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Verbos que sugerem ação

Cuidar 

Inovar

Educar



Mito do Cuidado

"Um dia, quando Cuidado pensativamente atravessava 
um rio, ela resolveu apanhar um pouco de barro e 
começar a moldar um ser, que ao final apresentou a 
forma humana. Enquanto olhava para sua obra e avaliava 
o que tinha feito, Júpiter se aproximou.

Cuidado pediu então a ele, para dar o espírito da vida 
para aquele ser, no que Júpiter prontamente a atendeu.

Cuidado, satisfeita, quis dar um nome àquele ser, mas 
Júpiter, orgulhoso, disse que o seu nome é que deveria 
ser dado a ele.

Diz a lenda que...



Mito do Cuidado
Enquanto Cuidado e Júpiter discutiam, Terra surge e 
lembra que ela é quem deveria dar um nome àquele 
ser, já que ele tinha sido feito da matéria de seu 
próprio corpo - o barro.

Finalmente, para resolver a questão os três 
disputantes aceitaram Saturno como juiz. Saturno 
decidiu, em seu senso de justiça, que Júpiter, quem 
deu o espírito ao ser, receberia de volta sua alma 
depois da morte; Terra, como havia dado a própria 
substância para o corpo dele, o receberia de volta 
quando morresse.



Mito do Cuidado

Mas, ainda disse Saturno, "já que Cuidado antecedeu 
a Júpiter e à Terra e lhe deu a forma humana, que ela 
lhe dê assistência: que o acompanhe, conserve sua 
vida e lhe dê o apoio enquanto ele viver. Quanto ao 
nome, ele será chamado Homo (o nome em latim 
para Homem), já que ele foi feito do humus da terra”.



O cuidado

Segundo Boff (1999), o cuidado se opõe ao descuido e 
ao descaso. Sem o cuidado o ser humano deixa de ser 
humano, prejudica a si mesmo, podendo destruir o 
que está à sua volta. Por isso o cuidado deve ser 
entendido na essência humana.



O cuidado em saúde

Para o cuidado em saúde interessa o sentido 
existencial da experiência do adoecimento e das 
práticas de promoção, proteção ou recuperação da 
saúde. Neste sentido, a dimensão dialógica é 
privilegiada, e o profissional de saúde ouve o outro e 
a si mesmo, e ainda faz-se ouvir, num processo 
denominado acolhimento, que se dá no contínuo da 
interação entre usuários e serviços de saúde, sempre 
que se faça presente a possibilidade de escuta do 
outro (RIBEIRO, 2010).



O cuidado e a integralidade
Franco e Magalhães (2004) consideram que para 
garantir a integralidade é necessário operar 
mudanças na produção do cuidado, a partir da rede 
básica, secundária, atenção à urgência e todos os 
outros níveis assistenciais, incluindo a polêmica 
atenção hospitalar. A integralidade começa pela 
organização dos processos de trabalho na atenção 
básica, onde a assistência deve ser multiprofissional, 
operando através de diretrizes como a do 
acolhimento e vinculação de clientela, onde a equipe 
se responsabiliza pelo seu cuidado.



O cuidado de enfermagem
O cuidado de enfermagem consiste na 
essência da profissão e pertence a duas esferas 
distintas: uma objetiva, que se refere ao 
desenvolvimento de técnicas e procedimentos, 
e uma subjetiva, que se baseia em 
sensibilidade, criatividade e intuição para 
cuidar de outro ser. 



Criatividade e Inovação

• Criatividade é o ato de criar: tirar do nada, 
transformar, educar, gerar, inventar, produzir, 
cultivar, instituir, fundar. (AURÉLIO, 1986). 
Comportamento criativo é o aprimoramento de um 
elemento ou ação conhecidos. 

• Inovação significa encontrar novas alternativas,  
introduzir novidades, produzir algo novo, encontrar 
novo processo, renovar: Inovar a realização de um 
trabalho (MICHAELIS, 2009).



Criatividade e Inovação no 
ambiente de trabalho

• O cotidiano da enfermagem carece progressivamente 
da criatividade e da inovação em seus 
processos de produção de relações e 
intervenções assistenciais e  nas relações 
no interior da equipe multiprofissional e      
interdisciplinar.

• O grande desafio reside em promover (diferente de 
encontrar) um ambiente de trabalho onde haja espaço 
para novas ideias e harmonia entre as necessidades do 
indivíduo trabalhador e as demandas do trabalho.



Criatividade e Inovação no 
ambiente de trabalho

A criatividade desorganiza o mundo, pois gera novos 
caminhos, provocando a desordem da estabilidade 
anterior, e esse é o motivo pelos quais os indivíduos 
criativos são às vezes incompreendidos, criticados e 
até perseguidos em alguns ambientes de trabalho. 
Eles subvertem, portanto, incomodam. Mas, se de 
um lado a criatividade e a inovação incomodam, de 
outro é  que abrem caminho para as melhorias.



Comportamento criativo e 
inovador

Profissional de saúde/enfermagem inovador produz 
novas modalidades de assistência, centradas nos 
usuários e marcadas por novas 
combinações entre as  tecnologias leves (modos de     
produzir acolhimento, responsabilizações e 
vínculos) e as leve-duras (Merhy, 1997).



Comportamento criativo e 
inovador

• Consideradas como competências (também) de 
enfermagem, a criatividade e a inovação precisam 
portanto reunir os domínios do saber, do fazer e das 
atitudes.

• A área da Educação e da Pesquisa em Enfermagem 
tem oportunizado a geração de ideias por meio de 
técnicas pedagógicas. 

• O plano de desenvolvimento individual do aluno 
(PDI), o portfólio, o trabalho de conclusão de curso 
(TCC) e o plano de cuidados baseado em evidências 
são exemplos concretos da revelação da criatividade 
dos discentes com supervisão e estimulação dos 
docentes. 



Educar para formar profissionais de 
enfermagem inovadores

Ribeiro (2010) em suas considerações sobre “Formar 
para o cuidado”, propõe que para compreender a 
complexidade da questão da formação é importante 
pensar as relações estabelecidas entre os usuários do 
sistema de saúde e os profissionais que nele atuam, 
considerando a forte influência que estes podem 
exercer sobre as práticas de cuidado. 



Educar para formar profissionais de 
enfermagem inovadores

A autora levanta algumas questões:

1- A  formação pode influir no sentido de favorecer a 
construção de uma relação dialógica entre esses 
sujeitos, produzindo relações mais iguais, incluindo 
aí o respeito à resistência ou mesmo recusa por 
parte do usuário em adotar as orientações dos 
profissionais de saúde? 



Educar para formar profissionais de 
enfermagem inovadores

2- Pode a formação “ensinar” formas de abordagem 
que pretendam sensibilizar o usuário que, devido a 
experiências passadas fracassadas, questões 
religiosas e outras tantas razões, manifeste 
descrédito em relação às recomendações sobre as 
práticas de cuidado? 



Educar para formar profissionais de 
enfermagem inovadores

3 -É possível estimular o trabalhador a ser sensível 
ao sofrimento do outro, quando ele mesmo pode ter 
como experiência de vida situações de privação? 



Educar para formar profissionais de 
enfermagem inovadores

Assim como a autora, Merhy (2004) indaga como 
imaginar a formação de um profissional para 
produzir os procedimentos concernentes ao seu 
campo de ação e, ao mesmo tempo, se constituir 
como um cuidador comprometido com a cura, a 
promoção e a proteção da saúde no plano individual 
e coletivo?



Educar para formar profissionais de 
enfermagem inovadores

E ainda pergunta, como os docentes das escolas 
deveriam atuar?

Seria possível ser docente sendo só um excelente 
produtor de procedimentos, dominador de um 
território específico? 



Educar para formar profissionais de 
enfermagem inovadores

Ribeiro (2010) remete essas indagações à noção de 
integralidade como orientadora do processo 
educativo, e estratégica para a transformação da 
formação de profissionais para o SUS. 

Partindo do pressuposto de que a educação pode ser 
transformadora, Franco (2007) sugere que práticas 
pedagógicas direcionem a formação de sujeitos 
implicados com a produção do cuidado.



Educar para formar profissionais de 
enfermagem inovadores

Respondendo às questões,  Pereira e Ramos (2006) 
afirmam que na formação dos trabalhadores de nível 
fundamental e médio da saúde predomina a 
concepção de treinamentos rápidos, o que 
proporcionam qualificação mecânica. 

A reorientação da formação em saúde com base na 
integralidade pressupõe inovações, que envolvem a 
ampliação do referencial de saberes e práticas dos 
profissionais e o reconhecimento da limitação do 
trabalho individual para responder às necessidades 
de saúde da população, reafirmando o valor do 
trabalho em equipe. 



Educar para formar profissionais de 
enfermagem inovadores

A integralidade como exigência ética da organização 
de práticas cuidadoras, não pode esperar de todos os 
profissionais a mesma dimensão do cuidado. Mas 
pode ser o condutor para uma mudança nas relações 
de poder entre os profissionais de saúde e entre estes 
e os usuários (CECCIM, 2006).



Qual concepção de Educação 
responderia a todas esses 

questionamentos?



Educação Problematizadora
de Paulo Freire

Nesta concepção de educação a relação educador e 
educando é horizontal, sendo ambos sujeitos do 
conhecimento. 

O aprendizado não se dá por imposição ou 
memorização, mas pelo nível crítico de 
conhecimento ao qual se chega pela compreensão, 
reflexão e crítica. 

Questiona a realidade, visando a transformação. 



Educação Problematizadora
de Paulo Freire

É a concepção pedagógica que mais contribui para a 
formação de sujeitos críticos, pois define o método 
utilizado para colocá-la em prática em consonância 
com a experiência vivida pelo educando, 
promovendo a construção coletiva do conhecimento 
consolidado sob bases científicas.



O método do Arco de Maguerez

Este método baseia-se na observação dos 
problemas da realidade, buscando identificar as 
suas causas, determinantes e natureza, para com 
base em suportes teóricos, levantar hipóteses de 
solução para aplicação à realidade analisada. 

A correlação  entre a Educação 
Libertadora/Problematizadora de Paulo Freire  com 
a proposição metodológica feita por Charles 
Maguerez, foi sistematizada por Juan Diaz
Bordenave - o Método do Arco de Maguerez. 



O método do Arco de Maguerez

Trazendo este método para a Educação 
Problematizadora, tomamos como ponto de partida 
a realidade conforme ela se apresenta. Sair do 
pensamento ingênuo para o pensamento crítico, da 
prática para a práxis (FREIRE, 2000). 



O Arco de Maguerez



Educação Problematizadora
de Paulo Freire

Para que esta proposta se concretize de modo 
integral é importante que a Educação 
Problematizadora esteja articulada com o 
currículo integrado, a avaliação diagnóstica e 
processual, além do “método do arco”.



“Não se ensina aquilo que se quer; 

ensina-se e só pode ensinar aquilo que se é”.

Jean Jaurès



Muito obrigada.
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