedes knowledge, 

of which knowledge always speaks, and in relation to which every scientific schematization is an abstract and 

derivative sign-language” (Merleau-Ponty, 2010, pp. ix,x) 
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do fenómeno. Ao invés de os ignorarmos, tornamo-los explícitos para deles termos 

consciência. Para tal procuramos investigar diferentes dimensões do fenómeno estudado e as 

suas diferentes fontes de significado para não corrermos o risco de o fechar ou mascarar num 

enquadramento pré-concebido. Ao longo da análise poderemos confrontar e explicitar o que 

poderá parecer menos claro acerca do fenómeno, desenvolvendo uma consciência crítica para 

aquilo que poderão ser os nossos pré-concebidos acerca da experiência. Diremos então que os 

construtos teóricos acerca de determinados fenómenos serão colocados de lados? Não. As 

teorias existentes são fonte de reflexão e têm o mérito de poder ampliar a nossa reflexão, pelo 

que deverão ser explicitadas e utilizadas com este fim. Neste processo temos a noção que 

pelo facto de estarmos no mundo a completa suspensão do que já conhecemos é uma tarefa 

impossível, tal como Merleau-Ponty afirma “a lição mais importante que a redução nos 

ensina é a impossibilidade da redução completa”(2010, pp. xv)
61

. Importa pois salientar que a 

abordagem a um fenómeno é sempre uma possível compreensão e não, a absoluta 

compreensão do mesmo. 

 

A epoché-redução experiencial: concretude 

 Na redução experiencial, mantendo-nos fiéis à epoché, suspendemos o conhecimento, 

as abstrações concetuais e procuramos orientarmo-nos para a experiência vivida concreta, 

através, por exemplo, da descrição de exemplos ricos em pormenores. Desta forma, importa 

relatar o momento mais próximo da experiência de uma forma detalhada para, mediante 

reflexão, podermos compreender o vivido do pré-refletido do modo mais preciso possível. O 

conhecimento prévio que detemos deverá ser reconhecido para que não obstrua a 

manifestação o fenómeno. Procura-se trazer à luz como a experiência é vivida originalmente 

e não como foi pensada, dado que pretendemos compreender o sentido primitivo. 

                                                 
61

 Tradução nossa – “The most important lesson which the reduction teaches us is the impossibility of a 

complete reduction” (Merleau-Ponty, 2010, pp. xv) 
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 Coloca-se então a questão, o que entendemos por experiência vivida? 

 A experiência vivida envolve a consciência imediata, pré-reflexiva da vida. A 

experiência é tudo aquilo que vivemos e sentimos no mundo que habitamos. De acordo com 

van Manen (2014), várias questões podem aqui ser colocadas. Como sabemos o que 

sentimos? Teremos consciência de tudo o que nos acontece? Como as descrevemos? A 

linguagem oferece sempre a oportunidade de tornar as experiências “dizíveis”? Estas são 

questões de ordem filosófica que nos poderiam orientar para caminhos sem saída. Contudo 

existem alguns pressupostos que nos podem ajudar a clarificar a questão da experiência 

vivida.  

 Fenomenologicamente interessa-nos o como a experiência se manifesta ou qual a 

experiência de…, resumidamente o foco é o estarmos no mundo e como estamos. Neste 

sentido o porquê sai do âmbito fenomenológico na medida em que nos conduz a explicações 

causais (Thomas & Pollio, 2002) que remetem para outro tipo de pesquisa que não a 

fenomenológica. Na perspetiva existencial a experiência situa-se num espaço e tempo, 

mediante um corpo e uma relação que estabelecemos. Deste modo, a “experiência é o nome 

para o que se nos apresenta diretamente. Experiência é o que se apresenta no imediato, não 

mediado por pensamentos, imagem ou linguagem subsequentes”
 62

 (van Manen, 2014, p. 

225). Como poderemos então aceder à experiência se, para a descrever, utilizamos 

precisamente o pensamento, a imagem e/ou a linguagem? De facto não há outra forma de o 

fazer pelo que “acima da realidade está a possibilidade. A compreensão da fenomenologia 

depende unicamente de apreendê-la como possibilidade”
 63

  (Heidegger, 2001, p. 63). 

                                                 
62

 Tradução nossa – “Experience is the name for that what presents itself directly. Experience is 

what presents itself immediately, unmediated by subsequent thought, image, or 

language.” (van Manen, 2014, p. 225) 
63

 Tradução nossa - “Higher than actuality stands possibility. We can understand phenomenology 

only by seizing upon it as a possibility” (Heidegger, 2001, p. 63) 
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 Para Husserl (1998, p. 8) “tudo o que pertence à essência do indivíduo outro indivíduo 

pode também ter”
64

, pelo que a compreensão de uma experiência particular abre-nos a 

possibilidade de poder ser partilhada por outros do mesmo modo.  

 Para a compreensão da experiência importa a noção do imediato, do instante, pois “a 

experiência é um tipo de tomada de consciência imediato do que (ainda) não é consciente”
65

 

(van Manen, 2014, p. 225). 

 A fenomenologia procura compreender a estrutura particular e única de uma 

experiência vivida, pelo que os factos individuais ou quantas vezes ocorreram não são uma 

preocupação num estudo desta natureza. O foco é na experiência particular, tal como já 

debatemos anteriormente. A questão fulcral não está centrada no, como determinadas pessoas 

descrevem a sua experiência mas sim, qual a estrutura da experiência que faz dela ser o que é, 

ou ainda, como esta se manifesta na sua essência.  

 

A epoché-redução metodológica: abordagem 

 A redução metodológica pressupõe suspender o conhecimento acerca das técnicas 

convencionais e procurar uma abordagem do fenómeno criativa, que se adeque da melhor 

maneira para o desvelar. Um método estruturado, submetido a um conjunto de passos que 

deverão seguir uma ordem não serve o propósito da fenomenologia. Isto requer que o 

investigador possua determinadas competências ao nível da sensibilidade e criatividade 

durante todo o processo investigativo. Procurar o melhor modo de fazer o leitor chegar 

próximo da experiência e procurar formas alternativas de comunicar, são reptos para o 

investigador.  

                                                 
64

 Tradução nossa- “Everything belonging to the essence of the individuum another individuum can have 

too.”(Husserl, 1998, p. 8) 
65

 Tradução nossa – “Experience is a kind of immediate awareness that is not (yet) aware of itself.” (van Manen, 

2014, p. 225) 
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 A pergunta da redução metodológica é: o que melhor poderá iluminar o fenómeno? 

Poderemos equacionar diferentes abordagens como um conto literário, uma notícia, uma 

escultura, uma fotografia, uma pintura, um poema, conversas inesperadas ou ainda outras 

programadas como a entrevista, um filme um relato, uma memória, entre outros, sendo que o 

objetivo é o de construir um texto icónico que nos aproxime da essência do fenómeno. 

 Estes diferentes momentos de epoché-redução, a admiração, a abertura, a concretude e 

a abordagem configuram um convite a um espírito aberto mediante a suspensão do que 

damos por garantido no dia-a-dia, das pressuposições prévias ou expectativas, das abstrações 

e teorias explicativas e ainda a suspensão das técnicas tradicionais de investigação. Estes 

caracterizam uma indispensável atitude fenomenológica que predispõe para o estudo da 

experiência vivida e para a realização da redução propriamente dita. 

 

 

4.2.1.2. Redução propriamente dita 

 A redução fenomenológica não é um fim mas um meio para uma compreensão da 

experiência humana, ou seja, uma via para acedermos ao mundo pré-refletido da experiência 

vivida. Importa também recordar que esta não se realiza por meio de um conjunto de passos e 

procedimentos pré-estabelecidos e que cada fenómeno, de acordo com a sua natureza, 

beneficiará da forma de redução que melhor desvele o seu sentido (van Manen, 2014).  

 A redução propriamente dita assenta numa “atitude fenomenológica reflexiva que 

procura aceder aquilo que é único no fenómeno tal como este se manifesta ou se dá na sua 

singularidade”
 66

 (van Manen, 2014, p. 228). A redução pode assim ser facilitada por meio de 

diferentes perspetivas desenvolvidas por diversos pensadores. Estas podem ser articuladas ou 

usadas isoladamente, a saber: a redução eidética, a redução ontológica, a redução ética, a 

                                                 
66

 Tradução nossa – “reflective phenomenological attitude that aims to address the uniqueness of 

a phenomenon as it shows or gives itself in its singularity” (van Manen, 2014, p. 228). 
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redução radical e a redução originária. Cada uma delas está predominantemente ancorada nos 

trabalhos de um pensador de referência, Edmund Husserl, Martin Heidegger, Emmanuel 

Levinas, Jean-Luc Marion, entre outros. Como poderemos ver mais adiante todas procedem 

originalmente de Husserl e comportam-se como visões que foram sendo aprimoradas a partir 

do repto original.  

 

Redução eidética: essência 

 A redução eidética consiste em apreender insights essenciais do fenómeno através da 

variação imaginativa. Este tipo de redução provém essencialmente dos trabalhos de Husserl. 

O modo de a fazer é sobretudo por meio de duas vias: variar o “cenário” onde o fenómeno 

ocorre, através de diferentes exemplos; ou comparar o fenómeno com outros fenómenos 

relacionados (comummente muito parecidos). Refletir nas diferentes variações relacionadas 

permite-nos chegar ao que o fenómeno tem de único e particular, trazendo à luz as suas 

fronteiras. Dependendo do fenómeno em estudo, por vezes esta explicitação advém de 

exemplos daquilo que o fenómeno não é. Através deste exercício poderemos chegar ao que 

efetivamente o fenómeno é. Quando a abordagem é realizada deste modo, falamos de uma 

redução negativa, na medida em que se tenta chegar à essência do fenómeno, ao que ele é por 

aquilo que não é. Van Manen (2014), na linha de Merleau-Ponty (2010) assume que desvelar 

o fenómeno através daquilo que ele não é, aumenta as possibilidades de chegar ao que 

realmente é, quando este significado é difícil de apreender de modo positivo. Exploram-se as 

diferenças que realmente fazem a diferença, pois são estas que nos aproximam do eidos do 

fenómeno. 

 O objetivo é chegar a aspetos invariantes, a essência do fenómeno, o eidos. O 

invariante é o que permanece inalterado da experiência, ou ainda o que pode ser reconhecido 

do mesmo modo por outra pessoa. Por exemplo, podemos equacionar diferentes tipos de 
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amor, o fraternal, o parental, o conjugal, mas uma das caraterísticas invariantes do fenómeno 

sem a qual ele não seria o que é, são os laços que se criam entre as pessoas. Poderemos 

também dentro de cada tipo de amor, querer compreender a essência de um deles, como a do 

amor fraternal ou parental, captando a invariante, fazendo dele o que é na situação particular. 

 A pergunta fundamental na redução eidética é: O que é que torna esta experiência 

única e diferente relativamente a outras experiências relacionadas? 

 Dentro da variação imaginativa, podemos não só fazer variar o contexto em que o 

fenómeno ocorre como também compará-lo com outros que aparentemente estão 

relacionados e com os quais poderá ser difícil distinguir. Falaremos então de uma distinção 

de eventuais semelhantes. Por exemplo, Comte-Sponville (1999) distinguiu diferentes tipos 

de amor que aparentemente gozam de uma nomenclatura comum. Nesta distinção por 

comparação fica claro como estes diferem. Também distinguiu compaixão de misericórdia de 

modo a elevar o que de facto torna única cada uma das virtudes. Desta forma, a redução 

eidética procura trazer à luz o que é único e significativo para o fenómeno em estudo. 

 

Redução ontológica: modos de ser 

 A redução ontológica pretende compreender os diferentes modos de ser ou estar no 

mundo. Esta forma de redução advém da proposta de Heidegger que defendeu que esta 

deveria assentar na tentativa de voltar ao mundo como é vivido, reconhecendo que, ainda 

assim, este esforço nunca conseguirá alcançar todo conhecimento acerca do modo como 

estamos no mundo. Esta conclusão advém da consciência de Heidegger de que as 

manifestações das coisas, os eventos, encontram-se intimamente ligadas com os seres que as 

experienciam (van Manen, 2014). Compreende-se assim o seu cuidado na asserção de que 

existe uma possibilidade de compreensão e que acima da realidade está a possibilidade 

(Heidegger, 2001). Estamos sempre imersos no mundo das coisas, pelo que o que captamos 
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não são aspetos isolados mas sim um sentido experimentado do que vivemos. O que 

percecionamos do mundo é então o que apreendemos pelas experiências que temos nele. Se 

não vejamos, mesmo quando não temos um relógio à nossa frente, o seu tic-tac não nos chega 

como toques ritmados isolados sem significado. Mas, pela minha relação com o objeto no 

dia-a-dia, percebo aquele preciso som como um som ritmado, sim, mas pertencente a um 

objeto que marca um tempo, um relógio. Estar-aí, Dasein, é portanto existirmos no mundo 

numa relação com o que nos rodeia. Para Heidegger estamos rodeados de coisas que usamos 

no dia-a-dia sem que as pensemos, “o estar à mão”. Quando paramos para refletir nelas, então 

as coisas podem manifestar a sua natureza. É no estatuto de estarem “perante nós” que 

podemos desocultar o seu significado (Moran & Mooney, 2002; van Manen, 2014 von 

Herrmann, 2003) 

 

Redução ética: alteridade 

 A redução ética procura o significado do ser mas na relação com outro ser, isto é, 

outra forma de ser, a alteridade. Este tipo de redução assenta no trabalho de Emmanuel 

Levinas para quem o outro, na sua vulnerabilidade, me é apresentado como um que clama por 

mim. Neste apelo revelo-me e experiencio responsabilidade. Para Levinas, a experiência é 

primeiramente uma experiência ética, não faz sentido procurar a origem da experiência 

humana se não for na relação com o outro. O indivíduo sozinho está incompleto e não se 

pode pensar a si mesmo senão de um modo parcial.  

 

Redução radical: dar-se  

 A redução radical funda-se na noção de que o fenómeno se manifesta a si mesmo. 

Esta forma de redução provém de Jean-Luc Marion que a entende como a terceira redução, 

sendo a primeira forma a de Husserl (redução eidética) e a segunda, a de Heidegger (redução 
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ontológica). Para Marion aquilo que se manifesta primeiro, dá-se a si mesmo, «a redução (…) 

suspende as “teorias absurdas”, as falsas realidades da atitude natural, o mundo objetivo, etc., 

de modo a deixar que a experiência vivida faça surgir tanto quanto possível o que se 

manifesta a si mesmo como e através dela. Esta operação culmina na eliminação dos 

obstáculos à manifestação. (…) a redução não faz nada; deixa que a manifestação se 

manifeste (Marion, 2002, p. 10). Entenda-se quando Marion diz que a redução não faz nada, 

se refere ao facto de esta deixar que o fenómeno se manifeste. Esta forma passiva deixa 

emergir o significado ou o sentido  de como as coisas nos são dadas na esperiência vivida. A 

tónica, neste tipo de redução está no como se manifesta, e não no que se manifesta. 

Manifestar-se implica dar-se a conhecer, doar-se.  

 Para Marion (2011) a fenomenologia descreve a maneira como as coisas ou as pessoas 

se mostram, se manifestam, se dão, antes mesmos de as considerarmos passíveis de 

conhecimento. “Toda a vida é feita de evidências que não se veem” (Marion, 2011). Na 

perspetiva do autor, em fenomenologia, a redução é efetuada para compreender o que nos é 

realmente dado. A redução verifica a absoluta evidência daquilo que assumimos que nos foi 

dado pela experiência. Como o descrevemos, quais os critérios? Antes de Husserl, guiávamo-

nos por critérios de Descartes, o que era visto e só isto era fiável, tudo o resto não tinha 

validade. Com Husserl a redução é a redução para o que é dado. Portanto a redução é uma via 

para se estabelecer se e até onde algo nos é dado. Contudo, nem tudo o que nos é dado são 

objetos, por exemplo, a beleza ou o Outro é uma doação mas não um objeto, pelo que esta 

experiência não pode ser explicada como se de um objeto se tratasse. A doação é a primeira 

forma de apreensão de tudo. Algo no fenómeno pode aparecer sem ser ser. Por exemplo, 

quando experienciamos a falta de algo, como a experiência de falta do objeto de desejo ou 

dor da ausência de alguém com quem nos relacionamos, não experienciamos seres mas o 

desaparecimento deles. Eles não estão lá mas na realidade experienciamos esses seres como 
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seres. Há também graus de doação, o que nos é dado nem sempre é na mesma medida. Pelo 

que a redução tem como função destacar a doação e os graus de doação, uma vez que não 

está em causa se a experiência nos é dada mas como nos é dada e em que grau. 

 Quanto maior a redução maior a doação é uma máxima de Marion (2013). Desta 

forma poderemos distinguir entre aquilo que nos é dado na experiência e o que não nos é 

dado, tornando o processo mais fiável. A experiência é aquilo que nos é dado, que é o 

princípio de tudo e para além deste não há mais nada. A dificuldade está em identificar o que 

é dado e quanto a doação se dá a si mesmo.  

 No dia-a-dia não temos por hábito descrever as coisas, seria mesmo improdutivo. 

Imaginemos antes de entrar no carro descrever todo o mecanismo de arranque do automóvel, 

por exemplo. Habitualmente, assumimos determinados pressupostos acerca das coisas (o 

carro vai pegar e vou-me deslocar), estes decorrem da coleção de informação e do 

cruzamento com o que já sabemos e temos vindo a acumular. A maior parte das coisas que 

pensamos diariamente são assumidas, baseadas no tipo de experiência anterior que vamos 

tendo. Graças a esta acumulação de informação agilizamos o nosso dia-a-dia, partindo de 

pressupostos e de coisas que damos como certas, adquiridas ou garantidas. Por este motivo 

fazemos muito pouca descrição no dia-a-dia. Contudo, estas assunções têm os seus riscos, 

pois partindo de pressupostos, damos como certo, confiamos que determinada coisa se irá 

passar de determinado modo.  

 Descrever as coisas é pois um grande desafio. Para o fenomenologista a descrição 

torna-se mais que uma descrição, torna-se um argumento que por vezes termina em 

paradoxos. A chegada a um paradoxo indica uma descrição mais precisa e apurada. Nada é 

assumido ou pressuposto na descrição fenomenológica sem que seja verificado como o 

fenómeno foi dado.  
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 O que temos em fenomenologia é a experiência de algo imediato, mas o paradoxo é 

que o dado não é imediato. O que é dado vem pela mediação. Algo se dá como se manifesta. 

A redução é uma condição para de algum modo alcançar aquilo que nos é dado e verificá-lo, 

não justificá-lo. Nesta medida, a redução é mediadora da doação. Não há pois doação sem 

redução.  

 Marion (2013) aborda também a questão do excesso de intuição acerca de um 

fenómeno. Existem experiências que estão para além daquilo que pode ser concetualizado, 

estando estas cheias de significado. São os fenómenos saturados. Apesar de não as 

entendermos, vivemo-las. Como compreender um ataque terrorista? Ou um momento de uma 

excecional alegria? Por meio da redução podemos dar atenção a este tipo de fenómenos. A 

descrição da doação por meio da redução.  

 A redução, no entender de Marion (2013), pode ser comparada a uma situação em que 

incomodados com algo, procuramos alguém com quem partilhar. Porque precisamos fazer 

isso? Partilhar o peso pode ser uma das compreensões possíveis. Mas, quando procuramos 

um outro que nos oiça, poderemos pretender que nos diga algo, que de alguma interprete o 

nosso sentir ou ainda a possibilidade de colocar em palavras o que se sente. O que se procura 

na outra pessoa é fazer redução. Procura-se enfrentar o que é dado e não negá-lo. Por outro 

lado quando negamos um evento, pretendemos ignorar o que nos é dado pelo que não 

falamos dele. Não o queremos enfrentar.  

 A doação quer seja enfrentada ou negada envolve sempre atividade. Para receber o 

que nos é dado temos que ser ativos. Mas também para negar o que se nos é dado (p.e um 

expectativa frustrada ou algo que não desejamos) temos que ativamente não querer pensar 

nisso (Marion, 2013). 
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Redução originária: início 

 A redução originária preconiza que o fenómeno seja abordado na sua origem. Esta 

perspetiva provém dos últimos trabalhos de Heidegger, que aponta para um especial evento 

que designa como um flash de insight. Este poderá acontecer quando efetivamente se chega a 

uma compreensão da origem do fenómeno que não só traz uma luz sobre a experiência, como 

sobre nós próprios enquanto humanos. Este acontecimento é marcado como um momento de 

clarividência sobre o fenómeno, uma revelação do próprio fenómeno, como se este pela sua 

revelação nos apanhasse de surpresa. Nesta redução o foco é “nos sentidos emergentes e 

como o fenómeno se origina e vem a ser”
67

 (van Manen, 2014, p. 236). Importa sublinhar que 

não existem técnicas para este insight criativo, este momento não depende da vontade do 

investigador, não pode ser planeado mas pode irromper e ser-lhe oferecido fruto do seu 

centramento, interesse e fascínio pelo fenómeno. Esta compreensão intuitiva pode acontecer 

quando menos se espera, pode-nos atingir num momento de escrita, de reflexão, ou ainda 

depois de estarmos cansados na busca de algo que ilumine a pesquisa e decidimos fazer outra 

atividade.  O momento do início
68

 é assim caracterizado por van Manen (2014, p. 237, 238): 

a) o início (inception) é aquele momento frágil de um evento heurístico; b) um pensamento 

inicial (inceptual) não é a mesma coisa que um pensamento concetual; c) um pensamento 

inicial (inceptual) tende a dirigir-se a nós indiretamente, como se viesse pelas traseiras; d) 

não podemos encontrar um pensamento inicial (inceptual), em vez disso é ele que nos 

encontra; e) sabemos que podemos ter “tocado a verdade” quando o pensamento originário 

(inceptuality) ressoa com a nossa busca, o projeto da nossa existência. 

                                                 
67

 Tradução nossa – “the emergent meanings and how a phenomenon originates and comes into being.” (van 

Manen, 2014, p.236) 
68

 As palavra utilizadas por van Manen em inglês é inception e originary que significa começo, início, origem. 

São também utilizadas outras formas da palavra inception que não têm tradução em português, inceptual e  

inceptuality, pelo que são colocadas à frente da nossa tradução, de modo a ser mais claro o sentido. 
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 O desafio para o investigador está então numa busca que coloque de lado as pré- 

conceções e os conceitos pré-estabelecidos e crie um ambiente favorável, evocativo da 

manifestação do fenómeno. 

4.2.2 Método filológico 

 O método filológico, não sendo separado do filosófico, é também um recurso do 

método fenomenológico pois é pelo texto que comunicamos a reflexão que compõem a 

essência da experiência. A escrita tem uma particular importância na fenomenologia na 

medida em que através dela se procura trazer à luz a experiência vivida. Para isso, 

contrariamente a um texto com uma linguagem fechada e técnica, apresentará uma 

importante dimensão vocativa, que van Manen (2014) destaca como sendo um imperativo 

estético da pesquisa fenomenológica. O termo vocativo deriva do latim vocare
69

, chamar, 

convocar, ou seja que pretende trazer o fenómeno para a linguagem, permitindo também que 

as coisas nos falem (van Manen 1990, 2014; van Manen, M. 2013). Não será então de 

estranhar que muitas vezes se empregue uma linguagem próxima da poética na tentativa de 

evidenciar a dimensão pática do fenómeno, isto é, no sentido mais lato, uma sensibilidade 

particular de se estar no mundo (van Manen, 1999). O texto fenomenológico procura ser um 

retrato fiel do fenómeno, emulando-o, dado que faz o possível para imitar ou igualar o 

fenómeno, pretendendo-se uma linguagem sensível que convoca e ilumina o fenómeno. Para 

o ato da escrita fenomenológica somos integralmente convocados enquanto seres na procura 

da melhor expressão vocativa para a descrição do fenómeno (a que melhor o elucida), o que 

exige muitas vezes que o texto seja escrito e reescrito, procurando através de um 

aprimoramento da expressão escrita o melhor modo de evocar, convocar e descrever o 

fenómeno. Van Manen (2014), partindo do estudo de diversos filósofos identifica diferentes 

                                                 
69

 http://www.myetymology.com/portuguese/vocativo.html 

http://www.myetymology.com/portuguese/vocativo.html
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métodos ou momentos vocativos característicos de um texto fenomenológico, a saber: 

revocativo, evocativo, invocativo, convocativo, provocativo
70

. 

 

Método revocativo: vivacidade 

 O método revocativo procura que o texto traga ao leitor a vivacidade da experiência. 

O termo revocativo é empregue num dos seus sentidos originais, onde a palavra revocar 

deriva da palavra latina revocare
71

, que significa voltar a chamar ou chamar de novo. Para o 

autor voltar à palavra original é um modo de a despirmos dos conceitos ou ideias construídas 

ao longo do tempo, desvelando o seu verdadeiro significado. Pretende-se “trazer vividamente 

a experiência à presença”
72

 (van Manen, 2014, p. 241) por meio da linguagem escrita. Esta 

nuance permitirá ao leitor ser acometido pelo fenómeno de uma forma não refletida, 

experienciando uma sensação de estar próximo ou mesmo em presença em termos espaciais 

ou temporais. 

 A dimensão vívida do vivido poderá ser conseguida por meio do uso de episódios 

ilustrativos (anecdotes-anedotas), o que permite que o fenómeno seja situado no mundo real. 

O uso intencional destes episódios, ao exemplificar, ilustrando o que está a ser descrito, 

transportará o leitor para o espaço de uma experiência que eventualmente poderá ter 

ressonância no próprio, tendo por isso o potencial de ser uma experiência que é reconhecida 

por si como se a tivesse vivido ou a pudesse viver daquele modo. O episódio ilustrativo será 

objeto de atenção mais à frente. Continuemos por ora nos diferentes métodos vocativos. 

  

                                                 
70

 No original inglês o autor faz variar o prefixo em torno da palavra vocativo para distinguir diferentes métodos 

vocativos: revocative; evocative; invocative; convocative; provocative. 
71

 http://www.myetymology.com/portuguese/revocatório.html;  Dicionário Universal da Língua Portuguesa 

(1995). Texto Editora: Lisboa; Dicionário de Latim-Português (s/d). Porto Editora: Porto. 
72

 Tradução nossa – “to bring experience vividly into presence.” (van Manen, 2014, p. 241) 

http://www.myetymology.com/portuguese/revocatório.html
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Método evocativo: proximidade 

 O método evocativo procura trazer a proximidade do vivido. O termo evocar provém 

do latim, evocare que significa chamar, chamar a si
73

, fazer aparecer ou ainda trazer à 

memória
74

. Por meio do texto evocativo pretende-se que o leitor possa ser seduzido pela 

experiência, trazendo-lhe à memória uma experiência que não teria ainda tido consciência 

daquele modo. O texto evocativo chama-nos para ouvirmos as coisas que estão diante de nós 

mas para as quais não estávamos despertos. A evocação provoca uma sensação de 

encantamento e de compreensão do fenómeno, levando-nos a refletir. É neste sentido que 

«Buytendijk falou de “aceno fenomenológico” que ocorre quando reconhecemos os 

significados experienciais subtis que só a descrição fenomenológica evoca por meio do 

descritivo e evocativo» (van Manen, 2014, p. 188)
75

. 

 

Método invocativo: intensificação 

 O método invocativo procura intensificar o texto fenomenológico de modo a trazer ao 

leitor a dimensão sensível da experiência. O termo invocar provém da palavra latina 

invocare
76

 que significa, chamar em auxílio, implorar, suplicar ou rogar
77

. São determinados 

dispositivos poéticos que servirão a pretensa. Assim, com este propósito, procura-se uma 

certa qualidade poética na escrita, recorrendo a alguns recursos linguísticos expressivos como 

a repetição e as imagens. Estes recursos contribuem para a riqueza do texto, não para o 

embelezar, apesar da componente estética do texto ser uma importante característica na 

medida em que torna o texto envolvente e harmonioso, mas para criar um sentido que 

produza efeito, aproximando o leitor do fenómeno e promovendo a sua própria reflexão 
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 Dicionário de Latim-Português (s/d). Porto Editora: Porto. 
74

 Dicionário Universal da Língua Portuguesa (1995). Texto Editora: Lisboa 
75

 Tradução nossa – “Buytendijk spoke of the “phenomenological nod” that occurs when recognizing the subtle 

and nuanced experiential meanings that only a phenomenological description can evoke through descriptive and 

evocative means.” (van Manen, 2014, p. 188). 
76

 Dicionário Universal da Língua Portuguesa (1995). Texto Editora: Lisboa; Dicionário de Latim-Português 

(s/d). Porto Editora: Porto. 
77

 Dicionário Prático Ilustrado (1956). Lello & Irmão Editores: Porto 
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acerca da experiência. Palavras que apelam são palavras que estão imbuídas de sentido e por 

isso mesmo são utilizadas para intensificar e assim evidenciar aquilo que é significativo no 

fenómeno. Neste sentido a linguagem poética torna-se uma “imagem” do fenómeno. Estas 

imagens “tocam na alma” (Gadamer, 1996, ref van Manen, 2014, p. 261) do leitor 

proporcionando-lhe acesso a uma compreensão intuitiva. O poder desta imagem tão particular 

é assim descrito por van Manen (2014, p. 262): “A imagem enriquece o sentido de um texto 

com um significado mais profundo que invoca a qualidade inefável da experiência vivida”
78

. 

 

Método convocativo: pático/apelo (dotado de sensibilidade; sensível) 

 O método convocativo procura explorar o sentido não cognitivo do fenómeno com o 

objetivo de promover o insight do leitor, ou seja, um momento significativo onde se abre um 

sentido, se ilumina um aspeto fundamental. O termo convocar provém da palavra latina 

convocare que significa chamar, reunir
79

. Este apelo feito pelo texto convoca o leitor para se 

reunir num elemento comum de entendimento. Este efeito poderá ser produzido, procurando 

a melhor imagem mas também uma cuidadosa tonalidade da escrita mediante o que queremos 

evidenciar (o texto pode ser contemplativo, sóbrio, áspero, animado, cortês, etc.). A dimensão 

não cognitiva do texto está intimamente ligada com o sentido pático.  

 O termo pático, enquanto adjetivo, provém do latim patibilis que na linguagem 

filosófica designa, ser dotado de sensibilidade, sensível
80

. Para van Manen (1999, 2014) um 

texto fenomenológico deverá produzir algum tipo de conhecimento não cognitivo, isto é 

conhecimento pático. Este tipo de conhecimento de um domínio não racional, técnico ou 

intelectual é muito mais difícil de ser traduzido em palavras pois envolve o que é do campo 

da emoção, da sensibilidade do corpo e relacional. Estes aspetos são dificilmente captados 

                                                 
78

 Tradução nossa – “Image enriches the sense of a text with the depth of meaning that invokes the ineffable 

quality of lived experience” (van Manen, 2014, p. 262). 
79

 Dicionário de Latim-Português (s/d). Porto Editora: Porto. 
80

 Dicionário de Latim-Português (s/d). Porto Editora: Porto. 
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por métodos tradicionais, por meio de textos objetivos onde se procura demonstrar relações 

de causa efeito pelo que, por isso mesmo, em fenomenologia se recorre a diferentes 

dispositivos, como sejam um episódio ilustrativo, um exemplo, um conto ficcionado, uma 

pintura, um poema ou mesmo uma música, numa tentativa de melhor traduzir esta dimensão 

subjetiva. “O conhecimento pático é mais difícil de compreender dado que tem a ver com a 

presença imediatamente sentida da experiência (van Manen, 2014, p. 268) 
81

.  

 

Método provocativo: epifania 

 O método provocativo procura que o texto tenha qualidades de questionamento e de 

um certo desafio de modo a ter impacto no leitor. O termo provocar advém do latim, 

provocare que significa, num dos seus sentidos originais, chamar para fora, excitar, desafiar, 

promover
82

. Neste sentido o texto fenomenológico deverá ter uma ação desafiante no sentido 

de levar o leitor a refletir e promover insights acerca do fenómeno. Esta compreensão poderá 

surgir como uma epifania, no sentido em que irrompe na consciência, sendo o leitor 

surpreendido por uma compreensão intuitiva acerca do significado da experiência que 

ilumina o seu entendimento. É neste sentido que uma pesquisa fenomenológica, não tendo 

como objetivo constituir teoria ou generalizar resultados, poderá iluminar e informar 

determinadas experiências profissionais. A partir da reflexão acerca dos fenómenos que se 

apresentam na prática, poderão ser equacionadas formas de atuação com uma dimensão 

pática mais extensa. Apesar de não poder particularizar para este ou aquele caso posso 

compreender que o facto de um fenómeno ocorrer de determinada forma, posso compreender 

melhor o que será eventualmente a situação de uma determinada pessoas ou grupos de 

pessoas. Posso não saber como a Maria vivência o facto de ter um cancro da mama mas, ter 

um conhecimento sobre o fenómeno ou a experiência de viver com um cancro da mama, 

                                                 
81

 Tradução nossa – “Pathic knowledge is more difficult to understand, since it refers to the immediately felt 

presence of experience.” (van Manen, 2014, p. 268) 
82

 Dicionário de Latim-Português (s/d). Porto Editora: Porto. 
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poder-me-á ajudar a compreender melhor a situação da Maria e a partir desta compreensão 

cuidar da Maria de um modo mais sensível, dando uma melhor resposta às suas necessidades. 

 Para além dos métodos filosóficos, filológicos a pesquisa fenomenológica utiliza 

também métodos das ciências humanas. Vejamos então. 

 

4.2.3 Métodos das ciências humanas 

 A fenomenologia utiliza métodos empíricos para a recolha de dados, bem como 

métodos reflexivos para a análise do material experiencial. Apesar de se apoiar nos mesmos 

instrumentos de outro tipo de investigação de caráter qualitativo (entrevista, observação, 

participação), estes, pelo facto de a finalidade do estudo fenomenológico ser diferente, são 

conduzidos e analisados de um modo diferente.  

 A finalidade da colheita de dados em fenomenologia é a recolha de relatos de 

experiências vividas, sobretudo experiências pré-refletidas. Deste modo procuramos apurar 

descrições que relatem tanto quanto possível a experiência tal como foi vivida no momento 

em que aconteceu.  

 Importa salientar que em fenomenologia se pretende recolher experiências pré-

refletidas. Qualquer fonte de recolha de dados seja ela literária, cinematográfica ou mesmo de 

uma determinada pessoa, tem um valor de posse de uma experiência que nos é cedida. O foco 

é a experiência relata, a compreensão explicativa da pessoa que nos cede a informação, ou a 

sua situação específica, ou o contexto em que por exemplo uma a obra foi realizada. Existem 

vários tipos de estudos que têm como objetivo analisar ou descrever determinadas situações 

em determinados contextos, pelo que a recolha deverá ser o mais fiel possível ao relato, 

explorando sentimentos, interpretações e contextos, que melhor irão elucidar o investigador. 

Mas, para o estudo fenomenológico procuramos “recolher exemplos de possíveis 
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experiências humanas para refletir nos significados que estas poderão possuir”
83

 (van Manen, 

2014, p. 313). Por este motivo a fenomenologia não está centrada na precisão factual de uma 

história, mas sim na sua plausibilidade, isto é na possibilidade de poder ser uma experiência 

humana. 

 Para a recolha de material empírico poderão ser utilizadas entrevistas, relatos pessoais 

ou pedidos por escritos, observação de experiências, descrições na literatura, ou outras fontes 

artísticas. Sublinhamos que se pretende descrições sem interpretações. Para isso são pedidos 

aos participantes, ou procurados noutras fontes, relatos ricos e detalhados em pormenores, 

habitualmente centrados num momento específico da experiência.  

 A junção deste material permitirá, por meio da reflexão, levantar temas que orientarão 

a reflexão acerca do fenómeno em estudo para a criação do texto fenomenológico. 

 O tratamento de dados é também particular na medida em que o processo é 

fundamentalmente reflexivo. Para isso poderão ser utilizadas recursos que ajudarão no 

levantamento de temas ou ainda na reflexão sobre estes. Assim a reflexão temática será 

realizada por meio de reflexão linguística, etimológica, reflexão num grupo colaborativo ou 

mesmo por meio de entrevistas reflexivas hermenêuticas. 

 Desde o início que o processo se desenvolve dentro de uma atitude fenomenológica o 

que indica que a epoché e redução são um requisito essencial em toda a pesquisa, estando 

também aqui presentes nesta fase. Esta atitude requer que o investigador parta para a recolha 

de dados, liberto de suposições, pré-conceitos ou expectativas sobre o que irá encontrar. 

Antes, adotará um espírito de curiosidade e abertura tal como já referido quando abordámos 

os métodos filosóficos, nomeadamente a epoché-redução heurística. 

 Manter o estudo fenomenológico focado na sua finalidade ajudará a manter uma linha 

atuação e compreensão da globalidade. A finalidade é produzir um texto que tenha 

                                                 
83

 Tradução nossa – “to collect examples of possible human experiences in order to reflect on the meanings 

that may inhere in them.” (van Manen, 2014, p. 313) 
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ressonância no leitor (van Manen, 1990). E por ressonância entende-se a possibilidade do 

leitor se reconhecer na experiência descrita porque a viveu ou poderá viver daquele modo que 

encontra descrito. O texto fenomenológico cumpre-se quando elucida o leitor acerca de 

experiências que podem ser vivenciadas.  
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Parte 2  

1. Momentos do método 

 

 Este estudo insere-se numa metodologia de investigação qualitativa, fenomenologia 

da prática onde o foco são as práticas quotidianas dos diferentes profissionais ligados à práxis 

(van Manen, 2007, 2014). O raciocínio subjacente a este tipo de estudo não é dedutivo nem 

indutivo, mas sim redutivo (van Manen, 2014). O mesmo é dizer que não se pretende partir 

duma determinada premissa geral para a comprovar numa situação particular ou partir de 

situações particulares para produzir uma premissa geral. Mas antes, um pensamento que 

procure voltar atrás ou restabelecer o sentido da experiência original. É uma compreensão 

metafísica, no sentido que está para além do pensamento objetivo, procurando a ligação com 

um experiencial primitivo. Não comprova ou produz teoria mas contribui para um estar-no-

mundo mais sensível e para uma existência coexistente. Enquanto profissionais de saúde 

temos a oportunidade de enriquecer as nossas ações, possibilitando a nós mesmos, mas 

sobretudos aos outros de quem cuidamos, vivências com um sentido existencial dado que nos 

orientamos para os significados ou sentidos que emergem da experiência (van Manen, 2014). 

 Para o desenvolvimento deste estudo foram seguidas as atividades de investigação 

propostas por van Manen (1990), bem como as suas últimas orientações metodológicas (van 

Manen, 2014). O próximo quadro (figura 4) pretende estabelecer a articulação que fizemos 

das duas propostas. 
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Atividades de investigação 

(1990) 

Orientações de pesquisa 

 (2014) 

Voltar-se para a natureza da experiência vivida a questão fenomenológica 

Investigar a experiência vivida o material experiencial 

Refletir nos temas a análise temática 

Descrever o fenómeno através da escrita e reescrita a escrita vocativa 

Manter uma relação forte e orientada a epoché e redução 

Equilibrar a pesquisa, considerando as partes e o todo o texto fenomenológico 

 

Figura 4. Articulação das propostas de 1990 e 2014 de van Manen  

  

 Importa salientar que estas atividades e orientações de investigação não são etapas 

estanques fechadas num procedimento próprio. Estas correspondem a modos de iluminar um 

caminho e por isso uma abordagem agógica ao fenómeno, recordando o que foi abordado no 

capítulo sobre fenomenologia da prática. Passaremos a considerar os diferentes momentos do 

método efetuados neste percurso.  

 

1.1 A questão fenomenológica 

 A experiência vivida “explora diretamente as dimensões originárias ou pré-refletidas 

da existência humana: a vida como a vivemos”
84

 (van Manen, 2014, p.39). Procura-se 

compreender  aprofundadamente o sentido da experiência vivida. 

 A pergunta fenomenológica começa como uma indagação acerca do que não é usual 

naquilo que parece comum ou trivial. “Tornamo-nos conscientes da fenomenal 

fenomenalidade de um fenómeno!”
85

 (van Manen, 2014, p. 31). E, admiramo-nos com o 

                                                 
84

 Tradução nossa – “to explore directly the originary or prereflective dimensions of human existence: life as we 

live it.” (van Manen, 2014, p.39) 
85

 Tradução nossa – “we became aware of the fenomenal phenomenality of a phenomenon!” (van Manen, 2014, 

p. 31). 
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sentido, o significado, a singularidade de uma possível experiência humana. Desta forma, 

neste estudo fomos animados pela seguinte questão: qual a experiência vivida do amor pelos 

enfermeiros de saúde metal na relação terapêutica em enfermagem? Ou ainda, como se 

manifesta o amor na relação terapêutica em enfermagem na perspetiva dos enfermeiros de 

saúde mental? 

Para responder a esta pergunta procurou-se recolher material que permitisse aceder o mais 

vividamente à experiência. 

 

1.2 Material experiencial 

 O material experiencial foi recolhido a partir de entrevistas fenomenológicas a dez 

enfermeiros com a especialidade de saúde mental. Estas foram gravadas e transcritas com o 

intuito de uma análise detalhada dos relatos. 

 A entrevista teve como mote a descrição de uma experiência significativa com um 

paciente relativamente ao clima afetivo gerado onde tenham considerado que o amor esteve 

presente. 

 Estas decorreram num local combinado com os entrevistados, tendo sido procurado 

um espaço tranquilo que favorecesse uma conversa à semelhança do que é proposto por van 

Manen (1990, 2014). 

 Para além das entrevistas foi também recolhido material experiencial a partir de 

narrativas escritas pelos enfermeiros. Foi pedido que descrevessem, sob a forma escrita, uma 

experiência que considerassem que o amor (enquanto força que nos compele a fazer o 

melhor, na conceção de Max Scheler) tenha estado presente na relação terapêutica com uma 

pessoa de quem tivessem cuidado. De acordo com as recomendações de van Manen (2014) 

para este tipo de recolha de material, descrições de experiências vividas, foram deixadas 

algumas orientações para o relato escrito: descrever a experiência o mais próximo possível do 
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que foi vivido; descrever a experiência de dentro, como se fosse um estado de alma: os 

sentimentos, o estado de humor, as emoções; ter em atenção como sentiram o próprio corpo, 

como cheiravam as coisas, como soava o ambiente; focar-se numa só experiência em 

particular, descrevendo o acontecimento específico; destacar o vivido desta experiência, 

como se voltasse ao momento, como se fosse a primeira vez. Recomendou-se ainda que 

evitassem: generalizar ou falar no abstrato; explicar o que aconteceu; interpretar o se sentiu; 

atribuir sentido ao vivido; embelezar o discurso escrito ou usar floreados. 

 Para além destas fontes foi também recolhido material noutras fontes como literatura, 

cinema e pintura. Estas foram usadas para ilustrar ou evidenciar determinados aspetos que 

elucidariam melhor o fenómeno, podendo clarificar de um modo que não fosse pela redação 

escrita uma característica ou um tema da experiência (van Manen, 2014). 

 

1.3 Episódios ilustrativos e recolha de temas 

 O material experiencial deve ter qualidades narrativas que possam ter um efeito 

vocativo e vívido no leitor. Por este motivo quer sejam entrevistas, observação ou narrativas 

escritas, o material deverá ser trabalhado para poderem funcionar como exemplos, 

designados episódios ilustrativos
86

. Reunido o material, houve um tempo de familiarização 

com os relatos através da leitura e re-leitura atenta dos mesmos. Seguidamente passou-se à 

uma fase de edição do material para a construção de episódios ilustrativos. Apesar de serem 

pedidos relatos o mais descritivos possível, há, como em qualquer conversa que decorre de 

modo livre, uma tendência para o entrevistado acrescentar outros pormenores, mais ou menos 

interpretativos, falar de outros temas, ou atribuir significados ao que se está a contar, pelo que 

                                                 
86

 van Manen utiliza o termo anecdote. Optou-se pelo uso do termo episódios ilustrativos, sendo este o sentido 

em que o autor utiliza anecdote no inglês. Esta opção decorre do facto de em português a palavra poder ser 

entendida com uma conotação negativa, ainda que seja conhecido o termo experiência anedótica. Se 

considerarmos a estrutura habitual de uma anedota, ela é geralmente curta, põe em evidência determinado aspeto 

do evento e termina com num clímax que tem impacto no ouvinte. Esta mesma estrutura é seguida num episódio 

ilustrativo ou anecdote. 
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a há a necessidade de se editar o material. Esta edição pretende a limpeza dos relatos 

experienciais de todo o material acessório para que sejam evidenciados os aspetos que nos 

informem e elucidem acerca do fenómeno em estudo (van Manen, 2014). 

 Apesar desta primeira edição, os episódios ilustrativos poderão vir a ser aprimorados 

literariamente à medida que vão sendo trabalhados os temas, sempre com a preocupação de 

não deturpar o material mas evidenciar o tema que emerge (van Manen, 2014). 

 Os episódios ilustrativos são uma poderosa ferramenta da pesquisa fenomenológica, 

dado que a sua principal função é desocultar o significado experiencial. Através destes 

episódios poderemos exemplificar o que queremos dizer, trazendo a dimensão do vivido ao 

leitor como se ele próprio a estivesse a viver. Os episódios ilustrativos são imagens do 

fenómeno que pretendem retratar a experiência vivida, dito de outro modo, são retratos da 

vida, na medida em que evocam imagens que nos permitem não só estar próximo da 

experiência como nos elucidar na compreensão da experiência (van Manen, 1990, 2014). 

 Para a construção dos episódios ilustrativos foi seguida a sugestão de van Manen 

(2014, p. 252), a saber: uma curta história; habitualmente descreve um só incidente; inicia-se 

próximo do momento central da experiência; inclui detalhes concretos importantes; 

frequentemente contém várias citações (como foi dito ou feito); termina rapidamente depois 

do clímax ou quando o incidente terminou; frequentemente tem uma última linha final que 

tem impacto no leitor (punctum). 

 

1.4 Temas 

 Os temas decorreram de uma análise de duas formas: a macroanálise que corresponde 

ao momento em que perante um episódio ilustrativo, considerámos o texto como um todo e 
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tentámos enunciar um tema geral que emanasse do episódio
87

. E, num segundo momento a 

microanálise que compreendeu a leitura do episódio parágrafo a parágrafo e para cada um 

colocar a seguinte questão: o que nos diz este parágrafo sobre o fenómeno do amor na relação 

terapêutica? 

 No final desta análise chegámos a uma listagem de temas que nos guiaram para a 

construção do texto fenomenológico, tendo como objetivo a descrição de como o amor se 

manifestava na relação terapêutica em enfermagem, na perspetiva dos enfermeiros de saúde 

mental.  

 

1.5 Escrita e construção do texto fenomenológico 

 “Escrever é refletir, escrever é investigar”
88

 (van Manen, 2014, p. 20). A escrita é 

assim uma componente reflexiva do método fenomenológico. Para o ato da escrita 

fenomenológica somos integralmente convocados enquanto seres na procura da melhor 

expressão vocativa e fenomenalidade pática do fenómeno (van Manen, 2014). Para Levinas, 

na interpretação “reconduz-se o impensado ao pensamento e ao dizer” (2010, p.29). 

 O texto fenomenológico é bem-sucedido quando o leitor se sente tocado pelo que está 

a ler. Tal como uma pintura que pode ser mais ou menos difícil de interpretação, o texto 

fenomenológico poderá requerer uma atenção especial de modo a deixar-se envolver pelo seu 

sentido (van Manen, 2007). Este acontece quando o texto tem ressonância no leitor (van 

Manen, 1990, p. 27). Por ressonância entende-se a possibilidade do leitor se reconhecer na 

experiência descrita porque a viveu ou poderá viver daquele modo que encontra descrito. 

 De modo semelhante, a leitura de um texto fenomenológico também requer uma 

atitude fenomenológica. O leitor é também convocado a envolver-se e a disponibilizar-se 

                                                 
87

 Para esta tarefa, uma primeira tentativa que poderá resultar será pensar que se tivéssemos que atribuir um 

título aquele episódio, qual seria. A partir daqui poderá emergir um tema. 
88

 Tradução nossa – “To write is to reflect; to write is to research” (van Manen, 2014, p.20) 
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para ser tocado pelo que lê à semelhança do que acontece com a leitura de um poema ou a 

observação de uma pintura. Há uma certa predisposição por parte do leitor que facilita a 

compreensão e lhe permite estar sensível aos estímulos evocados no texto. 

 Nesta pesquisa recorreram-se a métodos filológicos, nomeadamente a tentativa de 

escrever de um modo particularmente sensível e que emulasse, isto é, que imitasse o melhor 

possível, a experiência vivida, tal como descrito na Parte 1, sobre métodos filológicos. 

 Foram utilizados excertos de filmes, pinturas e poemas como uma via para iluminar o 

fenómeno e como modo de aprofundar a reflexão. De acordo com (Merleau-Ponty, 2004, p. 

97): 

é uma questão de contemplar, de perceber a pintura por meio dos sinais silenciosos 

que vêm até mim de todas as suas componentes, que emanam dos vestígios de tinta 

depositados na tela, até que tudo, na ausência da razão e do discurso, forma uma 

estrutura consistente em que se tem a nítida sensação de que nada é arbitrário, 

mesmo que não se seja capaz de dar uma explicação racional sobre isso.
89

 

 O desenvolvimento dos temas e a reflexão que constitui o texto fenomenológico teve 

por base literatura, trabalhos de investigação e textos fenomenológicos. Estes serviram para 

estimular a reflexão e a produção de novos entendimentos. Foram os catalisadores de 

reflexão, insight cultivators, tal como van Manen (2014, p. 324) os designa.  

“Encontramos catalisadores de reflexão na leitura dos textos reflexivos dos filósofos 

e outros estudiosos das artes, humanidades e ciências humanas. Os catalisadores de 

reflexão dão-nos a sensação de, «Oh, agora “eu vejo!”». Eles ajudam-nos a 

interpretar as nossas experiências vividas, trazem à memória experiências que 

                                                 
89

 Tradução nossa - it is a matter of contemplating, of perceiving the painting by way of the silent signals which 

come at me from its every part, which emanate from the traces of paint set down on the canvas, until such time 

as all, in the absence of reason and discourse, come to form a tightly structured arrangement in which one has 

the distinct feeling that nothing is arbitrary, even if one is unable to give a rational explanation of this. (Merleau-

Ponty, 2004, p.97) 
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parecem exemplificar estes catalisadores de reflexão, estimulam mais compreensões 

e insights criativos, relativamente ao fenómeno sob investigação.” (van Manen, 

2014, p.324)
90

 

 Contudo os catalisadores de reflexão não se limitam aos meios enunciados 

anteriormente. Por vezes, acontece tropeçarmos neles (van Manen, 2014). Quantas vezes, 

estando preocupados com determinado tema, somos assaltados por uma espécie de 

clarividência quando menos esperamos (uma frase num anúncio televisivo, um passeio à 

beira mar, um café numa esplanada, uma expressão que alguém utiliza, entre outros 

momentos fora do espaço físico da escrita propriamente dita). É o que Heidegger chama de 

flash de insight e é para van Manen (2014) a redução originária, tal como referido no capítulo 

sobre fenomenologia da prática - redução originária. 

 A epoché e a redução acompanharam todo o processo investigativo. Para a criação do 

texto fenomenológico foram utilizados diferentes tipos de redução de acordo com uma 

abordagem eclética como preconizado pela fenomenologia da prática. Tentaremos dar 

exemplos de como utilizámos a redução e se construiu o texto fenomenológico.  

 

1.5.1 A experiência da redução 

 A redução eidética foi realizada por meio da variação imaginativa, sempre que 

fizemos variar o fenómeno em torno de diferentes cenários ou o comparámos com fenómenos 

muito semelhantes, para assim evidenciar a sua essência. Por exemplo, no tema “ver o 

invisível” apresentámos uma situação empírica onde era evidenciada a cordialidade para se 

verificar que esta não pode ser confundida com o “ver o invisível”, enquanto manifestação de 

                                                 
90

 Tradução nossa –“we find insight cultivators in reading the reflective writings of philosophers and other 

scholars of the arts, humanities and human sciences. Insight cultivators give us the sense of, “Oh, now ‘I see!’” 

(IC). They help us to interpret our lived experiences, recall experiences that seem to exemplify these insight 

cultivators, stimulate further creative insights and understandings with respect to our phenomenon under 

investigation.” (van Manen, p. 324) 
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amor na relação terapêutica. Ainda que “ver o invisível” como uma manifestação de amor 

possa implicar ser cordial, a cordialidade, isoladamente, não é um modo de amor se 

manifestar. Esta é uma componente descritiva do fenómeno que contribui para uma 

compreensão epistemológica.  

 A redução ontológica esteve patente sempre que evidenciámos o modo de ser e estar 

no mundo, ou seja como o fenómeno foi percecionado pelo ser individual (pelo si). Por 

exemplo, no tema “uma experiência pática”, o enfermeiro que protagonizou o episódio 

ilustrativo, percecionou o fenómeno como algo que não conseguia pôr em palavras, no 

entanto disse também que se fosse artista plástico, poderia expressar o que ali se tinha 

passado. Este tipo de redução, tendo um sentido interpretativo, permite uma compreensão 

ontológica. 

 A redução ética vai além das duas anteriores, ou seja da epistemológica e ontológica, 

assumindo-se como uma redução que é anterior à consciência e à existência. A forma como 

se apreende o fenómeno e se compreende a experiência humana reside na singular alteridade, 

isto é, outra forma de ser, dado que sempre nos confrontamos com algo ou alguém. Por 

exemplo, encontramos este tipo de redução no tema “a impossibilidade da não ação” e a 

propósito de responsabilidade quando o enfermeiro se sente acometido pela invisível 

presença do paciente. 

 A redução radical enquanto redução que privilegia a manifestação do fenómeno e 

como ele se nos dá ou se mostra é radical. Põe de lado a consciência, a subjetividade ou 

perceção individual, focando-se no fenómeno. O foco não é no fenómeno que aparece mas 

como aparece, por exemplo, o foco não é o facto de o amor existir na relação terapêutica mas 

como ele se manifesta, ou seja as suas consequências latentes. Esta redução não nega a 

componente presente da pessoa do investigador mas exige uma forte abnegação de si mesmo 

para estar aberto ao que se dá do fenómeno. Um exemplo deste tipo de redução é a própria 
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forma como abordámos o fenómeno do amor e o ponto de partida, propormo-nos a refletir 

como este se manifesta. 

 Por último a reflexão originária, enquanto flash de insight, ocorreu à medida que se 

foi refletindo nos temas e se foi construindo o texto fenomenológico. Por vezes parecia que 

uma nova janela se abria de repente num determinado aspeto do fenómeno e ficava claro o 

que antes parecia confuso ou era mesmo desconhecido. Era o momento em que o fenómeno 

vinha ao nosso encontro mesmo que não estivéssemos “ativamente” à sua procura. 

Habitualmente um pensamento desta natureza surpreende-nos pela sua pureza, pois não está 

ligado a conceitos pré-determinados mas a uma suprema simplicidade originária. São 

momentos heurísticos do percurso investigativo.  

 Um exemplo disto mesmo ocorreu quando o tema “estar em sintonia” se tornou claro. 

Os temas, quando são levantados, podem não conservar a primeira designação que 

encontrámos, pois por meio da reflexão poderá ocorrer um termo aprimorado que descreva 

melhor o fenómeno. Desta forma, o tema “estar em sintonia” teve outras designações iniciais. 

Mas havia uma inquietação de base que me dizia que ainda não tinha encontrado o termo 

certo para o tema que estava a descrever. Havia uma sensibilidade de que havia um outro 

termo mais simples que estava mais perto da experiência original. Na minha cabeça estavam, 

por exemplo, os termos empatia, simpatia (no sentido de estarmos associados na dor ou no 

sofrimento). Mas estes estavam carregados de sentidos e concetualizações, daí que tinha que 

haver algo antes deles que nos fizesse chegar mais perto da experiência primitiva. Certo dia, 

pela manhã, enquanto tomava café, aparentemente despreocupada, uma palavra me assaltou 

e, atrás da palavra, um pensamento: sintonia; tanto a empatia como a simpatia tinha um 

aspeto comum, a sintonia. Fez-se luz! Se quisermos visualizar isto esquematicamente é como 

se a sintonia fosse a raiz donde emergiram as duas. No estabelecimento tanto da empatia 

como da simpatia tem que haver sintonia. Neste caso, sintonia foi a manifestação mais 
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“simples” do fenómeno. Na redução o que procuramos é sempre o mais próximo do original, 

o mais anterior, o mais puro. 

 Este curto episódio serve para ilustrar o modo como a redução foi efetuada e apesar de 

o processo de redução ser muito difícil de explicar, foi assim que foi vivido. Este é um modo 

de poder compreender e transmitir a própria experiência de redução. 

 

1.6 Considerações éticas do estudo 

 Os entrevistados foram contactados para apurar a sua disponibilidade para 

concederem uma entrevista de modo voluntário. No dia da entrevista assinaram uma 

declaração de aceitação de participação no estudo, onde estava explicito o âmbito do estudo e 

onde eram dadas garantias de anonimato e confidencialidade
91

. O anonimato é ainda 

assegurado pelo facto de as entrevistas serem editadas e convertidas em episódios 

ilustrativos. A partir deste momento é a experiência vivida que fica em evidência. Como o 

enfoque não foi numa situação particular, num determinado contexto mas sim, num 

fenómeno descrito por uma pessoa que viveu de determinado modo, o participante do estudo 

encontra-se duplamente protegido. Esta aparente despersonalização do evento decorre do 

facto de se considerar que poderá ser uma possível experiência humana. Desta forma a 

facticidade do evento não é uma preocupação mas sim a proximidade de um possível vivido. 

Poder-se-á perguntar, se assim é, então porquê procurar as pessoas quando poderíamos 

imaginar as situações? A resposta a esta questão é que por meio das pessoas e do seu vivido 

poderemos encontrar uma variedade de experiências que jamais qualquer investigador 

poderia imaginar. A vida e a experiência individual são sempre mais ricas do que aquilo que 

poderemos tentar alcançar por meio de derivações imaginativas ou cenários hipotéticos. 
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 Anexo 1- Declaração de consentimento 
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 No que respeita a direitos de autor das pinturas, todas as imagens dos quadros são 

usadas com permissão por via do código do direito de autor e dos direitos conexos
92

. Ao 

abrigo do mesmo, os direitos de autor cessam completados 70 anos da morte do autor. Houve 

o cuidado de privilegiar obras que estivessem ao abrigo desta lei.   

 No capítulo seguinte abrimos espaço para a reflexão acerca do fenómeno do amor na 

relação terapêutica em enfermagem com enfoque na experiência vivida dos enfermeiros de 

saúde mental.  

 Vejamos então uma possível compreensão de possíveis experiências humanas. 
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 aprovado pelo Decreto-Lei n.º 63/85, de 14 de Março, e alterado pelas Leis n.ºs 45/85, de 17 de Setembro, e 
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Parte 3  

1. Amor vivido 

 O amor tem diferentes faces e trajes. O amor dos amantes, dos amigos, dos pais, dos 

filhos, a nós mesmos, aos animais, à natureza, ao próximo, amor àquilo que fazemos, a um 

ideal, amor na existência e coexistência. Algumas das suas expressões são storge, philae, 

eros e ágape. Estados mais ou menos emotivos, mais ou menos do domínio da vontade. 

Amor necessidade, amor apreciativo ou amor doação. Domínio do desejo, do regozijo ou da 

ação criadora. Convive diariamente connosco naquilo que fazemos ou não fazemos. O amor 

reside em nós, faz parte de nós e deste modo está na essência humana. O amor, na sua 

essência, é “a ação edificadora e construtiva no e sobre o mundo” (Scheler, 2012, p. 13). É 

intrínseco e visceral pelo que, como diz Kierkegaard (2009), precisamos vitalmente de amor.  

 Há um ordo amoris em cada um de nós mas também perturbações do justo ordo 

amoris (Scheler, 2012, p. 6). Em nome do amor fazem-se os maiores feitos; mas também atos 

hediondos. Por amor colocamos a vida em risco para salvar alguém em perigo; mas também 

por amor a uma religião ou ideal se matam comunidades inteiras. Por amor se marca uma 

geração inteira; por amor exclusivo à autossatisfação se destrói uma família. Por amor 

sacrificamos o nosso tempo com quem não temos afinidades particulares, mas esse ato vale 

uma satisfação sem preço. Se o amor está em nós, somos esse mesmo amor que contemos. 

Não se deixa em casa e não se reserva para alturas especiais. Ele está em nós em qualquer 

espaço, seja em casa, no jardim, no cinema, quando estamos sós ou acompanhados. Está 

também quando vestimos a farda e entramos ao serviço. O amor não fica à porta. 

 Como se manifesta o amor na relação terapêutica ou como se expressa, como se nos 

mostra, como se nos dá ou ainda como se evidencia na relação enfermeiro-paciente, são 

vários modos de colocar a mesma questão. Questões como estas poderão ser difíceis de 

responder pois o amor está mais ligado ao modo como se está numa relação do que a 
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determinados comportamentos observáveis passíveis de ser listados. Este modo de estar numa 

relação pertence ao domínio sensitivo ou pático quer do enfermeiro quer do paciente. Ainda 

que se possam realizar procedimentos de acordo com o rigor técnico-científico preconizado, 

o modo como o fazemos, o clima gerado, a atenção dispensada ao pormenor mais subtil, 

torna o momento da interação mais ou menos significativo, mais ou menos transformador 

para os intervenientes. Os pacientes sabem reconhecer esta diferença e os enfermeiros 

também. Em que que reside então esta diferença? Na complexidade da intervenção, na 

eficácia, na rapidez, na perícia, na nomenclatura utilizada? Provavelmente não. Nem sempre 

um cumprimento escrupuloso de regras oferece ao paciente uma experiência de estar a ser 

bem cuidado. Nem sempre o procedimento mais assético é sentido como o que foi um bom 

tratamento. Nem mesmo a postura mais polida vai sempre ao encontro do que os pacientes 

realmente precisam, sobretudo se partirmos do pré-conceito que sabemos o que é melhor para 

o paciente.  

 Joana está internada, procura a enfermeira, dizendo-lhe que se sente ansiosa. Com um 

sorriso nos lábios e num tom suave, a enfermeira responde-lhe: - Joana, a atividade com a 

terapeuta está a começar. Vai-lhe fazer bem para relaxar. Vai ver que vai passar. 

 Aparentemente a forma educada e doce de se dirigir à Joana configura uma atitude 

carinhosa por parte da enfermeira. Mas será que o carinho é suficiente nesta interação? Serão 

as “boas maneiras”, por parte da enfermeira, uma forma de manifestação de amor? Será que a 

enfermeira “viu” a Joana? Vejamos então qual a experiência vivida do amor pelos 

enfermeiros de saúde mental na relação terapêutica em enfermagem e assim compreender 

como este se manifesta. 
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O amor manifesta-se por ver o invisível 

 

“Precisavam de ajuda para se despedirem de alguém de família muito querido, o patriarca. O 

que eu vi foi para além do que me foi dado ver.” 

 

 Saint-Exupéry (2005) diz-nos que o essencial é invisível aos olhos. Que podemos ver 

quando a necessidade real pode ser tão díspar daquilo que as pessoas nos pedem? Como vejo 

o que não é visível? 

Recebi um pedido de ajuda de uma família por terem alguém que estava em casa 

com uma epistaxes muito grande e que não conseguiam controlar. Quando chego, 

tomo então consciência do que está a acontecer. Epistaxes, sim. Mas os problemas 

são outros, e altero completamente o objetivo da minha intervenção. Percebo que as 

pessoas têm outras necessidades. Podia dizer assim: “Então mas a senhora tem a 

unidade de cuidados continuados no hospital, tem a unidade da dor, tem o apoio que 

necessita.”, resolvia a epistaxes, e adeusinho, pronto. Mas o que iria acontecer é que 

iriam parar ao hospital outra vez. Percebi que aquela pessoa precisava de um 

acompanhamento diferente que está muito para além do tratar a doença. Eles não me 

disseram isto, não foi transformado em palavras, mas o que estava ali a acontecer era 

uma despedida. Precisavam de ajuda para se despedirem de alguém muito querido, o 

patriarca. O que eu vi foi para além do que me foi dado ver. 

 Este testemunho é ilustrativo de uma das formas de manifestação do amor na relação 

terapêutica. Podemos dizer que este enfermeiro viu o invisível ou, dito de outra forma, leu 

nas entrelinhas, nos silêncios, na aflição, na busca desesperada de fazerem algo. Nas palavras 

de Merleau-Ponty (1964, p. 29) “ver, é em princípio, ver mais do que se vê, é aceder a um ser 
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em latência” 
93

. Ora, o que está latente é aquilo que não se deixa ver exteriormente, logo não 

é captado num primeiro olhar. O enfermeiro leu o que não estava escrito, viu mais além, 

vislumbrou o sofrimento, percecionou a verdadeira necessidade daquela família. Tal como 

ele próprio equaciona, poderia simplesmente ter estancado a hemorragia e reorientado a 

família para o apoio de outra estrutura que já acompanhava a situação. Ora, esta atuação seria 

ajustada e profissional, contudo de um modo sensível o enfermeiro captou a verdadeira 

necessidade, o verdadeiro apelo do outro. Um apelo silencioso. O amor como ato espontâneo, 

“não cega, torna vidente. O seu olhar penetra através das escamas exteriores que escondem o 

si real” (Ricoeur, 2010, p.22). 

 Laura, enfermeira, conta-nos o seu primeiro encontro com uma mulher que tinha um 

filho portador de uma síndrome rara que se manifestava por comportamentos autistas, 

automutilação e não falava. Esta mãe deixou de trabalhar para ficar com o filho em casa. Aos 

3 anos a criança foi para o infantário. Foi nesta altura que a mãe foi referenciada para 

acompanhamento, pois tinha dificuldade em se separar do filho.   

No primeiro encontro que tivemos fui ter com ela ao infantário. Quando cheguei, 

lembro-me de ver uma mãe lindíssima, com uns olhos azuis lindíssimos, com uma 

raiva ao mundo, uma raiva terrível, com as garras completamente de fora. Tinha uma 

zanga profunda com todos os profissionais, em especial os de saúde. Lembro-me de 

ela olhar para nós, ser mesmo muito antipática, e eu ficar completamente derretida 

com aquela mulher, de achar que aquela mulher estava completamente de rastos. 

Apesar da sua atitude, eu não conseguia ser minimamente agressiva. Aquela mulher 

estava destruída, completamente destruída como mulher, como mãe, como tudo. Era 

como se eu estivesse a ver alguém em carne viva mesmo, a imagem que eu tenho 

dela era uma mulher em carne viva que precisava mesmo que eu estivesse ali a 
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 Tradução nossa - “Ver, es por principio ver más de lo que se ve, es acceder a un ser de latencia.” 
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fazer-lhe pensos e a fazer coisas. Era como se ela me dissesse: “Eu não te quero, mas 

eu preciso de ti.” (Laura) 

 O que viu Laura? Primeiro uma forma, depois um conteúdo e depois ainda o 

invisível. A forma física, a aparência de um outro semelhante. O conteúdo, um 

comportamento hostil dirigido a si. O invisível, “eu não te quero, mas eu preciso de ti”. O que 

Laura viu foi mais do que o comportamento manifestado. “Apesar da sua atitude, eu não 

conseguia ser minimamente agressiva.” O que nos diz Laura? Parece que aconteceu algo 

diferente do que seria esperado, pois face a um comportamento hostil, seria expectável que 

pudesse reagir negativamente ou se fechasse. Talvez tentasse o contacto com a paciente outro 

dia. Mas não. Laura diz-nos que não conseguia reagir de um modo que humanamente poderia 

ter acontecido. 

 O ditado popular “violência gera violência”, como todos os ditados, tem uma raiz 

experiencial, sendo expectável que face a um comportamento agressivo, se responda 

agressivamente. No entanto se colocarmos o cenário no plano profissional, as orientações são 

de certo modo diferentes. Espera-se de um profissional a capacidade de gestão das suas 

emoções para não contrarreagir. Os alunos de enfermagem deparam-se algumas vezes com 

esta questão logo nos primeiros estágios. Alguns, tentam mesmo ensaiar algumas respostas: 

“D. Maria, eu não fui mal-educada consigo por isso agradeço que me respeite” - posso dizer 

isto não posso, professora?- Quando sou confrontada com estas dúvidas, por parte dos 

estudantes, normalmente, começo por lhes devolver a questão: poder, pode, mas, o que lhe 

parece? Ao que normalmente se seguem outras questões consoante se desenrola a reflexão: o 

que está a dizer quando pede a um doente para a respeitar? Que expectativas tem 

relativamente à conduta de um doente? Que outra leitura pode ter esse “desrespeito”? Foi 

realmente dirigido a si? Que hipóteses poderemos colocar? Por fim, falo-lhes da minha 
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experiência e o modo como eu própria me fui posicionando face a estas questões, durante a 

minha vida profissional. 

 Hoje em dia, em qualquer área que implique contacto com clientes, o tipo de 

respostas dadas e a gestão de comportamentos hostis é um aspeto que se considera na 

formação de grande parte dos profissionais de diferentes áreas. Vejamos um exemplo.  

 Não nos será estranha a experiência de sermos atendidos telefonicamente por um 

operador de call-center, quando, por exemplo, pretendemos resolver a avaria de uma box de 

televisão. O atendimento é formatado e, na maioria dos casos, o operador reproduz um 

discurso e responde mecanicamente como se todos os clientes fossem a mesma pessoa. Estes 

profissionais são mal-educados, rudes, agressivos? Na maioria das vezes, não. Educados, 

cordiais? A maioria das vezes, sim, mesmo quando o cliente perde a paciência pelo tempo de 

espera, ou pelo reencaminhamento sucessivo entre operadores. Então, o que é que realmente 

nos incomoda nesta atitude aparentemente correta, dado que não há um comportamento 

desrespeitoso? Diríamos que talvez seja a resposta padronizada e despersonalizada, ainda que 

digam o nosso nome. A cordialidade não é suficiente para nos sentirmos vistos, nem tão 

pouco condição única para a gestão de uma situação adversa.  

 Duas pessoas podem mesmo estar uma perante a outra, mas isto não garante que se 

vejam de facto. Laura poderia ter saído delicadamente, dizendo que voltaria outro dia. Nada a 

apontar. Poderia ser uma saída possível. Mas algo de diferente aconteceu. Parece que houve 

um fascínio que a fez ver para além daquilo que a paciente lhe mostrava ou dizia. Gritava 

com os gestos, “não te quero”, mas falava com o olhar, “não vás, preciso mesmo de ti”. Laura 

viu o invisível. Como podemos ver uma coisa que efetivamente não se vê? 

 Ver tem um sentido figurado quando falamos em ver o outro, pois o que é 

verdadeiramente significativo é invisível aos olhos, na expressão de Saint-Exupéry (2005). 

Deste modo ver é discernir algo, ser iluminado para algo que até então permaneceu obscuro. 
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 Ver, no sentido de se fazer luz sobre o que nos era estranho ou alheio, pode ser 

considerado uma “experiência de Damasco” (Stark, na Introdução, Scheler, 2009, p. ix). 

Detenhamo-nos por um pouco neste acontecimento. Paulo
94

 perseguia os cristãos, não porque 

fosse ateu mas porque a sua obstinação pela lei judaica não lhe permitia aceitar que a vinda 

do Messias se tinha consumado. Um dia, foi a Damasco com o intuito de prender novos 

cristãos. No caminho, teve um encontro que mudaria a sua vida e marcaria um ciclo de 

viragem na história missionária.  

Mas quando ia de viagem, já perto de Damasco, Saulo viu-se de repente envolvido 

pelo clarão duma luz que vinha do céu. Caiu por terra e ouviu então uma voz que 

dizia: “Saulo, Saulo, por que me persegues?” E ele perguntou: “Quem és tu, 

Senhor?” A voz respondeu-lhe: “Eu sou Jesus a quem tu persegues! Levanta-te, 

entra na cidade e lá te dirão o que deves fazer.” Os homens que viajavam com Saulo 

pararam assustados, porque ouviram a voz mas não viram ninguém. Saulo levantou-

se do chão e tinha os olhos abertos mas não via nada. Tiveram que o levar pela mão 

para Damasco. Durante três dias ficou sem ver, e nesses dias não comeu nem bebeu. 

(Bíblia, Atos 9:3-9) 

 Após este episódio, Paulo converteu-se ao cristianismo. A sua cegueira permitiu abrir 

a sua visão. Paulo quando via com os olhos estava cego espiritualmente. Foi necessário cegar 

para poder ver outra dimensão até então obscurecida. 

 Ver o outro perante nós não se limita a uma função fisiológica. Ver é compreender 

(Levinas, 2011). Ver o outro é olhar o seu âmago. Ou ainda, “compreender o ser particular é 

captá-lo a partir de um lugar iluminado que ele não preenche” (Levinas 2011, p.184). O amor 

manifesta-se por esta subtileza de ver o que não nos é dado ver num primeiro olhar fugaz. Faz 

toda a diferença.  
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 Paulo, o apóstolo, que antes da sua conversão ao cristianismo se chamava Saulo 
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 “Quão profundamente a necessidade de amor reside na natureza do homem!”
95

 

(Kierkegaard, 2009, p. 153). Esta necessidade de amor referida por Kierkegaard, não se 

reporta só à necessidade de se ser amado mas também à necessidade de amar. Esta 

reciprocidade provém de uma relação ética de amor, onde esta necessidade de duplo sentido 

advém do facto de sozinhos sermos incompletos (Ferreira, 2001). O Outro completa o sentido 

do eu no mundo tendo em conta o desejo de “sociabilidade” (Levinas, 1986a; 1986b). Ver o 

invisível é provavelmente reconhecer esta necessidade de amor que existe em todos nós. 

 Contrariamente ao amor eros, conhecido por cegar quem é atingido por ele e que é 

reconhecido na expressão popular “o amor é cego”, este tipo de amor, é, de acordo com 

Scheler (2009), um amor que nos faz ver. Vale a pena citar parte da introdução de Werner 

Stark (2009, p. xli) ao livro de Scheler “ The nature of simpathy”, acerca do que o amor nos 

permite ver: 

O seu olhar penetrará as camadas exteriores que escondem o verdadeiro eu, através 

da aparência física, através da máscara social, através da estranheza da linguagem, 

que tanta vez esconde em vez de revelar a nossa vida interior – direto à esfera mais 

íntima da pessoa, onde o desconhecimento absoluto começa necessariamente. Na 

verdade, a essência da individualidade do outro, que nunca pode ser descrita 

adequadamente, que nunca pode ser esgotada numa enumeração de qualidades 

distintas, ainda que longa, manifesta-se-nos na sua plenitude somente no e através do 

ato de amor.
96

  

 Este amor não cega, antes, torna evidente (Ricouer, 2010). 
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 Tradução nossa - “How deeply the need for love is grounded in the nature of man!” (Kierkegaard, 2009, p. 

153). 
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 Tradução nossa – “Its regard will penetrate through the outer shells which hide the real self, through physical 

appearance, through the social mask, through the awkwardness of language, which so often conceals rather than 

reveals our inner life – right to the most intimate sphere of the person, where absolute unknowability necessarily 

begins. Indeed, the essence of another’s individuality, which can never be adequately described, which can 

never be exhausted in an enumeration of separate qualities however long, manifests itself for us in its fullness 

only in and through the act of love” (Stark, na Introdução, Scheler, 2009, p. xli). 
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Figura 5. Baby. Gustav Klimt, 1918. National Gallery of Art, Washington 
97

 

  

 Nesta obra de Gustav Klimt podemos ver e sentir os contrastes do berrante imediato e 

do essencial escondido ou quase invisível. A própria perspetiva da pintura evoca esse efeito, 

pois o que está mais próximo do observador são os elementos decorativos e também 

distrativos. Num escrutínio mais apurado podemos então encontrar a peça central que dá 

nome ao quadro. O quadro não é imediatamente bebé, torna-se bebé
98

. A força desta imagem 

apela ao sentido de ver para além do que é evidente, permitindo ver o invisível. E, “agora vou 

contar-te o tal segredo. É muito simples: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível 

para os olhos” (Saint-Exupéry, 2005, p.74).  
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 http://www.nga.gov/content/ngaweb/Collection/art-object-page.56662.html  

Courtesy National Gallery of Art, Washington 
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 Reflexão formulada a partir das reflexões de Merleau-Ponty (1993) sobre os quadros onde Matisse representa 

mulheres. 

http://www.nga.gov/content/ngaweb/Collection/art-object-page.56662.html
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O amor manifesta-se pela impossibilidade da não ação 

 

“Não podia permitir que ele fosse como o doente que estava ao seu lado e lhe contava as 

vivências da sua vida minada pela doença e da sua luta em tomar ou não os comprimidos. Eu 

tinha de o tirar dali.” 

  

 Para Kierkegaard (2009), nunca somos inteiramente livres no ato de amor, na medida 

em que todas as pessoas evocam um pedido que nos impele a agir. Aquilo que nos leva a um 

ato de amor pode ser muito variado: o choro de uma criança, o abandono de um idoso, um 

sem-abrigo com fome, um filho que se aninha no colo. Face a determinados apelos, procura-

se responder. Quanto maior for o apelo menor é a liberdade de amor do sujeito. Neste 

sentido, Kierkegaard (2009) afirma que, num ponto extremo, amar alguém que já faleceu é a 

situação onde o amor é mais livre pois é a única em que nada é pedido, nenhuma necessidade 

precisa ser satisfeita.  

 Para o autor, o que faço de bem para outra pessoa, só pode ser entendido como uma 

obra de amor se houver a intenção de amor. Viver em consciência, especificamente uma 

consciência ao serviço do amor (Pattison, no prefácio, Kierkegaard, 2009, p.xv).O que está 

em jogo não é a intenção em oposição ao atendimento das necessidades de uma pessoa. O 

amor fará sempre o que pode para responder à necessidade do outro, mas as coisas que são 

dadas não são indicadores fidedignos que sirvam para o medir. Por este motivo a intenção 

com que é feita determinada ação de amor importa “para aquilo que somos e para o que 

realmente significa o nosso comportamento” (Pattison, no prefácio, Kierkegaard (2009), p. 

xv). 
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Quando recebi o turno nessa manhã foi-me distribuído um jovem de 17 anos de 

idade, com problemas depressivos. Na noite anterior, o jovem tinha agredido a mãe e 

os profissionais do serviço. Fiquei apreensivo com o relato mas quando entrei no seu 

quarto para realizar a higiene e o vi deitado na cama, a dormir… não parecia 

possível que tivesse feito tudo o que foi descrito. Imobilizado pelas contenções, 

aquele corpo atlético tinha afinal uma cara de menino. (Manuel) 

 A face de um Outro exerce um poder que apela a uma ação (Levinas, 2011). “O ser 

que se exprime impõe-se, mas precisamente apelando para mim da sua miséria e da sua nudez 

– da sua fome – sem que eu possa ser surdo ao seu apelo” (Levinas, 2011, p. 195). A 

apresentação do rosto, o face-a-face, coloca-me perante o ser do Outro, o que me faz sentir 

responsável. Mas, que responsabilidade é esta?  

 A palavra responsável vem do latim responsare que significa responder (a alguém que 

bate à porta) e responder significa, corresponder, estar à altura, assegurar, garantir por seu 

lado
99

. Respondemos em ordem a uma chamada que pode ser ouvida ou sentida. Perante o 

rosto do jovem, Manuel, foi solicitado sem que efetivamente tivesse sido chamado por 

palavras; sentiu o apelo. Conseguiu discernir uma cara de menino num corpo de homem. A 

vulnerabilidade do outro possibilita-me a experiência de me descentrar do meu próprio eu e ir 

ao seu encontro (van Manen, 1991). 

 Posteriormente, o apelo que ainda estava no domínio do encontro silencioso, tornou-

se audível:  

Depois de lhe ter tirado as contenções para tomar um duche ouvi dizer-me: 

“Doutor… dói-me o corpo todo... tenho aqui uma revista de animais de estimação, 

quer ver?” Era de facto um menino, pensei, e respondi que iria ver depois de acabar 
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o que estava a fazer. Assim fiz. Senti como se fosse o meu filho a pedir para ver o 

livro das histórias com ele… (Manuel) 

 Levinas (2010) diz-nos que “o rosto fala” (p.71), este “dito” do rosto não permite que 

o Outro seja mero objeto de contemplação mas impele a um “dizer” de volta, a um agir. O 

agir advém da responsabilidade que, por sua vez, é uma resposta que torna a relação 

autêntica. Vale a pena citar Levinas (2010, p. 81): «o rosto pede-me e ordena-me (…) pede-

me como se pede a alguém a quem se ordena, como quando se diz: “pedimos-lhe”».
100

 Esta 

relação é considerada pelo autor como intersubjetiva, que ocorre num espaço assimétrico em 

que o Outro, sobretudo na sua vulnerabilidade, separado de mim se impõe, levando-me a 

procurar soluções para lhe dar uma resposta. 

 “Senti como se fosse o meu filho a pedir para ver o livro das histórias com ele…”, 

esta declaração de Manuel, numa perspetiva psicológica, poderia ser entendida como um 

momento de identificação e eventualmente de projeção. Tomando esta perspetiva como ponto 

de reflexão, poderíamos dizer que estaríamos perante uma situação em que o enfermeiro 

procurava dar resposta a uma necessidade sua e não propriamente à necessidade do doente. 

Seria assim mesmo uma manifestação de amor na relação terapêutica? Procuremos pensar em 

conjunto com outros pensadores. 
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 A palavra responsabilidade está para Levinas como a palavra amor para Kierkegaard. Levinas evitava a 

palavra amor pois esta estaria desgastada, desvalorizada (Levinas, 1998), cheia de sentidos e mal-entendidos, 

“estragada”, como ele mesmo a designa (Levinas, 2010, p. 37). Desta forma, a maior parte das vezes, reservava 

a palavra amor quando se referia à dimensão eros. Kierkegaard por seu lado preservou o termo amor, fazendo a 

distinção das suas diferentes dimensões, de acordo com o tema que tratava.  

Esta diferença entre os dois autores poderá ser compreendida à luz da sua herança religiosa. Levinas numa linha 

judaica e Kierkegaard cristã. Para os judeus o Antigo Testamento e a sua Lei imperam, não aceitando que o 

Messias prometido já tenha vindo à Terra. Para os cristãos, Cristo é o Messias profetizado no Antigo 

Testamento, o que valida o Novo Testamento. Com a vinda e reconhecimento de Jesus Cristo a Lei cumpriu-se e 

passa a prevalecer o amor como mandamento major. O dever e também a responsabilidade eram uma máxima 

da lei judaica, mas o amor, sobretudo o amor o próximo é introduzido por Cristo. Esta visão poderá ajudar-nos a 

compreender das semelhanças entre a responsabilidade de Levinas e o amor de Kierkegaard. Para um 

aprofundamento desta questão consultar o artigo de Paradiso-Michau, 2007, “Ethical alterity and assymetrical 

reciprocity: a levinasian reading of Works of Love”. 
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  “Tanto para Kierkegaard como para Levinas o amor-responsabilidade não tem 

origem na necessidade; antes, é um mandamento” (Paradiso-Michau, 2007, p. 335)
101

. Ora a 

necessidade aqui evocada é a necessidade pessoal (neste caso do cuidador) e, quando assim é, 

o amor que se manifesta é um amor centrado no si do sujeito, isto é centrado em si mesmo
102

. 

No âmbito de uma relação terapêutica, o motor para a ação ou a motivação subjacente pode 

não ser imediatamente reconhecida, contudo a sua continuidade poderá ser elucidativa se é ou 

não uma manifestação de amor terapêutico ou se se trata de uma necessidade pessoal.  

 Manuel poderia ter olhado para o jovem, constatado o seu estado e ter realizado as 

tarefas que tinha planeado. Aconteceu, porém, que de algum modo foi tocado pelo repto que 

o jovem lhe lançou. Segundo relata, primeiro pelo rosto e depois pelo que disse, como disse, 

e o que disse, o comportamento. Constatou que de facto o jovem era um menino, 

provavelmente assustado, como acaba por dizer:  

ia pensando no que ele não terá passado, as emoções que não terá abafado para 

chegar ali... e explodir... foi uma zanga de menino num corpo de adulto. No fundo, 

era um menino dócil que procurava aquilo que sentia mais falta, um pai. (Manuel) 

  A experiência do amor na relação terapêutica manifesta-se por esta sensibilidade que 

descortina o Outro na sua fragilidade. Mas também por um ímpeto que torna impossível não 

agir ou não fazer nada pelo Outro. 

Senti como se ele fosse meu filho e tinha vontade de o abraçar e de o confortar, 

dizendo que era só uma fase má e que iria passar. Foi surgindo o carinho e uma 

crescente vontade forte de o tirar dali. Não podia permitir que ele fosse como o 
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 Tradução nossa – “For Kierkegaard as well as for Levinas, love-as-responsibility does not originate in need; 

rather, it is a commanded” (Paradiso-Michau, 2007, p. 335). 
102

 Este tipo de amor, o amor-próprio é visto de formas diferentes por diferentes autores. Para uns, como 

Kierkegaard e Levinas, ele sai do âmbito de uma alteridade ética, na medida em que se coloca no centro de uma 

relação, subtraindo o Outro; para outros, como Erich Fromm (2005), ele é uma via para amar o próximo, na 

medida em que o mandamento bíblico “ama os outros como a ti mesmo” encerra esta noção de amor-próprio. 

Deste modo, para a corrente defensora deste tipo de amor, ele não pode ser menosprezado mas é também o 

cumprimento do próprio mandamento de amar o próximo. 
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doente que estava ao seu lado e lhe contava as vivências da sua vida minada pela 

doença e da sua luta em tomar ou não os comprimidos. Eu tinha de o tirar dali... o 

pai que entretanto veio de Marrocos concordou comigo, e assim fez. (Manuel) 

 Até onde se pode ir? Terá o Manuel sido um pai para este jovem? Que medida tem 

este amor? Manuel procurou dar aquilo que o jovem precisava. Diz-nos que aquele jovem 

procurava e sentia falta de um pai. Pelo que nos conta, Manuel agiu movido por um 

sentimento paternal que o reportava à sua própria experiência, mas, no que concerne à ação, 

Manuel agiu como um enfermeiro. Terá sido esta experiência menos profissional? Apesar do 

“carinho” que diz ter crescido, à medida que o tempo foi passando, este sentimento permitiu-

lhe estar focado naquilo que seria o melhor para o jovem e sua recuperação. Constata-se que 

o enfermeiro tinha uma preocupação muito evidente - não deixar que o jovem fosse 

contaminado pela doença. Sabemos que a doença mental não é contagiosa. O que quereria 

então dizer? Parece ter havido uma forte vontade de resgate, de não deixar que a vida do 

jovem pudesse ficar condenada à condição de doente. Aquele era o tempo exato para intervir. 

 Não fazer nada seria condenar aquele jovem a um destino previsível. Nesta 

possibilidade impõe-se a responsabilidade, “não podia permitir que ele fosse como o doente 

que estava ao seu lado”. Há também nesta forma de estar e de sentir um certo poder de 

resgatar o outro, ou pelo menos de desejar que assim seja.  

 A assimetria neste tipo de relação pode ser de diferentes modos. Ora nos 

disponibilizamos e somos movidos para servir o outro como se a ele nos submetêssemos, ora 

somos detentores de um poder que o pode salvar. A assimetria é uma condição que 

caracteriza a relação terapêutica, terapeuta e paciente têm “papéis” definidos, essa é uma 

condição básica aprendida desde cedo na formação. Para alguns terapeutas esta diferença 

posiciona-os num patamar superior. Para estes, a condição de vulnerabilidade do outro 

permite-lhes fazer juízo de valores e por vezes subestimar o potencial do paciente. Detêm 
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uma fórmula, muitas vezes formatada ou padronizada, que julgam ser a chave do sucesso, 

mas só se o cliente seguir determinado caminho (Fratoni Jr, 2011). A visão deste tipo de 

relação é quase sempre como quem olha de cima, aquele que tem algo que o outro não tem. 

Porém, ficar neste nível relacional é muito pouco eficaz, mesmo quando parece que o outro 

precisa de um pai, ou de alguém que tome conta dele. Quando Manuel se sentiu como se 

fosse pai e se recordou dos seus filhos possibilitou que o amor se manifestasse. Moveu-se 

para uma ação, pois não conseguiu ficar indiferente. Não foi um pai mas substituiu-o 

enquanto este não chegou, desejando e agindo como se fosse até que pudesse ver satisfeita a 

necessidade do jovem.  

 Movidos pelo ímpeto do amor, podemos “resgatar” as pessoas de quem cuidamos se 

procurarmos responder às suas necessidades, superando aquilo que seria expectável. Não 

somos pais ou mães das pessoas de quem cuidamos no quotidiano profissional, mas temos 

qualidades de suporte e vontade que se assemelham. Todavia, importa não confundir que 

apesar de partilharmos características comuns não temos o mesmo papel. Que diferença 

existe então no amor dos pais e no amor do enfermeiro que até nutre sentimentos paternais ou 

maternais pela pessoa de quem cuida? Apesar de o amor se poder manifestar tanto nas 

relações parentais como nas relações terapêuticas, uma das coisas que o distingue nestas 

últimas é a passagem de testemunho. Detenhamo-nos um pouco nesta distinção.  

 Pensemos numa relação de pais e filhos com contornos saudáveis. Um pai ou uma 

mãe não deixam de exercer o seu papel ou de serem considerados pais de uma criança, pelo 

facto de delegarem determinadas tarefas noutras pessoas. Por exemplo, contrariamente ao que 

acontecia há cerca de duas gerações atrás, hoje em dia é uma prática comum as crianças 

frequentarem infantários desde muito cedo. Desta forma foram sendo delegadas funções 

noutras pessoas que até então eram desempenhadas dentro do núcleo familiar. Apesar destas 

transformações, e que de certo modo mudaram também as dinâmicas familiares, existem 
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laços que perduram, que não se extinguem pelo facto de os pais não executarem todos os 

cuidados aos filhos prestados anteriormente. Nestes casos não poderemos considerar que haja 

uma passagem de testemunho. Os pais mantêm-se pais e ninguém os substitui enquanto tal. 

No entanto no âmbito de uma relação terapêutica, apesar de poderem ser nutridos afetos, 

sentidos como semelhantes ao de ser pai ou mãe, há um tempo delimitado em que essa troca 

ocorre e necessariamente a passagem de testemunho terá de acontecer. Garantir uma 

continuidade para que o projeto existencial do Outro se complete. As pessoas de quem 

cuidamos não nos pertencem, não são nossas, nem ficarão ao nosso cuidado para sempre. A 

experiência do amor na relação terapêutica é também deixar que outros participem e, a esses, 

ajudá-los a assumir a sua condição de cuidadores ou o seu papel. Numa manifestação de 

amor, a ação impõe-se. 
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Figura 6. The Good Samaritan, after Delacroix. Vicent van Gogh, 1890. Rijksmuseum, 

Amsterdam 
103

 

   

 A representação da parábola do “Bom samaritano”, feita por van Gogh, partindo de 

uma outra feita por Eugène Delacroix, em 1849, ilustra bem esta dimensão do amor. Pelo 

caminho já tinham passado duas pessoas que ignoraram o homem assaltado que estava no 

chão. Há, no entanto, um terceiro que agiu. Para este foi impossível não agir. Van Gogh deixa 

transparecer esta diferença de atitudes. Para Delacroix, o destaque foi para os personagens 

principais desta história, ainda que também estejam presentes os outros atores. Os próprios 

tons da tela não favorecem outro destaque que não seja o da ação principal. Van Gogh, ao 

iluminar a sua tela de um modo mais aberto, acaba também por dar destaque à indiferença 

dos transeuntes, bem como à ação do bom samaritano.   
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 http://www.wikiart.org/en/search/The%20Good%20Samaritan#supersized-search-207101 
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Figura 7. The Good Samaritan. Eugène Delacroix, 1849. Coleção Particular 
104
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 http://www.artbible.info/art/large/594.html 
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O amor manifesta-se por gestos securizantes  

 

“Aconchego-o, envolvendo-o com um lençol.” 

 

 João, enfermeiro, está a fazer turno num serviço de internamento de psiquiatria para 

crianças e adolescentes. Relata-nos o seguinte acontecimento: 

Ouço gritos e murros na parede. O Pedro não quer estar internado, está revoltado e 

quer ir para casa. Levo-o para um espaço afastado das outras pessoas e digo-lhe para 

ele deixar sair a sua raiva. Utilizo mediadores que permitem expressar a zanga, viver 

a revolta e libertar o que tem dentro de si. Contrariamente ao esperado, ou seja em 

vez de dar murros e pontapés nos colchões presentes na sala para o efeito, começa a 

morder-se. A intervenção não está a ser bem-sucedida… agarro-o, envolvendo-o 

com o meu próprio corpo, com os meus braços e pernas para evitar que se morda. 

Fico cheio de saliva e lágrimas, suor meu misturado com o dele. No ar cheira a 

angústia, sofrimento, desespero, muito medo, desejo de destruição, autodestruição. 

Fico cansado e estou exausto. Por fim, o Pedro deixa de resistir…  

Ficamos deitados nos colchões. Ele choraminga e eu estou deitado ao seu lado a 

acariciar o seu cabelo suado. Aconchego-o, envolvendo-o com um lençol. Lembro-

me do meu filho e de quando o aconchego na cama. Entrego-me a este momento. 

(João) 

 Um ditado popular, numa das suas formas, diz que um gesto fala mais que mil 

palavras. A palavra é poderosa na relação terapêutica mas por vezes torna-se insuficiente e 

aquilo que queremos transmitir ao outro não passa senão por gestos, muitos deles silenciosos. 
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 O enfermeiro João não nos diz se foi dizendo algo ao Pedro. Provavelmente sim, mas 

mesmo assim foi com o seu próprio corpo que conteve uma angústia tão grande. Um 

momento de grande tensão que o obrigou a repensar formas de estar na relação e de aliviar o 

sofrimento da criança. Aconchegou-o num gesto de carinho, um gesto tão familiar que lhe 

trouxe à memória momentos de intimidade da sua casa. Foi neste gesto que se apaziguaram 

os medos; o gesto que transmite confiança e segurança. 

 Quando se pretende ilustrar um momento especial entre uma enfermeira e um 

paciente, é frequente ser usada uma imagem com duas mãos a tocarem-se. Este tipo de 

imagem facilmente se associa a carinho. Mas, será o carinho uma manifestação de amor na 

relação terapêutica? Sim e não. Sim, porque o carinho é um gesto afetuoso que pode 

transmitir calor e apoio. E não, porque isoladamente, pode não corresponder a uma vontade 

genuína de estar com o outro, sobretudo num contexto de sofrimento. Vejamos como.  

 Não será estranha a imagem de alguém colocar a sua mão no ombro de alguém; este 

gesto pode ser mais ou menos intenso; o toque pode ser mais ou menos leve; pode ser isolado 

ou ainda ser acompanhado por um olhar ou uma palavra de afeição. É portanto um gesto 

carinhoso e simpático, quando se pretende dizer ao outro que estamos com ele ou o estamos a 

apoiar. No entanto, este gesto pode também ser sentido como uma “palmadinha nas costas”; o 

que significa que esse é um gesto estereotipado sem intenção de querer entrar no mundo do 

outro. Pode tão-somente querer dizer: “Ok, já passou. Vamos em frente que eu não estou 

interessado no que me tens para dizer ou naquilo que te preocupa”.  

 Mais que carinho, na experiência vivida do amor numa relação terapêutica, temos 

gestos que securizam e dizem ao outro que estamos com ele. O carinho é uma manifestação 

simpática de certo apreço pelo outro. Mas, à semelhança do que abordamos para um 

comportamento educado e polido, o carinho por si só, não é suficiente se não for 

acompanhado de um modo de resposta a uma necessidade e que esteja incluído num gesto 
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mais vasto que transmita confiança e interesse. Isto é, uma intenção (Kierkegaard, 2009). A 

confiança aliada ao carinho torna-se num gesto securizante que diz ao outro que estamos com 

ele. Se o carinho transmite uma certa simpatia; um gesto securizante, a confiança. Estarmos 

expostos ao outro manifesta-se também por uma por uma “sensibilidade visível” (Marion, 

2002, p.85), apesar de o corpo, o objeto onde me identifico também me iludir, nas palavras de 

Marcel (1949). Podemos considerar que a experiência do amor manifesta-se por nos 

disponibilizarmos a abraçar o sofrimento do outro de um modo intencional.  

 Este é o relato de uma enfermeira que foi chamada ao domicílio de um doente para 

fazer um injetável depôt que recusava em ambulatório. 

Um dia fui a casa de um doente. Era um jovem que se trancou no quarto e não queria 

fazer o injetável. Tinha-o visto só para aí uma vez, não nos conhecíamos. Estava 

agressivo com o pai. Quando cheguei saiu de lá esbaforido, parte a porta, passa pelo 

pai de raspão… mas naquele momento em que aconteceu aquilo, eu abracei-me ao 

jovem e ele a mim, isto nunca me tinha acontecido, isto é autêntico, tal como se 

fosse uma criança e a uma mãe, mas isto é autêntico. Eu fui direta a ele e ele 

agarrou-se a mim. Eu abracei-me a ele, ele abraçou-se a mim e não me largou. Ele 

abraçado… ficou uma relação… Não lhe fiz o injetável, mas foi possível negociar 

com ele o tratamento. Há dias vi-o na rua… era impossível não nos 

cumprimentarmos. Ele viu-me, falou-me, e eu falei-lhe normalmente. Não o abracei, 

nem ele a mim. (Natália) 

 O abraço substituiu as palavras; as palavras substituíram o abraço - em tempos 

diferentes. Diremos que tanto as palavras como o abraço se substituíram oportunamente. O 

aconchego dos corpos teve o poder de conter o sofrimento, num certo tempo. Mas noutro 

tempo, naquele em que já não fazia sentido o abraço, as palavras confirmaram a cumplicidade 

vivida anteriormente. No tempo das palavras, o mesmo gesto já não fazia sentido. Num 
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primeiro encontro as almas tocaram-se por meio do gesto e também por meio do gesto foram 

reparadas. Afinal, não é o que acontece quando compartilhamos a existência? 

No casulo da nossa existência 

deslizamos p’los cantos 

atrás das palavras 

procuramos encontros 

enrolados em nós  

buscamos memórias  

nas margens do tempo 

tocamos átomos 

que escondem respostas  

no casulo da nossa existência 

esticamos os braços… 

Lurdes Saramago Chappell, 2010 

 Há na linguagem corporal um significado emocional (Merleau-Ponty, 2004, p. 86). 

Merleau-Ponty (2010) diz-nos também que o corpo observa o que está ao redor mas não se 

observa a si mesmo internamente. Para isso precisa de um segundo corpo que não é também 

observável, a perceção. Este campo percetivo favorece o enlace e a sintonia da linguagem 

corporal tornando-a compreensível entre seres. Esta é uma cumplicidade gestual. 

 “A comunicação ou compreensão dos gestos faz-se através da reciprocidade das 

minhas intenções e dos gestos dos outros, dos meus gestos e das intenções discerníveis na 

conduta das outras pessoas. É como se a intenção da outra pessoa habitasse o meu corpo e a 

minha, o dele.”
105

 Merleau- Ponty (2010, p.215).  

                                                 
105

 Tradução nossa – “The communication or comprehension of gestures comes about through the reciprocity of 

my intentions and the gestures of others, of my gestures and intentions discernible in the conduct of other 

people. It is as if the other person’s intention inhabited my body and mine his.” (Merleau-Ponty, 2010, p.215) 
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Figura 8. First Steps, after Millet. Vincent van Gogh, 1890. Metropolitan Museum of Art, 

New York City 
106

 

 

 O gesto aqui representado por van Gogh é um gesto intencional, um gesto 

convidativo, de estímulo que transmite confiança à criança para se ultrapassar na dificuldade. 

O gesto securizante impulsiona muitas vezes os primeiros passos numa nova aventura.         

 Os gestos securizantes fazem parte do nosso dia-a-dia relacional, de âmbito mais 

familiar ou privado; são também a nossa “linguagem” mais humana, mais intrínseca e mais 

espontânea que no contexto de uma relação profissional evidenciam o amor na relação 

terapêutica. 
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 http://www.wikiart.org/en/vincent-van-gogh/first-steps-after-millet-1890 
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O amor manifesta-se por fazer “1km extra” 

 

 “Entretanto deixei de lá trabalhar e só não consegui uma coisa… nunca mais dançou. Mas eu 

acho que se estivesse lá tinha conseguido, acho que sim.” 

 

 Existe um código ético-profissional segundo o qual o enfermeiro procura o melhor 

para a pessoa de quem cuida, preserva a vida, fomenta o bem-estar e autonomia, procura a 

melhor prática a favor do outro. No exercício diário das suas funções pauta-se por princípios 

como o da não maleficência, da benevolência, autonomia, justiça e vulnerabilidade e, com 

base nestes alicerces, desempenha um conjunto de ações que estão fundamentadas 

cientificamente, possuindo um conhecimento técnico e teórico que o tornem competente e 

eficiente na prestação de cuidados. Os diferentes modelos teóricos apontam para uma visão 

holística do paciente. Muitas vezes, nos serviços abundam orientações e protocolos que 

orientam o que fazer nas diferentes situações. Todavia, existe uma dimensão de ordem 

subjetiva que torna o que se faz e o que não se faz diferente daquilo que está padronizado. 

Sobretudo em saúde mental a questão dos limites da relação profissional estão muito 

presentes para os profissionais. Somos instruídos que os limites delimitam a relação 

terapêutica e que uma vez transpostos ou desrespeitados, pervertem o sentido do cuidar e 

põem em causa a continuidade da relação terapêutica entre o enfermeiro e o paciente. Cientes 

desta verdade, coloca-se a questão, até onde posso então ir na ajuda ao outro num contexto de 

uma relação terapêutica? Qual a plasticidade destes limites? A partir de que momento 

extravaso os limites do profissional? O relato da enfermeira Teresa elucida-nos deste tipo de 

ambivalências. Vejamos, então. 
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Acompanho ainda hoje uma senhora que perdeu totalmente o contacto com a filha, 

de tal maneira que nem sabia como a procurar. Havia uma história penosa de 

remorsos e muita culpa. A sua história tocou-me particularmente e decidi fazer algo 

para além do que seria expectável. Nas reuniões de equipa insistia sempre: “Mas o 

que é que vamos fazer sobre esta senhora? Lembram-se desta senhora, o que é que 

nós vamos fazer?”, sempre, sempre, sempre. E fui mais além, um dia disse-lhe: 

“Vamos lá, então, ver se conseguimos encontrar a sua filha.” Assim foi. Isto se 

calhar está mais para além do profissional… mas há sempre mais que se pode fazer. 

(Teresa) 

 Teresa inquieta-se e deixa-se tocar por esta situação particular. Poderíamos procurar 

aqui explorar as razões desta sensibilidade para esta situação específica, as suas motivações 

ou o que está na base deste impulso que levou Teresa a fazer algo que ela própria questiona 

se estará para além do profissional. Mas esta análise, apesar de interessante do ponto de vista 

analítico ou mesmo explicativo, não nos iria ajudar a compreender do ponto de vista 

fenomenológico o que aqui está expresso. E o que importa refletir de um modo aprofundado é 

sobre a forma como o amor se manifestou. Procuramos assim perceber quais os aspetos que 

fazem o amor ser o que é numa relação terapêutica e sem os quais este amor não o seria. O 

que se torna evidente é que Teresa fez algo mais do que estaria convencionado, daí ela 

própria questionar-se de que âmbito seria esta sua ação. A ajuda que se esperava que Teresa, 

como enfermeira, desse a esta paciente era de a amparar num caminho de reencontro consigo, 

apaziguamento das mágoas que lhe permitisse perspetivar e viver de modo mais saudável. 

Este acompanhamento poderia ser feito periodicamente no conforto do gabinete. Mas algo 

houve que impulsionou Teresa a fazer mais do que seria esperado. Teresa parece inquieta e 

agita a equipa à sua volta. Fala dela, procura reações, confere estratégias e sai em seu socorro, 
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tornando-se uma pessoa que defende os interesses daquela paciente em particular. Esta 

inquietação levou-a sair da sua zona de conforto e a ir mais além a favor do outro.  

 “1 km extra”
107

 evidencia um percurso que se faz para além do que se seria 

expectável. Importa refletir nesta diferença.  

 Não estamos a falar de más de práticas. O que estamos a tentar evidenciar é que 

dentro das boas práticas profissionais, existem algumas que fazem a diferença entre uma 

prática dentro dos padrões, convencionada e portanto esperada e considerada boa para 

responder a determinada situação. E uma outra que, igualmente boa, extravasa o que seria 

uma conduta dentro das boas normas. É esta pequena diferença que faz, efetivamente, toda a 

diferença e que caracteriza um dos aspetos do amor na relação terapêutica. Acompanhemos o 

episódio que a enfermeira Gertrudes relata: 

Tenho uma situação de um jovem que frequentava uma associação onde eu 

colaborava. Ele adorava dançar e começou-se a queixar de um pé. O médico, 

continuamente desvalorizava e achava que aquilo era da cabeça. Ora, ele 

continuava-se a queixar do pé e deixou de dançar…, ele adorava dançar, adorava. 

Até que um dia eu disse: “Não é possível, isto é impossível que não haja aqui um 

problema neste pé. Não, alguém tem que fazer alguma coisa, tem que se tomar uma 

atitude.” Fui para o hospital com ele e disse à família: “Fiquem tranquilos!” Peguei 

em mim, fui à ortopedia e consegui um médico excelente. Ele foi imediatamente à 

consulta e foi operado de urgência, nunca mais me esqueço disto. Depois arranjei-

lhe umas canadianas, também tudo do hospital, fui não sei aonde, não tinham 

dinheiro para ter umas canadianas… Entretanto deixei de lá trabalhar e só não 

consegui uma coisa… nunca mais dançou. Mas eu acho que se estivesse lá tinha 

conseguido, acho que sim. (Gertrudes) 

                                                 
107

 o termo “1 km extra” foi inspirado na expressão inglesa “to go the extra mile”. 
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 Muitas vezes em saúde mental existe uma tendência por parte dos profissionais para 

se atribuir determinado tipo de queixas físicas ao quadro psiquiátrico. Consequentemente, 

desvaloriza-se a queixa específica, e ressalve-se, não porque se seja mau profissional mas 

porque parte das vezes, melhorando o quadro psíquico, as queixas são resolvidas. 

 Para além de ter valorizado as queixas do doente, Gertrudes conta-nos que agiu. Se 

ficássemos por aqui, provavelmente não poderíamos achar que nada de extraordinário tivesse 

sido feito. Mas existe um pormenor neste relato que evidencia algo especial: “só não 

consegui uma coisa… nunca mais dançou. Mas eu acho que se estivesse lá tinha conseguido, 

acho que sim”. Parece que Gertrudes estaria disposta a ir com aquele paciente até onde fosse 

possível para sua plena realização. Uma contingência não permitiu que completasse o desafio 

que auto impôs, o facto de ter deixado de trabalhar na associação. Contudo, pela força do seu 

testemunho, podemos antever que o ânimo com que agiria, a faria caminhar com o paciente 

para além daquilo que profissionalmente poderia ser esperado.  

 Mas quando falamos de ser esperado ou estar convencionado profissionalmente, 

falamos de quê? Com certeza de atos humanizados, mas de que natureza? Estes atos que 

parecem ir além do esperado serão mesmo assim tão extraordinários? Poderão não ser 

extraordinários, nem tão pouco brilhantes ou espetaculares, mas o que parece ser evidente é 

que eles tornam a experiência da relação terapêutica em algo único, pessoal e bem mais 

humano, ombro a ombro, por vezes uma experiência transformadora. 

 Recordemos o filme, baseado numa história verídica, “Amigos improváveis”, de Eric 

Toledano. O que tornou aquela relação tão especial? Independentemente das motivações 

iniciais do cuidador, a própria relação foi transformadora para os dois. Este filme tem vindo a 

ser utilizado como material pedagógico com os estudantes de enfermagem para a análise do 

tipo de relação estabelecida entre os protagonistas. Um que cuida e outro que é cuidado. 

Títulos profissionais à parte, o que interessa compreender é o que foi desenvolvido entre 
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ambos. O que caracterizou o desenrolar daquela relação? O conhecimento científico? A 

polidez no trato? O cumprimento de preceitos convencionados? Parece que não. Apesar de o 

próprio cuidador ter vindo a aprender determinadas técnicas, o que caracterizou a sua atuação 

foi o tornar a vida do paciente o mais próximo possível do que seria uma vida normal. 

Espetacularidades? Poucas. Ações grandiosas? Nem tanto. Tratá-lo como um outro igual, 

ombro a ombro, e ir mais além à medida que conhecia as suas necessidades, foi 

provavelmente o maior feito. A determinado momento Driss, o assistente, pergunta: “Para 

onde?” e Philippe responde: “Tomar ar.” Parece tão simples. Cuidar daquele homem no leito, 

deixá-lo limpo e confortável, dar-lhe a medicação e alimentação a horas, seria uma ação 

expectável e alinhada como bons cuidados. Mas Driss foi mais além, pois percebeu que fazer 

“coisas normais”, como tomar ar, fariam a diferença na vida de Philippe. Foi portanto mais 

além, disponibilizando-se a caminhar “1 km extra”. Este quilómetro extra que nos dispomos a 

fazer com o outro é uma manifestação de amor na relação terapêutica. 

 Tanto Teresa como Gertrudes destacam um aspeto deste amor que se liga com o que 

Levinas e Kierkegaard afirmam. Levinas (2010) observa que a responsabilidade aumenta na 

medida em que é assumida, ao mesmo tempo que os deveres se tornam maiores à medida que 

vão sendo cumpridos. Desta forma em tempo algum se poderá dizer que a nossa tarefa para 

com o outro está completa e que não há mais nada a fazer (Levinas, 2010). A 

responsabilidade para com o outro está sempre incompleta. As palavras de Teresa refletem 

esta ideia, ela diz que “há sempre mais que se pode fazer” como se o sentido de 

responsabilidade crescesse na proporção do que se vai alcançando com o outro. Esta sensação 

ou sentido, Kierkegaard (2009) designa como o sentimento de dívida para com o outro, 

partindo do versículo bíblico de Romanos 13: 8a que diz “Não devam nada a ninguém, a não 

ser o amor de uns para com os outros”. Kierkegaard (2009) afirma que uma característica 

essencial do amor é que aquele que dá infinitamente torna-se em dívida infinita, pois este dar 
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não tem um fim. Reflitamos em conjunto com Kierkegaard.  

 Estar em dívida é uma coisa que habitualmente evitamos. Dever dinheiro, dever um 

favor ou dever o cumprimento de uma promessa, traduzem uma falta para com alguém. 

Portanto estar em dívida é estar em falta. Mas a condição de estar em amor é precisamente 

este elemento infinito de estar em falta para com o outro, pois só assim se permanece na 

condição de dádiva permanente, sem cálculos que meçam esforços. O amor caracteriza-se por 

não ser finito, não se esgotar, nem se medir (Kierkegaard, 2009). Existe um dever pessoal que 

nos leva a sentir sempre em dívida, pelo que a responsabilidade pelo outro não conhece 

limites (Levinas, 2010). 

 Apesar de a experiência do amor numa relação terapêutica pressupor uma relação que 

promova o que nos liga no mesmo plano humano, numa lógica de ombro a ombro como já foi 

referido, mantém-se uma necessária assimetria. Parece um paradoxo, mas vejamos como se 

opera esta aparente contradição.  

 A dimensão do amor pressupõe uma relação entre um eu e um tu (o outro), sem os 

quais não pode existir (Kierkegaard, 2009). Quais são então as responsabilidades do outro 

para comigo? Serão as mesmas que as minhas para com ele? Isso é uma matéria que 

condiciona a minha atuação? As responsabilidades entre humanos são universais, ou seja o 

imperativo do amor e das obras do amor são para todos (Kierkegaard, 2009). Mas tal não 

significa que eu espere que o outro aja para mim do mesmo modo que eu para com ele. Esse 

tipo de troca existe num tipo de amor eros ou mesmo philae, mas no que concerne à 

dimensão agápica do amor, o amor altruísta, amor universal, esta premissa deixa de ser 

verdadeira, pois é um amor desinteressado (Comte-Sponville, 1999). É então compreensível 

que este tipo de amor, apesar de ser de todos os humanos, não se exerce esperando recíproca 

e, nesta medida, é assimétrico. Eu devo ao outro, mas o outro nada me deve. “É nesta 

perspetiva inter-humana da minha responsabilidade para com o outro, sem preocupação com 
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a reciprocidade, na minha chamada para a ajuda desinteressada, na assimetria da relação de 

um para com o outro”
108

 (Levinas, 1998, p. 101) que se joga esta relação. 

 Paradiso-Michau (2007) representa este tipo de relação por meio de um sinal onde 

existem duas setas, cada uma com um sentido   . Não é uma seta com dois sentidos 

, mas duas setas independentes, cada uma responsável pelo seu sentido, sem que 

dependa da outra. Para este autor o amor é “unidirecional, incondicional e sem necessidade 

de reconhecimento” (p. 338), e portanto não está dependente de uma troca. Existe uma 

segunda seta que pressupõe a relação com um outro, mas onde a minha atividade não 

depende da sua ação. É uma relação sem economia, no sentido em que não há uma saldo de 

deve e haver. A responsabilidade do outro só a si lhe diz respeito (Levinas, 2010), a minha, só 

depende de mim e não do que o outro faz . Contrariamente aos outros tipos de amor, onde a 

resposta depende sempre da reação do outro,  neste amor, não há troca para que seja exercido. 

É, neste sentido, um amor puro, livre nos dois sentidos, onde o outro nunca está em dívida 

para comigo (Paradiso-Michau, 2007). A única dívida é sempre a minha na medida em que há 

sempre mais que possa fazer.  

 

                                                 
108

 Tradução nossa - “It is in the interhuman perspective of my responsibility for the other, without concern for 

reciprocity, in my call for his or her disinterested help, in the asymmetry of the relation of one to the other” 

(Levinas, 1998, p. 101) 
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Figura 9. Rain. Edvard Munch, 1092. National Gallery, Oslo 
109

 

 

 Este quadro de Munch evoca o sentido de ultrapassar os limites, apesar de os manter. 

Contidas num espaço bem delimitado, quase no extremo do passadiço de madeira, duas 

mulheres olham para além indiferentes há chuva que caiu e à que se anuncia. Apesar de não 

lhes vermos o rosto, as silhuetas dão-nos a sensação de tranquilidade e confiança no “futuro”. 

Ainda que delimitadas por um corrimão foram mais além pelo facto de terem subido a uma 

base que as elevou. Lado-a-lado de braços encostados como se se apoiassem dão-nos a 

impressão da sua determinação para “1 km extra”.  
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 http://www.wikiart.org/en/edvard-munch/rain-1902#close 
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O amor manifesta-se por estar em sintonia  

 

 “Ouço os seus gemidos que por vezes são frequentes e intensos (…) sinto-me desesperado 

por não conseguir responder ao que imagino que possa ser o seu sofrimento.” 

 

 Quando tentamos compreender o outro, procuramos estar em sintonia com ele, com os 

seus ritmos, as suas dores e anseios, com as suas necessidades, fazendo como se fosse ele 

mesmo a fazer o melhor por si. 

 Jorge, enfermeiro, está a fazer turno e conta-nos: 

Encontra-se internada uma jovem de raça negra, com cerca de 18 anos. Está deitada 

na primeira cama junto à porta mas longe da janela e da luz natural. Está 

tetraparética, sem respostas verbais ou vocalizações que me permitam perceber se 

quando geme pretende comunicar ou se apenas representa uma resposta fisiológica 

condicionada pela situação clínica.  

Ouço os seus gemidos que por vezes são frequentes e intensos. Nestas alturas desejo 

que seja uma manifestação consciente, representa que ela, a Marta, ainda tem 

possibilidade de voltar a ser o que era, enérgica e bonita.  

Mas, por outro lado, sinto-me desesperado por não conseguir responder ao que 

imagino que possa ser o seu sofrimento.  

Comecei uns dias antes por executar os procedimentos considerados adequados para 

a situação mas nem sempre aquilo que faço, posicionamentos, massagens, 

administração de líquidos e analgésicos, diminui os gemidos que quero deixar de 

ouvir. Por vezes parecem mesmo intensificar-se. 
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Zanguei-me por ela não responder ao meu esforço, senti-me cansado, mais do que é 

costume, e fugi para a outra ponta do serviço, sem no entanto conseguir afastar-me o 

suficiente para deixar de ouvir o que, na verdade, já não ouvia.  

Depois de desesperar, de me sentir frustrado com a minha incompetência e fugir, 

hoje voltei para tentar fazer as pazes e deixar de a culpar por não conseguir ajudá-la.  

Parece-me que à noite os gemidos se intensificam, se calhar é apenas porque tudo 

está mais silencioso mas resolvi que ia estar mais tempo com ela. Despachei a 

medicação das 23h/24h e vim para junto da Marta. A luz da cabeceira acesa, falo 

com ela sem perceber se lhe interessa algo do que eu diga, massajo-a, posiciono-a, e 

vou ficando cerca de duas horas.  

Parece que enquanto estou ali a Marta deixou de gemer. Eu vou continuando a falar 

com aquela jovem de cheiro agridoce que contrasta com o cheiro desagradável do 

resto do serviço. Não compreendo porquê, nem sei se é apenas coincidência, num 

daqueles momentos em que a medicação faz efeito, mas a Marta parece mais 

tranquila, de olhos abertos dirigidos para algo que não identifico. Também eu vou 

ficando mais tranquilo sentindo um carinho imenso, o desejo de estar mais tempo, 

repetir aquele momento e fazer-lhe sentir que de algum modo estou ali por ela, 

porque preciso de estar ali e quero que ela o sinta. Mas também estou ali por mim, 

embora não consiga perceber muito bem porque tenho esta necessidade.  

Nas noites seguintes que estiver de serviço preciso de voltar a estar com ela. (Jorge)  

 Face a este relato ocorre-nos: quem é este outro que fala uma linguagem que 

desconheço? Percebe-se que sofre. Como te posso ajudar? Na minha insistência de tentar 

chegar a ti abandono-te sem que ainda assim seja capaz de ignorar o teu “chamar”. Não 

chama pelo meu nome mas apela pela minha presença. Que te posso eu dar? Experimento. 

Finalmente parece que começo a compreender-te. Não quero perder esta conquista.  
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 Que procura Jorge? Entender a linguagem de um corpo que emite uma mensagem que 

ele não compreende e o deixa confuso. Parece que Jorge quer tentar decifrar alguma coisa 

que não consegue no imediato. Realiza os procedimentos necessários à condição em que 

Marta se encontra. Mas há algo mais que o inquieta. Jorge não está satisfeito porque há 

qualquer coisa que o impede de sentir que está em sintonia com Marta. Procurará Jorge uma 

certa simpatia para compreender Marta? Efetivamente Jorge quer-se associar a Marta e entrar 

no seu mundo; um mundo que lhe está por enquanto vedado. Marta não falava mas a mesma 

dificuldade pode ser encontrada quando, genuinamente, pretendemos compreender o outro, 

sobretudo no seu sofrimento. O Eu, o Outro, e a distância que nos separa para sermos dois. 

 Como podemos, à distância necessária de sermos dois, compreender o seu mundo? 

 Para Scheler (2009), a primeira experiência que temos no mundo é a que nos chega 

por meio dos outros e do meio que nos rodeia. Por exemplo, a criança absorve o mundo pelos 

outros, pois ainda não tem consciência de si. Só posteriormente se diferencia e tem a noção 

de um eu, passando para uma fase egocentrada de descoberta individual. É pela via da 

simpatia e do amor que nos transformamos, descentramo-nos de nós e consciencializamo-nos 

do outro e do seu valor. 

 Scheler (2009) identifica cinco níveis afetivos hierarquicamente organizados, onde o 

valor mais alto é o amor. No entanto, este depende de outros níveis, que se estão na sua base, 

como a identificação, o sentimento vicário (partilha do sentimento do outro), a simpatia e a 

benevolência. A interdependência dos níveis é uma premissa, sendo que o modo como 

simpatizamos depende da envolvência amorosa que temos com o mundo (Scheler, 2009)
110

.  

                                                 
110

  Max Scheler utiliza a palavra simpatia (do latim, afinidade, estar de acordo; sim, derivado do prefixo grego 

sun, que significa com ou junto, associado), manifestando ao longo do seu trabalho desaprovação pelo uso da 

palavra empatia (em, prefixo grego, hen, que significa no, estar dentro). No seu entender não é possível sentir 

exatamente o que o outro sente pois não somos o outro. Cada pessoa tem um mundo particular e único a que os 

outros só se podem associar, nunca viver como se fossem outro. Empatia é um conceito da psicologia que para 

Scheler deverá ser desconstruído.  

Foi nesse sentido que Edith Stein, trabalhou fenomenologicamente o termo empatia, tendo mesmo dedicado a 

sua tese de doutoramento ao tema, “On the problem of empathy”, em 1916, orientada por Husserl. Para Stein 
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 A simpatia é uma reação, ao passo que o amor é um ato individual que não depende 

de outrem mas de si-mesmo. O amor não é um sentimento no sentido que brota reativamente 

mas um ato de envolvimento com o que nos rodeia; um ato de uma procura efetiva de 

sintonia com o Outro. 

 Vejamos agora o desabafo de uma mãe que tem o seu filho em estado muito crítico no 

hospital e aquilo que pode ser entendido como um exemplo de não ter havido lugar, sequer, a 

um nível básico de simpatia. Era a hora da visita numa unidade de cuidados intensivos e eis o 

que aconteceu: 

Levantei o lençol para lhe acariciar as pernas e vi que estavam todas enroladas com 

uma espécie de caneleiras como os jogadores da bola usam. Estas caneleiras têm fios 

e estão ligadas a uma máquina. Perguntei ao enfermeiro se eram para aquecer e 

laconicamente respondeu não. Eu fiz mal a pergunta e ele, como não era muito 

simpático, não deu mais explicações. Amanhã tenho de perguntar ao médico que só 

se reúne comigo às 15h, qual a finalidade daquilo. A situação dele é muito instável, 

ninguém me dá garantias que sobreviva. 

Acho o meu menino muito magro e depois com a barba de 2 semanas, boca aberta, 

cheia de tubos, não é muito animador... Amanhã tenho montes de perguntas para 

fazer. 

                                                                                                                                                        
(1989), empatia é quando conseguimos compreender uma experiência que nos é estranha, entenda-se, a 

experiência de outra pessoa. 

Em 1996, Theresa Wiseman elaborou uma análise de conceito de empatia, onde conclui que os atributos 

caracterizadores da empatia são: ver o mundo como o outro o vê; não fazer juízo de valores; compreender o 

sentimento do outro; e comunicar a compreensão. Qualquer destes atributos é profundo e complexo na prática. 

Compreende-se a dificuldade e algumas vezes as críticas de alguns autores do abuso da palavra empatia. Foi por 

esta mesma razão que Carl Rogers, utilizava o termo compreensão empática, ao invés de empatia. 

Ao longo dos tempos a palavra simpatia tem tido uma conotação diferente da original. (Vale a pena ver um  

vídeo que de um modo divertido elucida acerca da atual distinção entre simpatia e empatia em 

http://www.youtube.com/watch?v=_7BTwvVBrwE). Simpatia passou a ter o valor de uma relação superficial e, 

distanciada quando comparada com empatia.  

Para Burnard (1988) simpatia refere-se à capacidade de nos imaginarmos na situação do outro (p.e.na situação 

dele sentir-me-ia de triste, por isso o meu sentimento por ele é de consternação; se fosse comigo…) enquanto 

empatia à capacidade imaginar como se fosse o outro naquela situação, com o seu quadro de referências 

(Wiseman, 1996).  

http://www.youtube.com/watch?v=_7BTwvVBrwE
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 Este episódio poderia ser alvo de inúmeras interpretações e reflexões, mas foquemo-

nos no momento que esta mãe se resigna perante um enfermeiro incapaz de simpatizar 

consigo, ou seja, incapaz de se associar à sua vivência, nomeadamente ao estado doloroso e 

frágil perante a possibilidade de perder o filho. Poderíamos dizer que este enfermeiro se 

encontraria desligado daquela situação? Não sabemos o que terá impedido uma atitude de 

cuidar para com este familiar mas percebe-se que, independentemente da motivação para este 

ato de não cuidar, este enfermeiro, não foi capaz de entrar em sintonia com esta mãe.  

 A sintonia atravessa todas as formas de simpatia, bem como o amor. Para 

fundamentar esta afirmação aprofundemos um pouco a reflexão fenomenológica que Scheler 

(2009) faz acerca da simpatia e da sua relação com o amor. Tal como referimos existem 

vários níveis interdependentes: identificação (sentimento de unidade afetiva com o outro), 

sentimento vicário (sentir o mesmo que o outro), simpatia, benevolência e amor. 

 O sentimento de identificação poderá estar facilitado se já tivermos tido a mesma 

experiência que o outro (por exemplo a morte de um mesmo familiar querido), mas esta não é 

uma condição necessária para que nos identifiquemos com alguém. Na identificação, de uma 

forma não consciente e involuntária, temos um sentido de unificação afetiva com o outro. E 

portanto estamos em sintonia com o que o outro está a sentir. Neste sentido a identificação 

fundamenta o sentimento vicário, ou o sentir o mesmo que o outro, pois é primeiramente por 

uma identificação com os que me estão mais próximos que me posso ter um sentimento 

semelhante, ou seja que sou capaz de visualizar o seu sofrimento. Por outro lado, visualizar o 

sentimento do outro permite-me ter um sentimento análogo se esta visualização for para além 

da esfera cognitiva e portanto fundamenta a simpatia, na medida em que facilita a minha 

participação como reação ao seu estado. 

 Detenhamo-nos por um pouco na reflexão que o autor faz - o amor está na base da 

simpatia mas não amamos tudo com que simpatizamos. O amor torna possível a simpatia, 
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bem como torna possível o sentimento de pena. O sentimento de pena está conotado 

negativamente hoje em dia, pois ter pena sem estar fundada no amor é um sentimento de 

superioridade e pode mesmo ser sentida como um ato de brutalidade pelo outro (Comte-

Sponville, 1999). É o amor que torna digno ou eleva o sentimento. O amor direciona-se para 

o valor positivo da pessoa, onde os atos de simpatia, compaixão ou benevolência, 

direcionados, esses sim para o sofrimento, são só a sua consequência. “O amor está focado 

nos valores positivos da personalidade, e, com o fazer bem apenas na medida em promove 

determinado valor pessoal” (Scheler, 2009, p.140)
111

. Assim o querer bem a alguém é uma 

consequência do amor não uma finalidade. Podemos fazer o bem sem estarmos com outro no 

seu sofrimento. Por exemplo, podemos financiar uma instituição de caridade, e nessa medida 

estamos fazendo o bem mas esse gesto isolado não nos envolve na causa. É por este motivo 

que Scheler (2009) advoga que a benevolência não é o mesmo que amor, ainda que o amor 

seja benevolente; e que a simpatia não é amor, ainda que pelas leis da dependência o amor 

comporte simpatia. Podemos simpatizar sem amor, na medida em que podemos simpatizar 

em diferentes níveis, sendo também diferente se simpatizamos com a pessoa ou com a 

circunstância em que ela se encontra, mas quando amamos, simpatizamos. Toda a simpatia de 

algum modo se baseia no amor, como se fosse uma semente que pode ou não germinar, e 

acaba por desaparecer quando este não está presente. 

 O denominador comum e provavelmente o mais simples que podemos encontrar nas 

diferentes formas de simpatia e do amor é a sintonia. Estar em sintonia é acertar o compasso 

com o ritmo do outro que nos permite estender ajuda. Estar em sintonia com o outro é uma 

das manifestações do amor na relação terapêutica. 

 

                                                 
111

 Tradução nossa – “Love is entirely concerned with the positive values of personality, and with welfare only 

so far as it promotes such personal value” (Scheler, 2009, p. 140) 
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Figura 10. The sick child. Gabriel Metsu, 1664-1666. Rijksmuseum, Amsterdam
112

 

 

 Este quadro de Gabriel Metsu é em si sintonia. A harmonia das cores, mas também 

das próprias figuras, sua postura e fácies. A criança prostrada tem com ela uma mulher que a 

cuida de modo sintónico evidenciado pela expressão facial, mas também, pelo colo acolhedor  

e aconchegante, pela mão que toca e afaga, pelo próprio corpo que a envolve
113

. Estar em 

sintonia é também estar com o outro na sua dor e uma manifestação de amor na relação 

terapêutica. 

  

                                                 
112

 https://www.rijksmuseum.nl/en/search/objecten?q=gabriel+metsu&p=1&ps=12&ii=0#/SK-A-3059,0 
113

 Curiosamente até a assinatura de Metsu é um elemento integrado na pintura,  fazendo parte do quadro 

exposto no quarto. 
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O amor manifesta-se por estar ligado 

 

“Chegava a casa e ficava no sofá pelo menos meia hora, às vezes uma hora, sem fazer nada, a 

recarregar baterias, ouvir música ali sentada, nem um livro conseguia ler, tinha ali um 

período que não fazia nada. Quando estava bom tempo, às vezes saía e ia até à praia só ouvir 

as ondas do mar, apanhar sol e pensar o que é que podia fazer diferente no dia seguinte.” 

 

 As relações interpessoais implicam pelo menos duas pessoas que interagem ou 

comunicam na medida em que é impossível não comunicar, ainda que estejamos em silêncio. 

Porém as relações podem ser teoricamente tipificadas de várias formas, uma delas é serem 

relações pessoais ou impessoais (LaFollette, 1996). Será que uma relação terapêutica é uma 

relação pessoal mas impessoal? Poderá coexistir a pessoalidade e a impessoalidade numa 

mesma relação? Paradoxal. Mas vejamos se esta ideia nos poderá trazer alguma luz sobre o 

facto de estarmos ligados pessoalmente a alguém com quem nos relacionamos por razões 

profissionais e que num primeiro vislumbre, este tipo de relação, obedece a limites que 

pertencem ao impessoal. O que se pode então entender por relações pessoais e impessoais? 

 Como ponto de partida interessa clarificar que as relações se desenvolvem num 

continuum e que não são somente pessoais ou impessoais mas que se situam em diferentes 

partes desta linha que as une (LaFollette, 1996). 

 Uma relação impessoal é aquela onde a nossa interação acontece como um meio para 

atingirmos um fim (LaFollette, 1996). Por exemplo a relação com o empregado de mesa que 

nos serve a refeição; a relação com a educadora responsável por tomar conta do nosso filho; 

ou ainda a relação com o motorista de táxi que nos leva ao nosso destino. É uma relação 

funcional nas palavras de Jean-Luc Marion (2002b).Todos estes casos são situações onde nos 
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relacionamos não por uma afinidade particular de vontade individual mas por uma razão que 

tem a ver com um fim que pretendemos alcançar. Ora, com os pacientes a relação é 

estabelecida com o intuito de alcançarmos um fim que pode ser de curto, médio ou de longo 

prazo. Poderemos interagir com um paciente para realizar um penso ou administrar um 

medicamento sem que se desenvolva outro tipo de relação que não seja com este objetivo, o 

de suprir uma necessidade ao paciente a concretização de uma tarefa que beneficia o outro. 

Aliás o facto de estabelecermos relações impessoais, não significa que elas são más como 

poderia indiciar pelo facto de a pessoa ser um meio para alcançar um fim (LaFollette, 1996). 

O que determina se uma relação impessoal é boa ou má é a sua finalidade, bem como o modo 

como exercemos essa transação. Inúmeras relações no nosso dia-a-dia são impessoais, na 

medida em que não existe envolvimento com a história do outro. Muitas relações deverão 

permanecer na estrita cordialidade da impessoalidade pois dessa forma mantém-se a 

objetividade e a eficácia, por exemplo, a maior parte das relações de trabalho, a relação com 

os colegas ou com grande parte das pessoas com que nos cruzamos no nosso dia-a-dia. Por 

vezes a confusão entre relações impessoais e pessoais gera mal entendidos e perturba uma 

certa imparcialidade necessária ao desenvolvimento de determinados exercícios
114

. Isto não 

significa que começando por uma relação impessoal não se possa evoluir para uma pessoal ou 

que tal não deva acontecer, sobretudo se for resultado de uma aproximação genuína desejada 

e construída pelos intervenientes. Chegados a este ponto pensemos então sobre a relação 

pessoal. 

 Uma relação pessoal é a que estabelecemos com o outro a partir da sua singularidade, 

onde não se tem como único objetivo dar resposta a uma necessidade de qualquer das partes. 

As suas qualidades, os seus traços são para nós únicos e só naquela pessoa fazem sentido e 

                                                 
114

 Temos em mente a estratégia utilizada por algumas empresas que levam a cabo alguns eventos destinados 

aos seus funcionários, com o intuito de trabalhar a coesão da equipa e com a finalidade de aumentar a 

produtividade. O que pretende ser uma manobra de coesão acaba pode ser sentida como uma coerção pois esta 

aproximação não é voluntária mas imposta.  
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nos tocam. As mesmas características poderão ser encontradas noutra pessoa qualquer, mas 

isso é uma questão que ainda que me possa fazer sentir afinidade, a outra pessoa não toma o 

lugar daquela com quem eu me relaciono pessoalmente (LaFollette, 1996). Partilhar uma 

refeição com A não é o mesmo que partilhar com B, pois é com A que quero estar, ainda que 

B seja igualmente divertida ou uma boa companhia. 

 Não esqueçamos que as relações se processam num continuum e que podem ser mais 

ou menos pessoais, mais ou menos impessoais. De acordo com LaFollette (1996), ainda 

dentro das relações pessoais, existem umas relações rígidas e outras históricas. As relações de 

parentesco são um exemplo de uma relação rígida pois relacionamo-nos pelo parentesco, 

independentemente das suas características pessoais. É usual ouvir dizer “mãe é sempre mãe; 

mas ele é teu irmão; é teu pai apesar de tudo”. Talvez seja por este motivo que muitas vezes 

suportamos estar junto de pessoas que de algum modo nos desagradam mas onde existe uma 

relação formal estabelecida que nos faz manter o contacto que, com qualquer outra pessoa 

que não fosse pelo facto de ser familiar, já teria sido interrompido. Talvez seja também por 

este motivo que existe a expressão “os amigos são a família que nós escolhemos”, estando 

subjacente a existência de um outro conjunto de pessoas com quem nos relacionamos por 

algo que não dependeu da nossa vontade e que de certa forma nos foi imposto.  

 Mas não fiquemos com uma ideia negativa acerca das relações rígidas, pelo contrário, 

elas têm uma importante função nas relações em geral. As relações rígidas são também 

aquelas onde se desempenha um papel, são involuntárias, na medida em que não as 

escolhemos, e não têm caráter recíproco. Como exemplo, temos as relações parentais onde é 

importante que os pais se mantenham no seu papel executivo e orientador para com as 

crianças. Os pais podem ter escolhido a altura de ter os filhos, mas nem uns nem outros se 

escolheram como pais ou filhos, tal como não se espera que o que os pais fazem pelos filhos 

tenha retribuição de igual modo (LaFollette, 1996). 
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 Por outro lado uma relação pessoal histórica caracteriza-se por ser voluntária e por se 

apreciar, não somente características, mas sim, as características naquela pessoa em 

particular. Quando partilhamos a sua história e, para além disso, apreciamos o que uma 

pessoa é, a relação que estabelecemos é histórica. Porém, a dinâmica está presente, 

permitindo que as relações rígidas possam ter elementos da histórica ou ainda que se possam 

tornar históricas e vice-versa, independentemente dos laços mais ou menos estabelecidos 

formalmente (LaFollette, 1996). Um exemplo disto é quando para além de nos relacionarmos 

com alguém pelo grau de parentesco (relação rígida), apreciamos essa pessoa pelo que ela é 

e, voluntariamente, nos relacionamos (relação histórica). Tenho uma irmã com a qual me 

relaciono não só porque é minha irmã e partilhamos os mesmos espaços mas porque a aprecio 

enquanto pessoa e procuro relacionar-me com ela pelas suas características, o que a torna 

para além de irmã (relação formal), uma amiga (relação histórica). 

 Ainda que concordemos com algumas destas distinções, a designação que LaFollette 

(1996) propõe para o tipo de relações pessoais, rígidas e históricas, podem ser alvo de pré-

juízos que as categorizam como boas e más. Numa tentativa de minimizar os riscos 

dicotómicos passaremos a designar as relações pessoais rígidas por relações pessoais formais 

– desempenho de papel, as pessoas não são escolhidas, não se espera recíproca; e 

relativamente às relações pessoais históricas manteremos esta designação por serem relações 

que resultam duma história particular que foi construída em determinado momento da vida; 

onde de certa forma as pessoas são escolhidas; apreciadas na sua singularidade e onde poderá 

haver lugar a algum tipo de recíproca. Clarificaremos esta distinção mais à frente com 

exemplos concretos. 

 Vejamos agora como uma relação histórica, e portanto pessoal, pode emergir numa 

relação profissional com limites estabelecidos para que se mantenha terapêutica, isto é para 
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que se possa atingir um objetivo que beneficie o outro (e que por esta última afirmação 

pertence ao domínio da relação impessoal). 

 Joana recorda uma relação especial, um caso marcante que imediatamente assaltou a 

sua memória quando lhe foi pedido para relatar uma experiência no âmbito de relação 

terapêutica que considerasse que o amor tivesse estado presente. 

Recordo-me de um dos casos mais marcantes. Um jovem fez dos surtos psicóticos 

mais graves que eu já vi na minha vida. Houve uma total despersonalização, ele 

perdeu completamente os limites do eu, de tal maneira que se ele fosse tocado por 

uma mulher, achava que mudava de sexo e que passava a ser uma mulher; se fosse 

tocado por alguém de raça negra, achava que ia passar a ser negro; se lhe trocassem 

o nome e em vez de lhe chamarem Mário o chamassem de Manel, ele ficava aflito, 

“Agora vou deixar de ser o Mário, vou passar a ser o Manel!”, uma coisa terrível. 

Quando comia, não tinha noção se estava cheio, ou se tinha ficado satisfeito; quando 

ia à casa de banho não sabia se já tinha feito tudo, ou se ainda havia alguma 

necessidade por fazer. Foi mesmo uma coisa muito, muito terrível!  

Perguntava-me: “Enfermeira Joana, eu tenho fome?” e eu respondia: “O que é que tu 

achas, Mário?” e ele: “Ah, não sei.”, respondia-lhe então “Está na hora do almoço, 

está na hora de ires comer”. Ele acabava de comer e dizia: “Enfermeira Joana, já não 

tenho fome? Já estou cheio?” Eu tornei-me uma extensão dele que ia assegurando 

que as necessidades estavam satisfeitas.  

Era um grande desespero ver o sofrimento dele. Ele acreditava perfeitamente que 

podia mudar de sexo, de nome, de personalidade. Era um vazio muito angustiante, a 

angústia dele era contagiante e invadia.  

Era também uma coisa completamente desgastante para mim. O primeiro mês que 

estive nesta relação com ele, eu saía daqui completamente exausta, ele sugava a 
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minha energia toda, saía daqui completamente desvitalizada, todos os dias. Mas 

pronto, ao mesmo tempo, sentia que ele saía daqui cada dia um bocadinho mais 

reforçado, um bocadinho mais organizado e isso dava-me um prazer muito grande.  

Quando saía daqui ficava a pensar nisto. O Mário tinha andado todo o dia comigo 

para trás e para a frente. Chegava a casa e ficava no sofá pelo menos meia hora, às 

vezes uma hora, sem fazer nada, a recarregar baterias, ouvir música ali sentada, nem 

um livro conseguia ler, tinha ali um período que não fazia nada, absolutamente nada. 

Quando estava bom tempo, às vezes saía e ia até à praia só ouvir as ondas do mar, 

apanhar sol e pensar o que é que podia fazer diferente no dia seguinte. Fazia o 

“trabalho de casa”, carregava as baterias. Às vezes tinha necessidade de falar sobre o 

que se tinha passado aqui, como tinha sido o dia, e depois ok, ia-me encher com as 

coisas boas que tenho na minha vida, ia recarregar as minhas baterias, seguia com a 

minha vidinha. No dia a seguir chegava cá outra vez e, já sabia, tinha que vir com 

110% de energia, que era para dar 100 ao Mário e levar pelo menos 10 para casa, 

para conseguir sair daqui. 

Recuperou ao fim de algum tempo. Teve alta. Lembro-me da despedida… foi 

maravilhoso, ele despediu-se com abraços e beijinhos. Este foi um tipo de despedida 

impensável quando cá entrou. Quando penso nisto agora posso dizer que teve que se 

sentir ligado a mim, teve que sentir este amor da minha parte, para se permitir 

confiar em mim ao ponto de deixar que eu tomasse conta dele. (Joana) 

 Como é que este episódio nos pode elucidar sobre o tipo de relação estabelecida entre 

Joana e Mário?  

 A relação entre ambos iniciou-se como muitas outras de âmbito profissional, 

impessoal na medida em que a relação era um meio para atingir um fim, o da recuperação de 

Mário. Algumas relações profissionais, mesmo na área da saúde são assim mesmo, 
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impessoais. Segundo LaFollette (1996) pode haver relações impessoais com elementos das 

pessoais. Por exemplo quando um paciente, para além de nos abordar pelos cuidados que lhe 

podemos prestar, se interessa por falar connosco sobre futebol (interesse que ambos 

partilhamos), e pode mesmo procurar-nos só para falar do gosto que temos em comum.  

 Existiu contudo um ingrediente especial nesta história que fez catapultar uma relação 

inicialmente impessoal, como acreditamos que começam todas as relações de âmbito 

profissional, para uma relação pessoal formal mas também histórica. Observemos esta 

aparente contradição entre uma relação formal e ao mesmo tempo histórica. Poderão coexistir 

estes dois elementos numa mesma relação? Pensamos que sim, e passamos a fundamentar a 

razão da nossa intuição. 

 Recordemos as características de uma relação formal- desempenho de papel, as 

pessoas não são escolhidas, não se espera recíproca; e as de uma relação histórica- resultam 

duma história particular que foi construída em determinado momento da vida, onde de certa 

forma as pessoas são escolhidas, apreciadas na sua singularidade e onde poderá haver lugar a 

algum tipo de recíproca.  

 Como poderão coexistir numa mesma relação coisas, aparentemente antagónicas? 

Serão mesmo opostas? Encontram-se em algum momento, influenciando-se?  

 Entre Joana e Mário existe uma relação formal na medida em que Joana, tal como 

outros enfermeiros, não escolheu Mário como seu doente, ele foi admitido no serviço; espera-

se que desempenhe um papel profissional e nessa medida desenvolva um conjunto de 

cuidados de enfermagem que beneficie o doente; e que não espera qualquer retribuição 

particular por parte do doente, como por exemplo ser o doente que a conforte num momento 

em que se encontre triste. Este tipo de relação caracteriza também uma relação profissional e 

só dentro destes limites se pode considerar terapêutica, tendo em conta que visa o benefício 

do doente, orientado pelas necessidades do mesmo e por objetivos para as colmatar. 



179 

O AMOR NA RELAÇÃO TERAPÊUTICA EM ENFERMAGEM 

Se ficássemos por aqui nada haveria a apontar no seu desempenho. Mas a questão pode ser 

ainda refletida sob outro ponto de vista.  

 A relação de Joana com Mário é também histórica. Bem, dito deste modo, parece uma 

contradição pois numa relação pessoal histórica escolhemos as pessoas com quem nos 

relacionamos e na relação formal não. Verdade. Mas também é verdade que dentro do 

conjunto de pacientes que recebemos (os quais não escolhemos), selecionamos alguns com 

quem estabelecemos uma relação particular. Portanto, nesta medida, dentro do involuntário 

fazemos uma escolha voluntária. Por outro lado, na relação histórica pode haver lugar a 

recíproca. Mas que tipo de recíproca? Não a que invocámos anteriormente, de o doente 

confortar a enfermeira, pois nesse caso era como se houvesse uma inversão de papéis. Então 

que recíproca se espera de um doente de quem cuidamos? Esperamos que responda 

positivamente às ações que desenvolvemos, isto é que recupere até a um nível máximo da sua 

potencialidade. E por fim, Joana apropriou-se da história de Mário e construiu com ele uma 

história diferente daquela que poderia ter sido se não se cruzassem. 

 Literalmente, esta relação foi sentida no corpo através do desgaste físico e cansaço, 

mas também trouxe desgaste emocional, desvitalização. O corpo tem simultaneamente a 

capacidade de se sentir - de sentir que sente (desperto acerca do que é sentido), bem como a 

capacidade de sentir. Deste modo o corpo é também carne. Para Marion, a carne permite ao 

corpo estar ligado ao mundo. Nesta medida “o corpo aparece, mas a carne mantém-se 

invisível” (Marion, 2002a, p. 88). 

"O meu corpo tem o estatuto de carne: ele experimenta, sente-se, e só ele pode fazer 

isso; tal como minha a mão sente e sente que ela sente, todo o meu corpo se sente 

consciente de si mesmo; e ele consegue isso porque, radicalmente, parece consciente 
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de si mesmo, experiencia-se, e afeta-se em primeiro lugar.”
115

 (Marion, 2002b, 

p.161) 

 Este sentir sentido exigiu uma ação empenhada da parte de Joana, quer relativamente 

a Mário, quer a si mesma. E essa ação, não ficou dentro do horário de trabalho mas estendeu-

se para além deste.   

 Mário ia no pensamento de Joana, “ia” com Joana para casa. Mas ia de uma maneira 

particular, ocupando um espaço que apesar de tudo era controlado por Joana. 

Recondicionava-se e, como diz, recarregava baterias, enchendo-se de coisas boas da sua vida. 

Joana não ficava presa ao sofrimento do Mário, antes elaborava-o o tempo necessário para o 

poder ajudar e permanecer uma figura de ajuda. Joana estava ligada a Mário. 

 Como podemos ler no episódio relatado por Joana, as necessidades de Mário eram de 

um carácter quase umbilical ou mesmo fusional. Esta relação poderia facilmente ter ocorrido 

de modo diferente e, ainda que a intenção fosse a de ajudar Mário, poderia ter desenvolvido 

contornos de uma relação marcadamente maternal e comprometer as fronteiras profissionais. 

Nesse caso seria uma relação que poderia ajudar mas deixaria de ser uma relação de ajuda 

efetiva, dado que Mário poderia querer manter-se nessa zona de conforto. Atendamos aos 

ingredientes: ela mulher, ele rapazinho; ela enfermeira, ele a suscitar cuidados quase pueris 

(regulação da fome, saciedade e eliminação); ele a apelar uma relação particular, ela 

especialmente tocada pela sua história. Mas Joana aliou a eficácia e o amor de modo genial 

por meio de uma ligação formal mas também histórica, onde qualquer das componentes foi 

vital para o sucesso da intervenção. 

 Outro episódio que ilustra esta ligação tão particular é o da enfermeira Rosa que nos 

fala acerca de uma relação que estabeleceu com um jovem que recebeu em consulta, ao qual 

ficou particularmente ligada.  

                                                 
115

  Tradução nossa - “My body has the status of flesh: it experiences, it feels, and it alone can do this; just as my 

hand feels and feels that it feels, my whole body feels aware of itself; and it achieves this because, more 

radically, it feels aware of itself, experiences itself, and affects itself first of all.” (Marion, 2002, p. 161) 
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Fiquei com ele no pensamento. Não costumo levar nada para casa, é uma coisa que 

eu faço questão de distanciar, faço questão de sair daqui e às vezes digo para mim 

mesma: “Meu Deus, tanta vontade que tenho de sair daqui.”, porque é assim, 

histórias, histórias, histórias, histórias, histórias muito pesadas. Mas esta história 

marcou-me e se as histórias me marcam, eu tenho necessidade de falar lá em casa, 

até às vezes com o meu marido: “Vê lá que me aconteceu uma situação destas, é 

incrível, como é que é possível?” e isto são situações que de facto, que marcam 

porque se transportam depois connosco. 

Apesar de se deixar invadir, Rosa não deixa de acautelar o que entende ser os limites da 

relação. E diz-nos: 

Mas não passa para além dos limites da relação, como é que eu hei-te explicar…? 

Apesar desta relação de proximidade, por exemplo, eu não lhe vou dar o meu 

telemóvel. Acho que isso é um dos limites da relação, isso nunca faço. Apesar desta 

proximidade e desta entrega não é uma relação pessoal no sentido de “Olhe, agora, 

venha tomar chá a minha casa, vai conhecer os meus filhos que são maravilhosos.”, 

não. Mas foi uma situação onde eu achei que podia fazer a diferença e “ia” comigo 

para casa. (Rosa) 

 Rosa diz-nos que transporta as coisas para casa e que as leva com ela porque a 

marcam. Podemos dizer que também Rosa, tal como Joana, ficou ligada a esta pessoa, por 

isso mesmo a levou para um outro espaço mais privado. Estar ligado é também deixar o outro 

permanecer em mim. Ou será que este se nos impõe pelo apelo? 
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Figura 11. Landscape with Bridge. Henri Rousseau, 1877
116

 

 

 Pontes e caminhos abrem espaços de ligação entre o que somos e o que fazemos; o 

que partilhamos e o que solitariamente vivemos. Vivemos ligados de muitas formas, quer em 

presença quer à distância. Rousseau, numa das suas primeiras obras conhecidas, retrata esta 

ligação permanente. Mesmo estando em sítios diferentes os personagens deste quadro 

mantêm-se ligados por diferentes vias que se entrecruzam e os levam aos mesmos caminhos. 

A experiência vivida do amor na relação terapêutica é estar em ligação. 

  

                                                 
116

 http://www.wikiart.org/en/henri-rousseau/landscape-with-bridge-1877 
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O amor manifesta-se por deixar que o outro apareça  

  

«“Como é que eu vou gostar de ti para poder ajudar-te?”, pensava eu para mim. Até que ela 

começou a falar dela própria, e eu comecei a perceber aquela mulher maltratada.» 

 

 O estabelecimento de uma ligação pode ser favorecido por razões particulares que 

nem sempre conseguimos objetivar. Carmo descreve um episódio acerca desta ligação 

espontânea:  

Há pouco tempo, atendi uma senhora. Foi instantâneo, gostei dela. Ela não ia com a 

criança, ia só pedir ajuda, porque o bebé era irritável e eu recebi-a logo. Foi 

instantâneo. Nós entendemo-nos logo, eu percebi que a podia ajudar, e ela percebeu 

que eu estava a ajudá-la. “Eu sei o que está a dizer”, preciso mesmo de dizer isto, 

olho no olho, “Eu sei o que está a dizer, não precisa de dizer mais, porque eu sei.” 

Há um encontro mesmo daquilo que a pessoa me traz e daquilo que eu lhe posso dar. 

Acho que há depois uma quebra, depois as pessoas ficam: “Ok, até que enfim, 

alguém me ouviu; alguém me percebe.” E é engraçado, depois eu passei-a para a 

consulta médica, e basta passar por ela no corredor, dizer um olá, basta um toque no 

braço, e eu sei que ela sabe que eu estou lá, se ela precisar de outro tipo de coisas. 

Como se lhe dissesse: “Estou aqui!” (Carmo) 

 Esta afinidade, designemo-la assim, quase imediata, provavelmente já nos aconteceu. 

Existe um canal que de imediato se abre e nos faz sentir ligados ao outro. Carmo fala num 

encontro entre aquilo que o outro precisa e aquilo que temos para dar. Mas será que esta 

conjugação é necessária numa relação terapêutica? Será que é sempre tão espontânea? 

Pensamos que poderá ser uma condição facilitadora mas não determinante. Vejamos como a 
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mesma enfermeira, Carmo, descreve uma situação em que o início foi diferente do episódio 

que descreveu anteriormente. 

Em contraponto, houve uma situação em que não foi instantâneo. Era uma mulher 

que eu não atinava com ela de maneira nenhuma. Ela era super desadequada, muito 

péssima… eu não conseguia, aquilo não atinava. Lembro-me perfeitamente de estar 

sentada com ela e pensar: “Como é que eu vou gostar de ti?”, pensava assim para 

mim “Como é que eu vou gostar de ti? Como é que eu vou gostar de ti?” (Carmo) 

 Carmo estava numa situação difícil. Não conseguia simpatizar ou associar-se a esta 

mulher para a poder ajudar. Faltava um ingrediente que permanecia incógnito e que a fez 

refletir. “Como é que eu vou gostar de ti?” Carmo sentia que precisava de se ligar à paciente 

para poder manter uma relação terapêutica. Nas suas palavras, tinha que gostar dela. Esta 

parecia ser a fórmula mágica para a entrada na relação. Gostar dela.  

 Mas como se gosta de alguém de quem não gostamos nos primeiros contactos. 

Colocando a questão de outro modo, como nos podemos ligar a alguém com quem não 

sentimos afinidade, se numa relação dual, necessitamos desta via aberta? 

Um dia, aconteceu.  

Tenho na minha cabeça aquela imagem, de estar à frente dela, e pensar “Como é que 

eu vou gostar dela? Como é que eu vou gostar de ti para poder ajudar-te?” e foi o 

fazer esta pergunta que me desbloqueou. Ela começou a falar dela própria, e eu 

comecei a perceber aquela mulher maltratada. 

Não estou cá para fingir que sou boa enfermeira, que sou boa técnica. Disse para 

mim: “Eu não gosto dela” e tenho de descobrir forma de gostar dela, senão vou ter 

que passar o caso. Fui autêntica comigo e até lhe cheguei a dizer: “O que é que 

posso fazer para ajudar? E se quer que a ajude, nós temos que ser verdadeiras uma 

com a outra.” Ela, então passou a ser mais autêntica, acho que foi verdadeira 
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comigo. Esta mulher ainda hoje quando vai lá procura-me, não sai de lá sem me dar 

um abraço. Criámos um laço que ainda perdura. (Carmo) 

 Ativamente, Carmo procurou uma ponte que lhe permitisse chegar à paciente. Se 

assim não fosse, a relação estaria comprometida. Disponibilizou-se a conhecê-la melhor 

numa tentativa de procurar pontos de contacto que permitissem a construção de um laço. 

Estes laços foram construídos de tal forma que perduraram. Mas para que tal acontecesse, 

Carmo teve que permitir que a paciente lhe aparecesse ou que a desocultasse. Por sua vez, a 

paciente teve que perder a vergonha e o medo, entendidos como o receio da desconexão ou 

de não se sentir ligada, pelo facto de ser/estar vulnerável (Brown, 2010).  

 O conhecimento que Carmo se propôs a ter da paciente foi uma porta de entrada para 

deixar que a paciente aparecesse diante de si sem receio de não ser aceite. “O amor 

conhece”
117

 (Marion, 2002b. p. 160). O amor quer conhecer mais, quer deixar aparecer. Para 

Scheler  “o amor é sempre o despertador do conhecimento e do querer” (2012, p. 14). 

 Na primeira situação que Carmo descreve, diz que a paciente que a procurou tinha 

uma necessidade que rapidamente percebeu que a podia ajudar. Na segunda situação, Carmo 

teve que procurar em primeiro lugar o que a paciente precisava, para saber em que medida a 

podia ajudar. Foi neste caminho de procura de conhecer o outro que conseguiu descobrir em 

que ponto se poderiam encontrar para que se estabelecesse uma via de ajuda. Carmo pensou 

em como iria ultrapassar esta barreira. Carmo deteve-se por um pouco perante a paciente, 

contemplou-a, deixando-a aparecer. 

 Jean-Luc Marion ajuda-nos nesta reflexão quando fala acerca da intencionalidade
118

 

do amor. Para Marion (2002b) o Outro aparece-me por meio das experiências vividas da 

                                                 
117

 Tradução nossa – “Love knows” (Marion, 2002b, p.160). 
118

 Para Husserl, intencionalidade refere-se a tudo aquilo para o qual tendemos, isto é, a consciência é sempre 

consciência de alguma coisa. Todo o pensamento é pensamento sobre algo. Mas para Marion a intencionalidade 

é diferente se estamos perante um objeto ou perante uma pessoa. Só o objeto permanece visível enquanto o 

sujeito, para que permaneça o Outro, terá de manter a sua invisibilidade. Tornar uma pessoa visível é torná-la 
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minha consciência. Portanto quando sinto algo por alguém, experiencio não a pessoa, mas a 

minha experiência consciente vivida. Assim, segundo o autor, não nos ligamos a alguém por 

ser determinada pessoa, ainda que aprecie as suas características, mas pelo resultado das 

experiências vividas.  Poderá ser por esta via que aparentemente “selecionamos” pessoas com 

quem temos uma especial afinidade. Algumas refletem no imediato a medida do meu desejo 

de experiências vividas e portanto da minha consciência (Marion, 2002b).  

 Há contudo uma condição para se perceber o outro e deixá-lo aparecer, a vontade. 

Portanto o outro só é sentido ou percebido enquanto tal se eu o quiser sentir; a 

fenomenalidade do outro, nesta medida depende da minha (boa)vontade. O outro é para mim 

um fim e não um meio quando verdadeiramente desejo que ele seja um outro. E para que o 

outro possa aparecer ou se possa manifestar para mim, terei de amá-lo (Marion, 2002b). “O 

amor conhece (…) só o amor abre o conhecimento do outro como tal”
119

 (Marion, 2002b, 

p.160). Neste ponto Marion faz uma pequena distinção entre amor e caridade
120

, dado que 

também podemos amar objetos (ainda que seja um tipo de amor diferente), a caridade só 

acontece com seres vivos. Deste modo a caridade é um meio pelo qual o amor torna possível 

conhecer o outro. O outro, contrariamente a um objeto, olha-nos, contempla-nos, ou melhor, 

contra-contempla-nos, na medida em que o contemplamos também. Já com um objeto a 

contemplação processa-se de modo diferente. O objeto contemplado torna-se um espelho do 

nosso desejo. Neste sentido a relação com o objeto é passiva. Porém com o Outro, a relação é 

ativa na medida em que nos contemplamos mutuamente. O olhar do outro não espelha o meu, 

mas o dele mesmo. “O outro, ou a contemplação incontrolável”
121

 (Marion, 2002b, p.165). 

                                                                                                                                                        
num objeto. A redução radical é não-intencional, na medida em que o outro é que se manifesta para mim 

(Marion, 2002b). .  
119

 Tradução nossa – “Love knows (…) only love opens up knowledge of the other as such.” (Marion, 2002b, 

p.160) 
120

 Para Marion, tanto a palavra amor como caridade estão atualmente desvalorizadas do seu sentido nobre. 

Ambos os termos estão reduzidos a “um fazer” (fazer amor e fazer caridade), no entanto esta objetivação não 

deverá prevalecer e comprometer-nos no uso destes termos no seu sentido original. 
121

 Tradução nossa – “The other, or the uncontrollable gaze” (Marion, 2002b, p.165) 
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 Mas será que isto é verdade para com todos aqueles com que nos cruzamos? Marion 

(2002b) afirma que seria impossível olhar para todos. Por isso mesmo, com a maior parte, 

simplesmente nos cruzamos, e temos uma relação funcional (por exemplo, o empregado de 

supermercado, o motorista de transportes, o radiologista). E só com alguns sentimos o peso 

da contemplação, ou o seu olhar. No entanto pensamos que para que haja lugar à 

contemplação temos que nos deter perante o outro. Há um momento em que paramos para 

podermos contemplar.  

 É impossível contemplar sem parar. Atendamos à origem da palavra. Contemplar 

provém da palavra latina contemplare, que significa olhar atentamente, considerar com 

admiração ou com amor, admirar com o pensamento
122

. A contemplação exige que nos 

demoremos em algo ou alguém. É este tempo de paragem que permite focarmo-nos naquilo 

que estamos a considerar. Este tempo irá também permitir um espaço vital, mas sobre este 

falaremos mais à frente. 

 Detenhamo-nos ainda por mais um pouco na ideia de podermos escolher entre ignorar 

ou assumir o outro. Como escolhemos quem contemplamos? Esta escolha não é automática. 

Então como se efetua? Recorde-se que a fenomenalidade do outro “depende do facto de eu 

realmente o querer”
123

 (Marion, 2002b, p.166). A parábola do Bom Samaritano é utilizada 

por Marion para ilustrar esta duas possibilidades, a de ignorar ou a de assumir o outro e como 

isso depende do meu querer. Recordemos esta história: 

Ia um homem a descer de Jerusalém para Jericó. Caíram sobre ele uns ladrões, que 

lhe roubaram roupa e tudo, espancaram-no e foram-se embora deixando-o quase 

morto. Por casualidade, descia um sacerdote por aquele caminho. Quando viu o 

homem, afastou-se para o outro lado. Também por lá passou igualmente um levita 

que, ao vê-lo, afastou-se também. Entretanto, um samaritano, que ia de viagem, 

                                                 
122

 Dicionário Universal da Língua Portuguesa (1995). Texto Editora: Lisboa 
123

 Tradução nossa – “its phenomenality depends upon the fact that I indeed will it.” (Marion, 2002b, p.166) 
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passou junto dele e ao vê-lo teve pena
124

. Aproximou-se, tratou-lhe os ferimentos 

com azeite e vinho e pôs-lhe ligaduras. Depois, colocou-o em cima do seu jumento, 

levou-o para uma pensão e tratou dele. No outro dia, deu duas moedas de prata ao 

dono da pensão e disse-lhe: “Cuida deste homem, e quando eu voltar pago-te tudo o 

que gastares a mais com ele.” (Lucas 10: 30-35) 

 Neste episódio, o apelo foi feito a mais que uma pessoa, mas pelo menos duas 

ignoraram. Fizeram uma escolha, tal como uma terceira pessoa que, contrariamente às 

anteriores, decidiu assumir a responsabilidade. Esta história elucida-nos como temos o poder 

de escolher quem deixamos que nos apareça, quem contemplamos ou, perante quem nos 

detemos e que de certo modo é uma forma de nos deixarmos influenciar. 

 Ouvimos muitas vezes que fomos tocados por algo, ou que determinada coisa mexeu 

connosco, mas será que fomos atingidos arbitrariamente ou isso corresponde a um processo 

de vontade, mais ou menos consciente. Carmo deteve-se por um pouco, quis que a paciente 

aparecesse, quis conhecê-la, pois de outro modo não seria possível estabelecer a relação.  

 O que queremos sublinhar com esta reflexão é que o outro pode aparecer-nos 

mediante a nossa vontade ou o nosso querer. Mas o que também ficou claro é que para haver 

uma relação terapêutica é necessário que nos detenhamos perante o outro e o deixemos 

aparecer para assim o conhecer. Este é um processo intencional quando em amor cuido do 

outro. 

 Será útil dar a conhecer mais um pouco do episódio de Rosa com o jovem ao qual se 

sentiu ligada quando anteriormente nos referimos que uma das manifestações do amor é ter 

uma ligação.  

Um rapaz que eu tive aqui numa triagem, com 19 anos, que era sem- abrigo…, isto 

tocou-me! Realmente…, quer dizer, mexeu comigo! Como é que é possível? Nós 

                                                 
124

 Noutras versões da Bíblia em vez da expressão “teve pena dele” encontramos a expressão “compadeceu-se 

dele”, ou ainda, “moveu-se de íntima compaixão”. 
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temos que ter responsabilidades! O rapaz de facto estava à minha frente e vivia na 

rua, completamente excluído do seu núcleo familiar.  

Eu senti realmente um apego, um apego… porque eu nem todas as pessoas conheço 

da mesma maneira. Ou seja, não há nenhuma diferença no trato, mas se calhar há 

uma diferença na maneira como eu sinto. Ou porque me desperta mais, ou porque 

tenho mais sensibilidade com aquela pessoa, e se calhar procuro conhecê-la melhor. 

O mexer mais comigo tem a ver com isso, com essa proximidade, essa afetividade. É 

mais do que afetividade, eu acho que é mesmo este amor, esta entrega que a gente 

tem pelo outro. Estas situações são daquelas que eu levo para casa e que são 

pontuais, mas que me marcam, de facto. (Rosa) 

 Deixar o outro aparecer é também conhecê-lo, ou melhor, querer conhecê-lo. Perante 

a história do Outro, tanto Rosa como Carmo puderam sentir-se mais próximas e 

provavelmente mais capazes de responder às necessidades. Mas para que isto acontecesse 

tiveram que querer deter-se, demorar-se para contemplar os pacientes. Em suma, tiveram que 

criar o espaço para que o Outro pudesse aparecer. E retomamos aqui a reflexão anterior sobre 

um certo espaço vital. Esse espaço foi aberto de modo intencional, caso contrário, o Outro 

simplesmente ficaria encoberto. 

 Este espaço é uma dádiva que disponibilizamos na medida em que  

o outro só aparece se eu, gratuitamente, lhe der o espaço no qual aparecer (...). Devo, 

então, (...) tirar de mim mesmo, a fim de abrir o espaço onde o outro pode aparecer. 

Compete-me a mim preparar o terreno para o outro, e não como um objeto que eu 

mantenho sob contrato e cujo jogo eu então dirijo, mas como o incontrolável, o 

imprevisível, o desconhecido que me vai afetar, provocar, e - possivelmente - 



190 

O AMOR NA RELAÇÃO TERAPÊUTICA EM ENFERMAGEM 

amar.
125

 (Marion, 2002b, p.166, 167) 

 Esta é uma experiência que não ocorre com todos de quem cuidamos mas que se pode 

procurar. Acontece num clima de autenticidade e verdadeiro interesse, pois a 

responsabilidade pelo outro é uma responsabilidade dada, que irá tão longe quanto ocupar o 

lugar do outro, sem exigir reciprocidade (Levinas 1993). 

 

 

 

Figura 12. Portrait of a Lady in White (unfinished). Gustav Klimt, 1917.  

The Österreichische Galerie Belvedere, Vienna, Austria
126
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 Tradução nossa –“The other appears only if I gratuitously give him the space in which to appear (…) I must, 

then, (…) take from myself, in order to open the space where the other may appear. It is up to me to set the stage 

for the other, not as an object that I hold under contract and whose play I thus direct, but as the uncontrollable, 

the unforeseeable, and the foreign stranger who will affect me, provoke me, and -  possibly – love me.” (Marion, 

2002b, p.166, 167) 
126

 http://www.wikiart.org/en/gustav-klimt/portrait-of-a-lady-in-white-unfinished-1918 
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 Este quadro inacabado de Klimt inspira o enigma do conhecimento do outro. A 

escolha desta obra inacabada tem o propósito de evidenciar que conhecer o outro não é 

imediato. Os contornos do outro, a sua história, os seus lados escuros e claros são 

desocultados à medida que o contemplamos e o deixamos aparecer. O amor na relação 

terapêutica manifesta-se por deixar o outro aparecer com tudo aquilo que é.   
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O amor manifesta-se por hospedar o outro em mim  

 

“Por vezes, depois das sessões ficava a pensar, até quase como se na prática ela não se tivesse 

ido embora. Continuávamos a conversar.” 

 

 Hospedar o outro em mim. Ocupar-me e deixar-me ocupar pelo outro.  

Pensemos nos sinais de aviso de uma porta “Ocupado”, quando assim é não entramos. 

Aguardamos ou voltamos noutro momento. A mensagem por detrás do aviso é que naquele 

momento não há disponibilidade do espaço ou da pessoa que nele habita para nos receber. 

Estar ocupado é não ter disponibilidade para outra solicitação, porque, naquele momento, o 

que prende a minha atenção me preenche. Ocupar-se do outro é estar para ele, deixando que 

ele se hospede. Acontece quando, genuinamente, nos interessamos. Mas que espaço ocupa o 

outro quando o hospedo? Mesmo não estando presente ocupa-nos o pensamento, inquieta-

nos, desassossega-nos, preocupa-nos. Estar ocupado pelo outro é também pré-ocuparmo-nos. 

Isto é, mesmo não estando, ele está e, com ele em mente, por ele, desenvolvo estratégias que 

contribuam para um objetivo terapêutico. A palavra preocupar vem do latim praeoccupare, 

que significa, ser o primeiro a ocupar, apoderar-se antes, invadir
127

. Vejamos como a 

enfermeira Lúcia, antes de se ocupar de Madalena, se (pre)ocupa: 

Tenho uma menina, a Madalena, que atendo logo de manhã porque sei que ela só 

pode ir àquelas horas. Eu tenho que mobilizar a minha família toda por causa desta 

menina, pois venho mais cedo que o habitual. Eu poderia dizer: “Quero lá saber, se 

chegar atrasada, não quero saber!”, mas não, esta menina tem que ser atendida 

àquela hora, porque senão fica desorganizada, atira-se contra as paredes, magoa-se e 
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 Dicionário de Latim-Português (1988). Porto Editora: Porto. 
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deita sangue, porque é uma menina muito, muito autista. Pela Madalena eu tenho 

alterado tudo e mais alguma coisa para que ela não sofra mais do que tem sofrido na 

vida. Neste momento já não há muito mais que possa fazer por ela mas a mãe, apesar 

de ter todos os apoios possíveis em todo o lado, quer continuar a ir, e é daqueles 

casos que eu sei que tenho de mobilizar toda a gente na minha vida para poder estar 

a horas. Isto é amor, acho eu, não é outra coisa. (Lúcia) 

 Levinas, tal como já referimos utiliza a palavra responsabilidade em vez da amor, 

nomeadamente o amor ao próximo, um amor dominado pela ética, ou seja pelo dever e não 

pela paixão (Levinas, 1998) 
128

. Nesta linha o filósofo  entende que esta responsabilidade “é 

tomar sobre si o destino do outro”
129

 (Levinas, 1998, p.103). A preocupação mantém-nos em 

contacto com aqueles com quem nos envolvemos (van Manen, 2002) numa relação 

terapêutica. De alguma forma Lúcia sente-se responsável pelo que aconteceria a Madalena, 

caso não estivesse disponível quando ela chegasse; de certa forma Lúcia (pre)ocupa-se para 

se ocupar devidamente. “Na responsabilidade por outra pessoa, o meu ser pede justificação: 

estar-aí, não é já ocupar o lugar de outra pessoa?”
 130

 (Levinas, 1993, p. 48). Portanto, ao  

preocuparmo-nos, ocupamo-nos e ocupamos também o lugar do outro na medida em que nos 

encarregamos e cuidamos dele.  

 Hospedar o outro em mim é (pre)ocupar-me.  

 Imaginemos que recebemos a visita de um hóspede. Quem hospedamos? O hóspede é 

alguém a quem temporariamente me dedico e de quem me ocupo, dando o meu melhor. 

Como hospedamos? Com o que temos de bom. O que oferecemos a quem hospedamos? Por 

exemplo, o quarto de hóspedes. É um quarto de certo modo neutro, não tendo nada de muito 
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 Levinas reconhece que a palavra responsabilidade é uma forma áspera de dizer amor, mas ainda assim foi a 

sua opção. “That is the responsibility for my neighbor, which is, no doubt, the harsh name for what we call love 

of one's neighbor” (Levinas, 1998, p.103) 
129

 Tradução nossa – “taking upon oneself of the fate of the other” (Levinas, 1998, p. 103). 
130

 Tradução nossa – “ In the responsibility for the other person, my being calls for justification: being-there, is 

that not already occupying another’s place? (Levinas, 1993, p. 48) 
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pessoal ou marcante, pois pertence a todos que por lá passam. Mas é ao mesmo tempo 

acolhedor, fazendo sentir confortável e aceite quem o habita. Habitualmente, tem destinados 

lençóis e toalhas que não estão a uso no dia-a-dia; talvez sejam aqueles bordados que 

herdámos da avó, ou os de linho que tanto estimamos. É um espaço reservado a acolher da 

melhor maneira quem hospedamos. É talvez por isso que dizemos ao hóspede que se sinta 

como se estivesse em casa. A ocupação temporária deste espaço teve uma preparação prévia 

que foi pensada, germinada numa ideia que acarinhei. Neste sentido houve uma ocupação 

prévia antes da ocupação efetiva; uma pré-ocupação. 

 Francisco fala-nos que ainda hoje tem na memória uma jovem de 17 anos, a Filipa, que 

acompanhou em consulta cerca de dois anos, por esta estar num processo de luto.  

Ela estava num sofrimento muito grande. O pai  tinha falecido numa explosão. Tinha 

feito um funeral com um caixão vazio. Foi um processo emocionalmente intenso 

também para mim. Por vezes, depois das sessões ficava a pensar, até quase como se 

na prática ela não se tivesse ido embora. Continuávamos a conversar. Ficava a 

pensar nestas coisas, nestas emoções todas que tinham ali acontecido: “Será que 

estive a ajudá-la ou não?” Tinha ficado ali muita coisa em mim, tinha essa sensação 

que ela tinha deixado, muitas coisas. Por isso era difícil deixar de a levar comigo. 

(Francisco) 

 Francisco mantia Filipa no pensamento, continuando a conversar como se ela lá 

estivesse. Vem-me à ideia que a saída de Filipa se assemelha à saída de um hóspede. Quando 

sai,  ainda que seja para regressar no final do dia, é necessário recompor o espaço. Tudo a 

postos para o receber de novo. Francisco também fez este trabalho. Após as sessões o seu 

diálogo interno seria uma tentativa de pôr ordem no quarto para poder de novo receber Filipa.  
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Figura 13. A Hotel Room. John Singer Sargent, 1907. Coleção particular 
131

 

 

 Este quadro de Sargent espelha bem o sucedido a Francisco no ato de hospedar. O 

conforto e o acolhimento do outro implica um cuidado especial, uma preparação e um deixar 

que o outro ocupe com o que traz e com o que nos quer dar. Implica ainda um rearranjo 

interno para de novo poder acolher. Hospedar o outro em mim pré-ocupa e ocupa o 

pensamento num certo tempo, num certo espaço. Erich Fromm (2005) diz que o 

conhecimento sem preocupação seria inútil. O amor encerra um tipo de conhecimento 

aprofundado, levando-nos a descentrar de nós próprios para nos focarmos no outro, ainda que 

seja no pensamento, hospedando-o dentro de nós.  
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 http://www.wikiart.org/en/john-singer-sargent/a-hotel-room#supersized-artistPaintings-265762 
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O amor manifesta-se como uma experiência pática 

 

“É uma coisa que se sente mas que não se consegue explicar… se calhar se eu fosse artista 

plástico definia isto muito bem.” 

 

 Tiago é enfermeiro numa unidade de adultos. Conta-nos a seguinte experiência: 

Tive uma situação com uma senhora que já era idosa e tinha uma psicose. Os 

delírios dela eram delírios de envenenamento, achava que estavam a pôr veneno nos 

garrafões de água e no tabaco. Tinha uma grande necessidade de falar como forma 

de aliviar a ansiedade e lançá-la para cima de nós.  

Fui percebendo também que era uma pessoa que tinha tido uma vida social muito 

rica e que agora tinha ficado viúva, a filha estava longe, os amigos tinham morrido, 

sentia-se muito só.  

Eu simpatizava com ela, era uma senhora muito interessante e afetuosa, apesar do 

problema que tinha. Tinha os afetos mantidos, e portanto era alguém que retribuía de 

alguma forma o nosso interesse. Ela via-me sempre lá, recorria a mim quando era 

necessário, acho que isso nos foi aproximando muito. 

A certa altura começou a perceber que eu não compreendia os delírios da mesma 

forma como ela sentia. E começou a questionar-se acerca dos próprios delírios. Ela 

acreditava tanto em mim que me perguntava: “Então quando surgir isto, como é que 

eu faço? Quando acontecer isto, como é que eu…? Eles não põem mesmo veneno 

nos garrafões?”, foi por aí, o ela vir conferir comigo, “Como é que vou fazer isto? 

Como é que vou gerir isto?” Eu senti-o de uma forma diferente, foi uma experiência 

muito… quase daquelas experiências transformadoras. 
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Um dia parou, olhou para mim e perguntou-me: “Isto não faz muito sentido para si, 

pois não?” Isto não era nada de novo, já tinha acontecido com outros doentes, mas 

foi a entoação que ela usou, a maneira como olhou para mim, a expressão facial, a 

forma como… é uma coisa que se sente mas que não se consegue explicar… se 

calhar se eu fosse artista plástico definia isto muito bem, não consigo fazê-lo muito 

bem. Nessa altura, mais do que nenhuma outra vez, senti que ela tinha percebido 

como é que eu a queria ajudar. Essa ajuda era uma ajuda muito afetiva, e eu traduzo 

isto desta forma porque o senti. É difícil traduzir isto em palavras. (Tiago) 

 Tiago fala-nos de uma “experiência transformadora”, que pelo que descreve parece 

corresponder a algo que teve um impacto importante nas pessoas envolvidas e de algum 

modo mudou o rumo dos acontecimentos. No entanto,  parece que o que aconteceu é difícil 

de colocar em palavras. Talvez, não o que aconteceu mas como aconteceu; o que foi sentido e 

como foi sentido. Ao narrar a sua experiência, desejou poder saber dizê-la de uma forma que 

fosse mais clara, até para ele mesmo. É mais fácil descrever uma experiência numa dimensão 

cognitiva e objetiva, do que descrever a apreensão pática e subjetiva na medida em que 

“temos um implícito sentimento de compreensão de nós mesmos nas situações, ainda que por 

vezes, essa compreensão, seja dificil de colocar em palavras”
132

 (Van Manen, 2014, p. 269). 

 Para Tiago também foi claro descrever parte do processo terapêutico, como por 

exemplo a compreensão do diagnóstico e sintomatologia e repercussões na vida pessoal e 

social. Contudo,  apesar de ter destacado como algo diferente do habitual, foi-lhe difícil  

descrever a dimensão sensitiva ou pática daquela interação. Foi então que se lembrou que se 

fosse artista plástico conseguiria reproduzir o que por palavras estava a ser tão difícil. Por 

vezes não encontramos os termos certos para expressar fidedignamente o que sentimos. 

Parece que falta qualquer coisa que não conseguimos abranger, qualquer coisa que nos deixa 
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 Tradução nossa - We have an implicit, felt understanding of ourselves in situations even though it is difficult 

sometimes to put that understanding into words (van Manen, 2014, p.269) 
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um certo amargo perante a realização de não sermos capazes de verbalizar o que se passou. 

 Neste aspeto, o poeta é um priveligiado pois possui o dom de legendar a dimensão 

pática da vida. 

  Numa tentativa de compreendermos melhor esta dimensão, apresentaremos a 

distinção que van Manen (2014) faz das diferentes modalidades do conhecimento pático que 

estão intimamente ligadas com o nosso quotidiano e como estamos-no-mundo, são elas: o 

conhecimento pela ação; o conhecimento situacional; o conhecimento relacional; e o 

conhecimento corporal.  

 O conhecimento pela ação emerge do sentido em que o conhecimento é ação. À 

medida que executamos, descobrimos que sabemos fazer, o que se traduz também numa certa 

forma pessoal de fazer alguma coisa, no cunho pessoal imprimido naquilo que fazemos. Por 

exemplo, quando observamos a produção escrita, musical ou a pintura, de diferentes autores, 

muitas vezes, podemos identificar o autor, pois cada obra contém em si essa mesma 

impressão digital, seja um traço, uma particularidade sonora, um atributo particular, uma 

tonalidade. Há um qualquer componente naquilo que foi produzido que nos leva a dizer, isto 

foi feito por X ou isto parece-me de Y. Da mesma forma o autor também se reconhece na 

obra e encontra em diferentes obras uma sua característica particular que atravessa os seus 

trabalhos.  

 O conhecimento situacional é aquele que detemos a partir dos contextos e por meio 

das coisas que nos rodeiam. Experienciamos os espaços e objetos de diferentes modos e neles 

nos reconhecemos, aprendendo e aumentando o nosso conhecimento sobre o modo como 

aquilo que nos rodeia nos fala e como lhe reagimos. A sensação de se sentir em casa, mesmo 

que não se esteja verdadeiramente na nossa casa; a sensação de olhar para um objeto que nos 

diz algo e ao qual estamos emocionalmente ligados, quer porque nos foi dado por alguém de 

quem gostamos muito ou porque pertencia a alguém que já não está entre nós e por isso 
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mesmo aquele objeto torna o outro de alguma forma presente no mesmo espaço e no mesmo 

tempo que nós.  

 O conhecimento relacional decorre das relações que estabelecemos com outros que 

nos rodeiam. A atmosfera relacional é muitas vezes difícil de explicar, contudo ela está 

sempre a ocorrer a cada encontro. Sentimo-la mas se nos pedirem para a descrever, as 

palavras tornam-se muitas vezes escassas e dizemos, “não sei bem… é uma sensação… 

estranha…” ou então “de um imenso bem-estar…”, que não se consegue explicar até que nos 

detenhamos um pouco mais sobre o assunto. Não será estranha a experiência de, depois de 

mantermos uma conversa com alguém que se encontra preocupado, nos sentirmos também 

nós esgotados. Pode acontecer até que o outro diga que se sente aliviado, mas nós pelo 

contrário sentimo-nos mais pesados, como se alguma da nossa energia tivesse fluído para o 

outro. Esta é uma dimensão pática, não objetivável, mas que se encontra no domínio dos 

sentidos.  

 E por último o conhecimento corporal, na medida em que o nosso corpo aprende a 

mover-se pelos diferentes espaços que habitamos, seja em casa, no trabalho ou outros mais ou 

menos familiares. Curiosamente quando mudamos a disposição dos móveis de uma casa ou 

noutro extremo, mudamos mesmo de casa, há uma necessária reacomodação do nosso corpo 

ao novo espaço. Movemos de um modo menos confiante, esquecemo-nos onde estão as 

coisas e esbarramos com objetos porque o nosso corpo ainda “não sabe” que eles estão ali; ou 

ainda, um qualquer cheiro ou aroma que captamos e que nos transporta no imediato para um 

preciso lugar na nossa história.  

 Estas diferentes modalidades páticas estão presentes nas nossas vidas que apesar de 

poderem ser explicadas, algumas delas fisiologicamente ou psicologicamente, não são 

explicáveis por fórmulas precisas, nem tão pouco previsíveis, como uma relação de causa 

efeito. Aliás a imprevisibilidade é uma característica destes modos não cognitivos, pois nem 
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sempre perante as mesmas condições temos as mesmas sensações. Parece ter de haver uma 

certa disposição para que determinadas coisas nos aconteçam em determinados momentos 

particulares. A dimensão pática da vida, sempre presente em cada gesto da existência, assalta-

nos e surpreende-nos a cada instante, talvez por isso seja tão difícil de trazer à linguagem. 

Mas é também este o esforço e a tarefa que somos desafiados a fazer numa pesquisa 

fenomenológica. 

 Tiago refere alguns sinais da paciente, a entoação, o olhar, a expressão facial. Terão 

sido eles o espelho de ele próprio? A fisionomia do amor é uma “linguagem sem palavras” 

(Van Manen & Levering, 1996, p. 78). A fisionomia do fenómeno tem a ver com aquilo que é 

externo, vísivel, são sinais externos que passam uma mensagem. Por vezes adjetivamos estes 

sinais para melhor os descrever: um olhar doce, uma expressão meiga, um abraço 

reconfortante, um sorriso cativante. Apesar de os diferentes tipos de amor partilharem 

fisionomias, existem algumas particularidades que as diferencia. Há uma fisionomia própria 

do fenómeno que o deixa transparecer, é a linguagem corporal que corrobora ou trai o estado 

interno do sujeito (Van Manen & Levering, 1996). 

 É usual tentarmos advinhar o que se passa com as pessoas pela sua expressão facial e 

corporal – “essa cara não engana, estás apaixonada; os teus olhos brilham quando falas dela.” 

A fisionomia do fenómeno é a linguagem corporal que corrobora ou trai o estado interno do 

sujeito (Van Manen & Levering, 1996). 

 Um olhar apaixonado pode ser um olhar embaraçado, sobretudo numa fase inicial, 

mas quando a relação evolui positivamente o olhar passa a ser dirigido, focado como se mais 

nada estivesse à volta. Literalmente o mundo para; o mundo é o outro que está à frente; o 

campo de visão reduz-se aquele retângulo de olhar que é fitado; é um olhar exclusivo.  

 Um olhar compassivo é um olhar terno que envolve. Procura ver o todo, olha ao 

redor; procura ver mais além; é um olhar inclusivo, pois “as coisas têm um equivalente 



201 

O AMOR NA RELAÇÃO TERAPÊUTICA EM ENFERMAGEM 

interno em mim; elas despertam em mim a fórmula carnal da sua presença”
133

 (Merleau-

Ponty, 1964, p. 164). 

 Ginette Rodger (1995) levou a cabo uma pesquisa onde testou a possibilidade de um  

determinado tipo de interação, que designa por interação “Z”, reduzir os níveis de stress nos 

clientes. A interação “Z” é descrita   

como um encontro distinto e observável entre algumas enfermeiras e alguns clientes. 

Durante o encontro é criada uma relação privilegiada instantânea entre a enfermeira 

e o cliente através de uma troca sincronizada que acontece num campo fenomenal 

partilhado e exclusivo.
134

 (Rodger, 1995, p.1)  

 A autora conclui que este tipo de interação reduz os níveis de stress do cliente, 

confirmados por testes fisiológicos e psicológicos que utilizou na investigação. Van Manen 

(2002) propõe que este fator mistério, o fator “Z”, seja o cuidar-como-preocupação, na 

medida em que esta relação de cuidar produz um certo tipo de aflição ou sofrimento, 

tornando refém, à luz de Levinas, quem cuida. Ora como já vimos anteriormente a 

experiência do amor na relação terapêutica manifesta-se por hospedar o outro em mim, que 

implica pré-ocupar-me do outro. Esta preocupação é assim um sentido manifesto do amor. 

Desta forma colocamos a possibilidade de este fator “Z” não ser exclusivamente 

preocupação, como propõe van Manen (2002), mas o próprio amor. Rodger (1995) não 

consegue determinar este tipo de relação, apesar de a caracterizar, por isso o designa como 

“Z”, no entanto é capaz de medir os seus efeitos, como seja a diminuição dos níveis de 

stress
135

.  É portanto uma experiência subjetiva, algo que transcende o domínio cognitivo no 

                                                 
133

 Tradução nossa - Things have an internal equivalent in me; they arouse in me a carnal formula of their 

presence (Merleau-Ponty, 1964, p. 164). 
134

 Tradução nossa - “as a distinctive and observable encounter between some nurses and some clients. During 

the encounter, an instantaneous, privileged link is created between the nurse and the client through a 

synchronized exchange which takes place in a shared and exclusive phenomenal field”. (Rodgers, 1995, p.1) 
135

 Na sua pesquisa testa a teoria “Z” composta por quatro componentes: a enfermeira X, o cliente Y, o ambiente 

e o encontro. Rodgers constata que nem todas as enfermeiras são capazes de desenvolver este tipo de relação 

especial. Mas as que a desenvolvem são clinicamente competentes e comprometidas com a enfermagem e com o 
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seu sentido operativo e palpável. São experiências difíceis de nomear e quando assim 

acontece não podemos deixar de ter em atenção o que esconde o fenómeno, o que 

inevitavelmente nos leva a questionar e a pôr em causa o que até então demos por conhecido 

(van Manen,1999). Quando damos um nome às coisas habitualmente há um conhecimento 

que foi reunido e determinada palavra ou expressão corresponde a um adquirido prévio. A 

linguagem tem essa função, a de congregar um conjunto de significados compreendidos do 

mesmo modo para um conjunto de pessoas. Quando me refiro a uma mesa, as pessoas que me 

ouvem visualizam uma mesa e de um modo geral sabem do que falo. Se quero ser mais 

específica posso acrescentar ao substantivo a função, uma mesa de jantar, uma mesa de 

apoio, uma mesa de cabeceira, uma mesa operatória, entre outras. Desta forma estou a 

clarificar a minha comunicação e quanto mais detalhar, acrescentando palavras, mais o outro 

poderá “visualizar” o que quero dizer. Mas, para estarmos próximo das pessoas de quem 

cuidamos e compreendermos o seu mundo, teremos de fazer precisamente o movimento 

contrário, resistindo à tentação de nomear o que nos chega, correndo o risco de atríbuirmos 

um sentido que é nosso e não do outro. Aproximarmo-nos deste mundo do outro depende da 

nossa capacidade de  ver, ouvir,cheirar, tocar e saborear o que nos chega. Despidos do que 

pensamos saber podemos então tocar a experiência do outro.  

Podemos caracterizar determinada patologia, mediante os sinais que observamos e os 

sintomas que o doente descreve e a partir daí desenvolver um conjunto de procedimentos que 

respondam eficazmente. Mas, o modo como a pessoa vive essa experiência de estar doente ou 

o desconforto de determinado sintoma é algo que não sou capaz de aferir com precisão. Se o 

tentar fazer dou-me conta do pouco que sei sobre aquela pessoa e como me é difícil descrever 

a dimensão pática da experiência. É este não saber descrever que caracteriza uma atmosfera 

                                                                                                                                                        
cliente. Rodger (1995, p. 3) aponta ainda características especiais nestas enfermeiras que denomina como 

capacidades existenciais: são capazes de colocar de lado as suas necessidades; têm a capacidade de se focar na 

outra pessoa; têm a capacidade de  respeitar a individualidade da outra pessoa; têm a capacidade de aceitar o 

comportamento da outra pessoa incondicionalmente; capacidade de entrar no espaço de vida do cliente; 

capacidade para intuir a realidade do cliente; e a capacidade de usar o self como agente terapêutico. 
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que se perceciona ou se sente mas dificilmente se encontra uma forma de explicar. É esta 

atmosfera que Tiago, não encontrando palavras, achou que por meio da expressão artística 

poderia retratar. O que terá levado Tiago a este pensamento?  

 Por via da arte podemos captar o sentido pático , na medida em que nos permite 

expressar o inominável. A estética por seu lado, enquanto dimensão sensorial permite captar 

o que o intelectual / racional não consegue apreender pois reporta-se ao domínio do sensitivo 

que é de ordem emocional / irracional.  

 Existe conhecimento sem estética? Provavelmente existe, mas de forma incompleta. 

Que pode então a estética contribuir para o conhecimento? Vale a pena ler um excerto da 

entrevista de Frei Bento Domingues (2014): 

Não sou um determinista. Se fosse uma pessoa das ciências duras, talvez pudesse sê-

lo, mas não, eu sou um homem das ciências moles, das mais moles que há, e gosto 

disso. As ciências moles é que entendem os homens. 

 As “ciências moles” são as que contemplam a subjetividade da vida e por isso abrem 

um leque de possibilidades e não uma verdade absoluta. E, também, por isso mesmo que são 

as que entendem os homens na sua complexidade. “ O pensamento complexo não é a chave 

do mundo, mas o desafio a enfrentar (...) não é o que evita ou suprime o desafio, mas o que o 

ajuda a relevá-lo e, por vezes, mesmo a ultrapassá-lo (Morin, 2003, p. 11). A complexidade é 

o desafio, não é a resposta (Morin, 2003, p. 147). Dito de outro modo, a complexidade é a 

possibilidade, não a verdade. 

 A determinada altura da entrevista, Frei Bento Domingues afirma que a literatura o 

encanta e o jornalista pergunta-lhe qual a razão. A resposta foi: 

Porque através dela se entra numa zona de nós que é reconhecida e ao mesmo tempo 

posta em causa. A literatura é um modo de pôr em causa. O Eduardo Lourenço diz 

que o comentário do poema só pode ser o poema. Ele, quando comenta, não explica. 
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Ele faz um outro poema ao lado do poema. Só assim se entende a literatura, a 

pintura, ou a música, vivendo por dentro, pondo o nosso mundo em questão. A arte 

serve para isso. (...) Despertar a inteligência, o coração, a sensibilidade e encontrar 

uma solução diferente. É por isso que a cultura, que entre nós, anda tão asfixiada, faz 

uma falta imensa. A leitura, a música, o teatro, o cinema, a pintura, acordam-nos 

para não ficarmos paralisados onde nos encontramos. A Arte ajuda-nos a irmos para 

onde não sabemos. (Domingues, 2014) 

 A arte, nas suas diferentes expressões, é um instrumento privilegiado do exercício da 

expressão e comunicação pessoal, sendo de destacar, a possibilidade que oferece de 

exteriorização do que não sabemos, não podemos ou sentimos ser difícil colocar em palavras 

que se entendam. Por momentos, o enfermeiro Tiago desejou poder usar outra forma de 

expressão, pois a sua tentativa de expressar o que aconteceu foi sentida como insuficiente 

para nos dar a conhecer tudo o que se tinha passado naquele momento exato, naquele 

encontro transformador. “O que experienciamos numa obra de arte e o que chama a nossa 

atenção é o quão verdadeira é, ou seja até que ponto se conhece e reconhece a si mesmo ou 

alguma coisa”
136

 (Gadamer, 2004, p.113). 

 O desafio das artes é um dos modos de despertar a dimensão sensível, reflexiva e o 

pensamento crítico do ser humano, ou ainda, um caminho para a compreensão e o 

conhecimento de si e do outro. É por este motivo que pode ser um momento transformador. 

 Gadamer (2004) designa como alegria do reconhecimento, o prazer que advém 

quando aprofundamos o próprio conhecimento para além daquilo que já conhecemos e temos 

como adquirido e previsto.  

Mas nós não entendemos o que é o reconhecimento na sua profunda natureza se 

apenas o virmos como conhecer outra vez algo que já conhecemos, ou seja o que é 

                                                 
136

 Tradução nossa – “what we experience in a work of art and what invites our attention is how true it is—i.e., 

to what extent one knows and recognizes something and oneself (Gadamer, 2004, p. 113) 
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familiar é reconhecido novamente. A alegria de reconhecimento é sim a alegria de 

saber mais do que já é familiar. No reconhecimento, o que nós conhecemos emerge, 

como que iluminado, de todo o contingente e circunstâncias várias que o 

condicionam; ele é apreendido na sua essência. É conhecido como alguma coisa.
137

 

(Gadamer, 2004, p. 113)  

 Tiago diz-nos que vários outros doentes já lhe tinham dito o que aquela doente lhe 

disse naquele dia. Mas, desta vez foi diferente. Tiago teve a sensibilidade e a alegria de 

reconhecer. Como? Uma situação que para ele seria já conhecida e portanto poderia não 

trazer nada de novo, foi (re)conhecida não pela familiaridade mas pela novidade. Tiago 

deixou-se surpreender, vendo o invulgar no usual. O amor conhece e reconhece.  

 A existência humana tem como condição a vulnerabilidade, pelo que diariamente o 

ser humano está sujeito a constantes desafios, tais como situações emocionalmente 

complexas. A dimensão pática coloca-nos perante uma complexidade não alcançada por meio 

da “ciência dura” (objetiva), mas antes por meio da dita “ciência mole” (subjetiva), a tal que é 

capaz de compreender os homens. 

 

                                                 
137

 Tradução nossa – “ But we do not understand what recognition is in its profoundest nature if we only regard 

it as knowing something again that we know already—i.e., what is familiar is recognized again. The joy of 

recognition israther the joy of knowing more than is already familiar. In recognition what we know emerges, as 

if illuminated, from all the contingent and variable circumstances that condition it; it is grasped in its essence. It 

is known as something. (Gadamer 2004, p. 113) 
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Figura 14. Branches with Almond Blossom. Vicent  van Gogh, 1890. Van Gogh Museum, 

Amsterdam
138

 

 

 Este quadro das amendoeiras em flor foi pintado por van Gogh para o irmão Theo 

como presente pelo nascimento do sobrinho, Vicent Willem. Por meio dele van Gogh pode 

expressar o seu contentamento não só pelo nascimento mas também por ir ser padrinho do 

seu sobrinho. Pintou um dos seu temas favoritos, flores  com um céu azul. No entanto estas, 

as amendoeiras em flor, tinham também um significado que se prendia com a vida e o 

renascer (Van Gogh Museum, 2011). Provavelmente não seria difícil a van Gogh pintar um 

quadro mais “temático”, tendo em conta o acontecimento e a finalidade deste. No entanto 

foram estes traços que camada a camada o ajudaram a expressar aquilo que sentia. A 

sensibilidade não se palpa mas intui-se e capta-se com todos os nossos sentidos. O amor na 

relação terapêutica manifesta-se por esta sensibilidade especial, uma experiência de sentidos. 

  

                                                 
138

 http://www.wikiart.org/en/vincent-van-gogh/branches-with-almond-blossom-1890 
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O amor manifesta-se por um custo pessoal 

 

 “Eu sentia que estava ali para ela, que estava ali a aguentar e aguentei!” 

 

 Julieta lembra um momento marcante durante uma consulta de seguimento a uma 

paciente que tinha tido uma criança com uma deficiência física. 

Houve um dia marcante, lembro-me que fiquei completamente transtornada. Nesse 

dia, Tânia contou-me tudo, tudo sobre a gravidez e o parto, uma coisa horrível, como 

é que aquela mulher viveu aquilo… aquela mulher deu tudo, tudo, tudo dela própria, 

e chorou, chorou, chorou, chorou… e eu estava ali a assistir como se ela tivesse 

acabado de dar à luz aquele bebé… foi tão real, tão real, tão real, que foi uma coisa 

muito dramática. Mas eu sentia que estava ali para ela, que estava ali a aguentar e 

aguentei! (Julieta) 

 Julieta relata um momento doloroso da paciente mas também dela mesmo. O 

sofrimento não é um movimento passivo, no sentido em que é suportado. Antes, é um 

movimento ativo de lidar com a sua própria essência (Lingis, 2006). Julieta esteve com Tânia 

no seu sofrimento, envolveu-se emocionalmente mas manteve-se firme. Ativamente suportou 

o sofrimento que viu e que sentiu. Poderíamos aqui voltar à questão da simpatia visto que 

Julieta participou dos sentimentos da paciente. Mas será a simpatia suficiente para se procurar 

compreender o que aqui aconteceu? Será que encontramos nesta interação uma especial e 

maltratada virtude que é a compaixão? Já vimos anteriormente que a simpatia é um dos níveis 

do amor. Mas é o amor que torna digno o sentimento de simpatia. A simpatia só por si não 

determina um estado virtuoso. Pensemos com Comte-Sponville nestes limites.  
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 O que determina o valor da simpatia é com quem se simpatiza e naturalmente com o 

que se simpatiza. Comte-Sponville (1999, p. 82) fala da “horrível simpatia”. Aquela que 

acontece quando se simpatiza com uma pessoa ou uma causa que é na sua essência maligna. 

Simpatizar com o torturador é partilharmos da sua crueldade, somos cruéis também; 

simpatizar com o tirano é participar da sua exploração; somos exploradores à sua semelhança. 

 A simpatia só por si não é por isso uma virtude, mas antes um sentimento (Comte-

Sponville, 1999). Importa então perceber melhor esta questão da virtude. Pela riqueza e 

clareza do seu pensamento, citamos o próprio Comte-Sponville (1999, pp. 4, 5): “O que é 

uma virtude? É uma força que age, ou pode agir. (…) A virtude de um ser é o que constitui o 

seu valor, em outras palavras, a sua excelência própria. (…) Virtude é poder, e o poder basta 

à virtude”. Mas a virtude de uma pessoa é diferente da virtude de outras coisas. Por exemplo, 

a virtude de um antibiótico é a sua qualidade para eliminar bactérias, no entanto o seu uso 

pode ser prejudicial se não for administrado na situação, quantidade e tempo certos.  

 Então o que é a virtude de uma pessoa?  

A virtude de um homem é o que o faz humano, ou antes, é o poder específico que 

tem o homem de afirmar sua excelência própria, isto é, sua humanidade (no sentido 

normativo da palavra). Humano, nunca humano demais... A virtude é uma maneira 

de ser, explicava Aristóteles, mas adquirida e duradoura, é o que somos (logo o que 

podemos fazer), porque assim nos tornamos. Mas como, sem os outros homens? A 

virtude ocorre, assim, no cruzamento da hominização (como fato biológico) e da 

humanização (como exigência cultural); é nossa maneira de ser e de agir 

humanamente, isto é (já que a humanidade, nesse sentido, é um valor), nossa 

capacidade de agir bem. “Não há nada mais belo e mais legítimo do que o homem 

agir bem e devidamente”, dizia Montaigne. É a própria virtude. (…) É o que também 

chamamos as virtudes morais, que fazem um homem parecer mais humano ou mais 
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excelente, como dizia Montaigne, do que outro, e sem as quais, como dizia Spinoza, 

seríamos a justo título qualificados de inumanos. Isso supõe um desejo de 

humanidade, desejo evidentemente histórico (não há virtude natural), sem o qual 

qualquer moral seria impossível. Trata-se de não ser indigno do que a humanidade 

fez de si, e de nós.  

A virtude, repete-se desde Aristóteles, é uma disposição adquirida de fazer o 

bem. É preciso dizer mais, porém: ela é o próprio bem, em espírito e em verdade. 

Não o Bem absoluto, não o Bem em si, que bastaria conhecer ou aplicar. O bem não 

é para se contemplar, é para se fazer. Assim é a virtude: é o esforço para se portar 

bem, que define o bem nesse próprio esforço. (Comte-Sponville, 1999, pp. 5, 6) 

 

 Por esta clara explicação podemos compreender porque a simpatia por si só não é uma 

virtude. Mas está presente nas virtudes da compaixão e do amor. Podemos ter simpatia por 

uma causa mas a compaixão só se tem por um outro ser. A compaixão, por exemplo, é a 

simpatia ou a participação na dor do outro (Lingis, 2006); “é o amor entristecido” (Comte-

Sponville, 1999, p. 86). Ou seja, a simpatia pelo sofrimento que vejo no outro é a própria 

compaixão.  

 Já no caso do amor, este é uma simpatia pelo sofrimento (compaixão) mas também 

pela alegria benigna. Neste sentido o amor edifica. E neste aspeto, Kierkegaard (2009) é 

esclarecedor. Mas antes de explorarmos esta questão com a merecida atenção e como forma 

de contributo para a sua reflexão, detenhamo-nos na história seguinte. 

 Clarisse conta-nos o acompanhamento que fez a uma mulher a quem foi diagnosticado 

um cancro. Literalmente era uma questão de vida ou de morte. A relação entre ambas tem 

início numa altura em que referenciaram a criança para uma consulta de pedopsiquiatria.  
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Um dia estava no meu gabinete e ouvi alguém a discutir com a secretária de unidade 

porque queria marcar uma consulta para o filho. Saí e vi uma mulher com uma 

criança de 5 anos. Ela estava muito agitada, a criança não. Achei que a irritação dela 

era demasiada para o que estava em causa. Havia ali qualquer coisa mais… eu 

chamei-a ao meu gabinete: “Vamos lá conversar, vamos sentar.” A criança sentou-se 

ao lado da mãe, eu também me sentei. Digo-lhe: “Então, mas o que é que se passa?” 

E ela começa a chorar, a chorar, a chorar, a chorar e é outra situação. Eu espero e 

vou-lhe dizendo: “Elizabete, o que é que se passa? O que é que se passou?” E ela 

diz-me uma coisa que me pôs completamente… há 3 ou 4 semanas tinha ido ao 

médico de família, estava muito emagrecida, muito pálida, fez análises e mandaram-

na para o hospital de oncologia, onde fez exames e tinha que ficar internada para 

tratamento. Só que ela não aceitou. Recusou porque não tinha com quem deixar o 

filho. A criança estava ali ao lado, completamente colado à mãe, com um 

sofrimento…era um miúdo muito bonito, com um sofrimento que até tinha o olhar 

oblíquo de olhar para baixo, uma coisa… e eu fiquei… “Não tem com quem deixar o 

miúdo…?” e aí, lá está, eu resolvi parar aqui um bocado. Eu não tinha solução, pois 

não havia nenhuns recursos alternativos. Ela tinha as relações cortadas com a família 

e com o pai da criança, portanto uma autêntica impossibilidade de se deixar internar. 

Ia pensando, “O que é que eu vou fazer disto?” Depois de conhecer a dinâmica deles 

e de perceber que tinha vizinhos que a apoiavam com a criança, tento aqui com a 

Elizabete arranjar uma alternativa e arrisquei dizer-lhe: “Por que é que o Luís não 

pode ficar com os vizinhos este tempo? Vamos organizar aqui um plano.” Ela 

chorou, estava muito desfeita, mas percebeu que era a única possibilidade de se 

poder ir tratar. Eu comprometi-me a levar o miúdo ao hospital para ver a mãe. No 

hospital fiz uma reunião com os técnicos no sentido de a criança, o Luís, poder 
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entrar, de não se separar e perder contacto com a mãe, porque isso seria uma 

violência para ela. 

Entretanto o Luís começou a ser seguido pela equipa de pedopsiquiatria onde eu 

trabalhava e nos primeiros tempos sou eu que vou buscar o miúdo à escola para o 

levar à equipa e o miúdo também se começa a afeiçoar. Também o ia buscar a casa 

dos vizinhos para o levar à mãe, ao hospital, e aqui é que eu acho que foi a grande 

experiência do amor - eu levava o Luís ao hospital, à mãe. Então, nós subíamos ao 

piso onde ela estava, e havia sempre aquela coisa de entrar, como é que a íamos 

encontrar…? Combinávamos tudo antes e a mãe estava sempre arranjada de forma a 

poder receber o filho.  

Pronto, nós saíamos do hospital, ele vinha sempre agarrado a mim, e depois íamos a 

um café, íamos sempre beber o que ele pediu a primeira vez e ficou sempre, leite 

com chocolate. E depois eu falava com o miúdo até para ele não levar isto para 

casa… isto tinha que ser arrumado dentro dele. Ele perguntava-me: “Como é que se 

chama a doença da minha mãe? O que é que os médicos fazem?” De certo modo 

exibia o medo que nunca ousou falar, mas eu dizia-lhe: “Luís, tens medo que os 

médicos não sejam capazes de tratar a mãe, mas eles vão fazer o que for possível.” E 

ele dizia: “Mas o que é que pode acontecer?” Respondia-lhe: “Luís, isso não sei, 

mas…” assegurava-lhe que iria sempre ver a mãe, digamos que ele nunca ficaria 

sem ter notícias, fossem boas ou más.  

Quando saía da visita eu também vinha muito, muito emocionada, acho que também 

foi complicado para mim…, segurar-me nesta… porque dizendo a verdade, a pessoa 

até lhe apetece levar o miúdo para casa e fica tudo mais fácil… mas aqui tem que se 

segurar muito bem, este menino não é meu, eu sou terapeuta, sou enfermeira, é isto 

que eu estou a fazer. (Clarisse) 
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 Pausa. 

 Vale a pena ler de novo. 

 E nova pausa. 

 É muito evidente neste relato a luta que Clarisse travou consigo mesma. Apesar do 

ímpeto protetor para com a criança, manteve-se firme no apoio que prestava. O seu objetivo 

manteve-se bem claro, ainda que isso lhe trouxesse sofrimento pessoal. A compaixão tem 

esta particularidade de fazer sofrer, pois é o amor entristecido pela dor do outro. Mas para 

além da compaixão denota-se uma dor particular quando Clarisse gasta energias a controlar o 

seu impulso. Curiosamente, ela mesma sublinha que o amor nesta situação estava no ato de 

levar a criança à mãe. Numa leitura mais ligeira este pormenor poderia passar despercebido. 

Levar a criança à mãe hospitalizada era o cumprimento de uma promessa que tinha feito a 

Elizabete, para possibilitar o internamento. Mas parece que este compromisso teve um custo 

pessoal importante. Clarisse afeiçoou-se à criança e a criança a ela, como nos conta. Por 

momentos Clarisse preencheu parcialmente o lugar da mãe na vida da criança, 

proporcionando-lhe uma ligação importante e afeto. Mas Luís apareceu e cresceu dentro de si 

e os sentimentos que nutria por ele foram crescendo à medida da passagem do tempo e da 

consolidação da relação.  

 Podemos dizer que por instantes Clarisse sentia-se mãe de Luís, uma mãe emprestada. 

Mas por quanto tempo? Elizabete poderia morrer a qualquer momento. E Luís? Como ficava? 

Com quem ficava? Estavam ligados, sintonizados e o futuro era incerto. Luís confiava em 

Clarisse. Clarisse apesar do importante papel que desempenhava e dos sentimentos que 

nutria, resistiu ao seu desejo de ser mais que enfermeira. Permaneceu firme no compromisso 

de manter a relação entre ele e a mãe, ainda que a vontade fosse “levar o miúdo para casa e 

fica tudo mais fácil…”. Tudo seria mais fácil, diz Clarisse. Tudo, o quê? Provavelmente, 

todos os sentimentos com que Clarisse se debatia. Se Clarisse não fosse enfermeira, mas uma 



213 

O AMOR NA RELAÇÃO TERAPÊUTICA EM ENFERMAGEM 

amiga ou familiar, tudo seria mais fácil. O facto de estar pessoal e profissionalmente 

comprometida nesta relação levou-a a abdicar de si, a renunciar ao ímpeto de ser mais que 

enfermeira, a favor da edificação do outro. O amor edifica, mas isso pode ter um custo 

pessoal. 

 “Edificar significa construir de raiz”
139

 (Kierkegaard, 2009, p. 201) o que pressupõe 

boas fundações para que resistir às adversidades. Aquele que edifica em amor constrange-se a 

si mesmo (Kierkegaard, 2009), tal como Clarisse reprimiu os seus impulsos, sem dúvida com 

um custo pessoal.  

 A ação contrária, não edificante, seria, por exemplo, reprimir o Luís nas suas 

manifestações de afeto ou não dar espaço aos receios deste, como forma de se defender do 

sofrimento que isso lhe podia trazer. Mas neste caso particular a ação de Clarisse foi 

edificante. A favor de Elizabete e Luís, Clarisse não mediu esforços, nem mesmo os pessoais. 

“Um construtor dá pouca importância à pedra e cascalho que irá usar na construção”
140

 

(Kierkegaard, 2009, p. 206), isto é, quando se quer construir bem, não se olha ao esforço, 

nem se teme o investimento.  

 O poder que detém quem edifica poderia levar a situações de abuso ou de vanglória, 

mas numa situação onde o amor se manifesta, tal não é possível. Pelo contrário, apesar de ser 

o responsável ele é aquele que serve e sente prazer nisso. É neste sentido que Levinas (1999) 

diz que nos tornamos reféns do outro. “O refém é aquele que se encontra responsável por 

aquilo que não fez”
141

  (Levinas, 1999, p. 105). Contudo há o poder de escolha e a relação 

com a determinação que para May (1969) é a liberdade. Num espaço de livre vontade 

fazemo-nos reféns e edificamos, ainda que com um custo pessoal. 

                                                 
139

 Tradução nossa – “To build up means to build from the ground up” (Kierkegaard, 2009, p. 201). 
140

 Tradução nossa - “A builder gives little thought to the stone and grave he is to use for a building” 

(Kierkegaard, 2009, p. 206). 
141

 Tradução nossa –“ The hostage is the one who is found responsible for what he has not done” (Levinas, 

1999, p.205). 
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Amar é ser vulnerável. Ame qualquer coisa e seu coração irá certamente ser 

espremido e possivelmente partido. Se quiser ter a certeza de mantê-lo intacto, não 

deve dá-lo a ninguém, nem mesmo a um animal. Envolva-o cuidadosamente em 

passatempos e pequenos confortos, evite todos os envolvimentos, feche-o com 

segurança no esquife ou no caixão do seu egoísmo. Mas nesse esquife – seguro, 

sombrio, imóvel, sufocante – ele irá mudar. Não será quebrado, mas vai tornar-se 

inquebrável, impenetrável, irredimível. A alternativa para a tragédia, ou pelo menos 

para o risco da tragédia é a danação
142

. O único lugar fora do céu onde você vai 

poder manter-se perfeitamente seguro contra todos os perigos e perturbações do 

amor é o inferno. (Lewis, 1986, p.95) 

 

 

 

 

                                                 
142

 danação - zanga 
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Figura 15. The Nurse. Edgar Degas, 1872. Coleção particular
143
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 http://www.wikiart.org/en/edgar-degas/the-nurse-1873 
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Considerações Finais 

 

 Uma possível compreensão de uma possível experiência do fenómeno do amor para 

os enfermeiros de saúde mental na relação terapêutica em enfermagem constitui o cerne deste 

trabalho. A fenomenologia da prática oferece-se como um modo de olhar e estar no mundo, 

permitindo-nos aceder à experiência vivida por meio da epoché e redução. 

 Cuidar em enfermagem possibilita um acesso particular ao Outro de quem cuidamos, 

sendo caracterizado por um conjunto de dimensões de ordem técnica e humana 

profundamente interdependentes, que se constituem como um todo inseparável. É necessário 

que se adote um olhar por dentro, por dentro do Outro, por dentro da sua experiência. Como 

enfermeiros, a proximidade com a doença, a morte, a perda de controlo do eu, os limites da 

existência são questões que se apresentam no dia-a-dia. Confrontados com a vulnerabilidade, 

testemunhamos os limites da existência. Importa olhar o outro como experiência corporal, 

experiência emocional, experiência relacional e experiência espiritual. Independentemente 

das situações que ocorrem, estas experiências permanecem, seja na saúde ou seja na doença. 

 Cuidar em enfermagem é sobretudo uma resposta pessoal em que a ênfase é 

colocada na relação interpessoal. A relação interpessoal enfermeiro-paciente é uma relação de 

âmbito profissional, isto é, uma relação terapêutica que visa responder às necessidades do 

outro, com o objetivo de manter ou restabelecer a saúde e o bem-estar. Assim, a relação 

terapêutica é o desenvolvimento de uma relação dual que acontece no encontro entre o 

enfermeiro e o paciente e tem um potencial reparador e nutritivo para a pessoa cuidada, 

constituindo-se como favorecedora do potencial humano.  
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 O amor no cuidar em enfermagem é uma força motriz que nos compele a fazer o 

melhor pelo outro, promovendo o seu valor mais elevado. A palavra amor, sendo 

polissémica, está cheia de sentidos que podem levar a diferentes interpretações. Apesar de o 

amor ser ontológico é usual haver um certo cuidado ou mesmo evitamento do seu uso no 

âmbito profissional. O amor tem diferentes faces (storge, eros, philea e ágape). Como 

pessoas movemo-nos mais ou menos harmoniosamente nestas diferentes faces. Como 

terapeutas somos o que somos como pessoas e isto não se dissocia na prática. Desta forma, o 

amor é sobretudo uma força motriz que torna melhor o que se faz. Na relação terapêutica o 

amor é um ingrediente transformador da experiência de cuidar. 

 Esta pesquisa é um contributo para clarificar e desmistificar alguns estereótipos e 

despoletar reflexões acerca do quotidiano relacional em enfermagem. Uma prática assente na 

reflexão é uma prática que se torna significativa com impacto na vida dos prestadores de 

cuidados e das pessoas cuidadas. A coexistência assume contornos gratificantes. 

 Este estudo fenomenológico possibilitou a compreensão das manifestações de amor 

na relação terapêutica em enfermagem na perspetiva de enfermeiros de saúde mental. 

Resultou desta reflexão um conjunto de temas sobre os quais se elaborou o texto 

fenomenológico que nos mostra a experiência vivida do amor. Assim, o amor manifesta-se 

dos seguintes modos: por ver o invisível; pela impossibilidade da não ação; por gestos 

securizantes; por fazer “1km extra”; por estar em sintonia; por estar ligado; por deixar que o 

outro apareça; por hospedar o outro em mim; como uma experiência pática; por um custo 

pessoal. Apesar de estes temas se apresentarem separados uns dos outros de modo a 

aprofundar a reflexão em cada um deles, existe uma complementaridade que os interliga 

como um todo da experiência. 

 A ciência do cuidar tem como um dos pressupostos básicos a existência do amor na 

prestação de cuidados. Por meio do amor humanizamos o que fazemos e acrescentamos ser. 
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Este entendimento, sendo um dos pilares de uma teoria, necessita de trabalhos de pesquisa 

futuros que tragam consistência a esta filosofia. A fenomenologia é uma das vias, produzindo 

diferentes compreensões e uma reflexão radical que pode impulsionar fazeres diferentes. A 

reflexão é uma via de entrar em nós mesmos, enriquecendo-nos com aquilo que temos de 

bom e aquilo que podemos melhorar, pois a mecanização do pensamento empobrece o 

sentido da vida. Todavia, contribuições de outra natureza serão igualmente úteis para o 

aprofundamento da temática se tivermos em conta que o conhecimento completa-se por meio 

das “ciências duras” e das “ciências moles”, de acordo com Frei Bento Domingues.  

 O amor como aqui foi refletido é um modo simples de falar de uma interação 

complexa. O amor na relação terapêutica em enfermagem é uma reflexão sobre nós, sobre o 

modo como estamos, e em que sentido queremos caminhar.  
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