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RESUMO 
 

Este trabalho teve como objetivo conhecer as concepções acerca do cuidar dos acadêmicos 

do e professores do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Campina Grande. Trata-se 

de um estudo qualitativo que contou com a participação de 30 estudantes e 8 docentes que 

responderam a um questionário semi-estruturado. Os dados foram analisados por meio da técnica 

da análise de conteúdo proposta por Bardin. Os resultados desta pesquisa demonstraram que 

acadêmicos e professores compartilham uma concepção holística do cuidar. O cuidar é abordado 

em Todos/Maioria das disciplinas através de aula expositiva, material didático, estudos de casos, 

sensibilização e artigos. Os participantes apontaram uma série de limitações que o curso de 
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graduação enfrenta que dificultam diretamente na realização do cuidado. Percebe-se também que 

os alunos adotam uma postura de profissionalismo afetivo diante da doença e do doente. Os 

resultados foram discutidos à luz dos aportes teóricos.  

 

Palavras-chave: Cuidado de enfermagem, estudantes, professores 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

De forma simplificada, a palavra cuidar segundo o dicionário da Língua Portuguesa 

(Ferreira, 2004), origina-se do latim cogitare – cogitar, imaginar, pensar, refletir e é definido 

como “zelar pelo bem-estar ou saúde, “aplicar a atenção a”, “tratar”, “interessar-se por”. Com 

base nessa perspectiva, o cuidar tem um sentido mais amplo, buscando algumas iniciativas, 

valores, pensamentos capazes de melhorar o contato humano entre as pessoas, mais 

especificamente, o profissional e paciente. 

Após um estudo realizado por Souza et al. (2005) que se pautou em uma reflexão acerca do 

cuidado de enfermagem elegendo a dimensão ético-política e alguns aspectos histórico-

filosóficos que o caracterizam, os autores verificaram que o ato de cuidar desvela o existencial, 

de onde derivam sentimentos, atitudes e ações, como vontades, desejos, inclinações e impulsos, 

ou seja, o homem perante o mundo, os outros, e a si mesmo.Seguindo este raciocínio, Arruda 

(2003) descreve que o ato de cuidar é um processo que compreende uma série de conceitos, 

práticas e visões do mundo em que estão envolvidas as nossas atitudes, o modo de como olhamos 

e tratamos alguém, nossa disposição pessoal para interagir com o outro, o respeito para com ele. 

Neste sentido, o cuidar pode e deve ser implantado na prática de enfermagem. Acredita-se que o 

conhecimento acerca do cuidado é de fundamental importância no que concerne a essência da 

profissão de Enfermagem, levando o profissional a tornar-se capaz de analisar a realidade de cada 

pessoa, isto é, conhecendo o ser em sua totalidade. 

Segundo Boff (1999), se o homem não receber cuidado desde o nascimento até sua morte, 

deixa de ser humano, pois se desestrutura, perde o sentido e morre, ou seja, cuidar é um 

fenômeno existencial básico, que acompanha a pessoa enquanto peregrinar pelo tempo. Todavia, 

Boff (1999) fala que cuidar é mais que um ato; é uma atitude que, abrange mais que um 

momento de atenção. Representa uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e 

de envolvimento afetivo com o outro. Para este autor, cuidar é olhar o paciente de forma 

holística, isto é, observar o ser fisicamente e espiritualmente levando em consideração o processo 

saúde-doença e suas inter-relações.  
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Muitos autores têm se debruçado sobre o estudo da temática do cuidado (Ribeiro 2002; 

Waldow 2008; Coelho 2006; Bueno E Queiroz 2005; Oliveira 2009). Dentre estes chama a 

atenção os estudos realizados por Gonçalves et al. (2011) e por Sena et al. (2008) sobre o 

significado e importância do cuidar na Enfermagem. Nas pesquisas destes autores, foram 

apresentadas diferentes questões para verificar o significado do cuidar, a importância que os 

acadêmicos e professores atribuíam o cuidar. Os participantes dos dois estudos relataram que o 

cuidado é passado de uma forma precária e os conteúdos são transmitidos visando apenas 

técnicas perfeitas. Os participantes expuseram que o cuidado ocupava uma posição secundária. 

Diante dessa constatação, percebe-se a necessidade de realizar um estudo em que se busque 

conhecer o posicionamento de professores e alunos no que tange ao aprimoramento dos métodos 

didáticos que visem uma melhor abordagem do cuidado na formação em Enfermagem. 

Partindo do pressuposto de que o conhecimento de cuidar é de suma importância no que 

concerne na formação dos futuros profissionais de Enfermagem, o presente estudo buscou 

conhecer melhor o entendimento que os universitários e professores da Universidade Federal de 

Campina Grande – Campus Cuité têm acerca do cuidar, uma vez que a academia é um espaço 

dominante da divulgação deste conhecimento.  

Para discutir a temática, deve-se entender que o sentido da própria existência de 

enfermagem pode incorporar vários sentidos. A Enfermagem se projeta e se mantém como 

profissão pelo cuidado que se faz ao ser-paciente. É neste norte que a profissão expressa, 

manifesta, cria e recria o seu corpo de conhecimentos, de habilidades e de atitudes. 

Nas literaturas, ressalta-se a importância do cuidar na profissão de Enfermagem, dessa 

forma o cuidar vai além de sua interpretação etimológica, vai até nos nossos hábitos, mesmo que 

a pessoa não consiga enxergar as suas ações, a exemplo do afeto entre mãe e filho. Isso acontece 

porque o cuidar é inerente ao humano, como o dom, é um dos sentimentos que nos caracterizam 

como seres humanos, e, mais especificamente no que tange à Enfermagem, esta ciência não 

existe sem este dom, já que cuidar é a essência dessa profissão.  

Esse estudo visa contribuir com o debate teórico e empírico sobre a forma como o cuidar 

está sendo abordado na academia, pois assim como as demais profissões, a Enfermagem, com o 

passar dos tempos está se tornando para a maioria das pessoas só mais uma ocupação, e sua 

essência ficando relegada a um segundo plano, por isso, nos dias atuais muito tem se falado em 

humanização, que nada mais é do que o resgate do cuidar com amor vendo o paciente não só 

como doença. Neste sentido, esta pesquisa contribui para uma reflexão sobre a formação 

profissional, na perspectiva de acadêmicos e docentes, pois no futuro esses profissionais irão 

desenvolver um papel importante na sociedade ao exercer o cuidar que é uma arte e uma ciência, 

pois na arte utilizamos um conjunto de preceitos para a execução de qualquer coisa, ou seja, 
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utilizamos a criatividade, nossos sentimentos e emoções, e é uma ciência porque exige nossos 

conhecimentos e habilidades. 

Dentro do enfoque da psicologia hospitalar, destaca-se a tipologia do cuidado apresentada 

por Angerami-Camon (1998). A discussão que este autor apresenta no livro Urgências 

Psicológicas no Hospital, revela que ao atender o usuário expressamos caracteres de 

personalidade, valores de personalidade, valores de representação e do mundo e do ser humano. 

Este autor faz uma breve reflexão sobre a postura do profissional da saúde diante da doença e do 

doente, e descreve quatro posturas profissionais: a) calosidade profissional; b) distanciamento 

crítico; c) empatia genuína e d) profissionalismo afetivo. 

De acordo com Camon (1998), a calosidade profissional se manifesta quando o 

profissional, depois de certo tempo de trabalho, torna-se indiferente à dor do paciente, parecendo 

insensível. Esse tipo de postura é aquela em que o cliente é tratado pelo profissional da saúde 

apenas como órgão doente, sintoma ou patologia e as terapêuticas aliadas ao avanço tecnológico, 

e não como pessoa doente, ou seja, despreza o sofrimento do indivíduo. É típico dos profissionais 

frios e distantes, que buscam preservar sua identidade profissional do sofrimento causado pela 

doença nos doentes e familiares, assim, evitam aprofundar vínculos e ter contato com o de 

sofrimento do paciente.  

Como indica ainda Camon (1998), o distanciamento crítico tem a ver com a precisão do 

profissional de afastar os problemas trazidos do paciente. Esse tipo de postura é adequada porque 

busca o equilíbrio e aperfeiçoa o desempenho da prática, além de permitir que o trabalhador de 

saúde entenda e assista melhor o indivíduo, individualizando os encontros com cada cliente e sua 

subjetividade, sem envolvimento pessoal e afetivo.  

Já a empatia genuína é definida como atitude em que o profissional de saúde tem 

envolvimento com o doente além dos limites profissionais. Este tipo de postura era comum nos 

chamados “médicos de família”, que era alguém que possuía um relacionamento com os 

membros da família que não permitia nenhum distanciamento emocional, além de ser 

conselheiro, ouvinte, amigo presente, e, mesmo não havendo doentes na família, este era 

solicitado em outras ocasiões não relacionados com a doença, ou seja, é visto como integrante da 

família. O profissional que adota esta postura enxerga a pessoa numa visão holística e não o 

órgão doente.  

No profissionalismo afetivo, postura comum nos hospitais, o paciente se sente acolhido, 

respeitado, porém, o profissional não se envolve emocionalmente com a dor do paciente. Dessa 

forma, o profissionalismo afetivo é um conjunto de atitudes que leva em consideração tais 

procedimentos e que de outra parte não exclui a presença emocional do indivíduo. Dentre todas 

as posturas citadas, na presente pesquisa, entende-se que a postura do atendimento do 
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profissional ideal para o profissional de saúde, deve priorizar o profissionalismo afetivo como 

atitude adequada pelo fato de acolher o paciente e não se envolver emocionalmente. 

Diversos autores têm se dedicado ao estudo do Cuidar em Enfermagem a partir de diversas 

perspectivas e com diferentes enfoques teórico-metodológicos. Para ter acesso a esses estudos, 

realizou-se uma pesquisa nas bases de dados e foi encontrado um número considerável de 

publicações sobre o tema Cuidar. Uma análise destes estudos sobre a temática do cuidar revelou 

que os mesmos tiveram variados objetivos: identificar significados do cuidar (Gonzaga; Arruda, 

1998), concepções do cuidar (Daher; Santos; Escudeiro, 2002; Santos et al., 2010), analisar 

fatores que interferem na qualidade do cuidar (Bueno; Queiroz, 2006), identificar maneiras de 

cuidar (Coelho, 2006), conhecer a importância do cuidar (Oliveira, 2009), compreender o 

significado do cuidar (BAGGIO, 2006), refletir sobre o cuidar (Ribeiro, 2002; Terra et al., 2006; 

Seguro et al., 2008; Waldow, 2008), aplicar a perspectiva estética/sociopoética para o cuidar 

(Santos et al., 2012); identificar necessidades de mudanças no cuidar (SENA et al., 2008). 

Estudos estes realizados com diferentes amostras: crianças, adolescentes, enfermeiros, técnicos 

de enfermagem e professores, em diferentes contextos, e a partir de variados métodos e técnicas 

de pesquisa. Os principais resultados indicam um consenso acerca do cuidar.  

Conforme explicitado anteriormente, o presente estudo representa uma ampliação das 

pesquisas de Gonçalves et al., (2011) e de Gonçalves, Sena et al., (2008) sobre o significado e 

importância do cuidar de  Enfermagem por entender que a Universidade, enquanto instituição de 

ensino e formação profissional possa abordar e discutir no âmbito acadêmico, durante todo o 

curso, a importância do cuidar dentro da Enfermagem, visto que é nela que o futuro profissional 

tem o seu primeiro contato com o cliente e é nesse momento que realiza suas primeiras ações 

relacionadas ao cuidar, e assim, para que o aluno consiga manter com seus clientes uma relação 

verdadeiramente de ajuda na satisfação das necessidades, destes últimos de forma harmoniosa e 

benéfica para ambos. 

 

OBJETIVOS  

 

Objetivo Geral 

Conhecer as concepções de cuidar dos acadêmicos do décimo período e de professores do 

curso de Enfermagem da Universidade Federal de Campina Grande – Campus Cuité. 

 

Objetivos específicos 

- Analisar a percepção da importância do cuidar na ótica dos futuros profissionais e dos 
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professores; 

- Verificar como a temática do cuidar é abordada nas diferentes componentes curriculares 

do Curso de Bacharelado em Enfermagem; 

- Verificar como o cuidado abordado na graduação é vivenciado nos estágios 

supervisionados na perspectiva dos alunos e professores; 

- Verificar as soluções apontadas pelos participantes para a abordagem mais eficaz do 

cuidado na graduação em Enfermagem. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Cenário de Pesquisa 

A pesquisa foi realizada na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), no Centro 

de Educação e Saúde (CES), na cidade de Cuité, no Estado da Paraíba, situado na localidade do 

Olho D’Água da Bica a 2 Km do centro do município de Cuité e tem uma área de 80 hectares. O 

campus é composto por duas unidades, sendo elas de saúde e educação.  

 

População e Amostra 

A população do estudo foi composta pelos acadêmicos e professores de Enfermagem da 

UFCG (Campus Cuité), que estão no décimo período e por professores selecionados de acordo 

com os critérios de inclusão e exclusão.   

 

Critérios de Inclusão e Exclusão 

Os critérios de inclusão utilizados para a escolha dos participantes da pesquisa foram: 

acadêmicos que estivessem cursando décimo período e professores do Curso de Bacharelado de 

Enfermagem da UFCG - Campus Cuité, serão adotados como critérios excludentes, os alunos 

que não obedecerem aos critérios supracitados, bem como, os professores do Curso de 

Bacharelado em Enfermagem que aceitarem participar do estudo. 

 

Instrumento de Coleta de Dados 

A coleta foi realizada por meio de um questionário de abordagem direta aos acadêmicos 

concluintes e professores de enfermagem em relação ao processo de cuidar.  
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Procedimento 

 

Procedimento ético 

 

Por se tratar de uma pesquisa envolvendo com seres humanos, foram observados os 

princípios éticos, estabelecidos pela Resolução n° 466/2012 do Ministério da Saúde (Brasil, 

2012). Para atender a este princípio, foi explicado aos participantes o objetivo da pesquisa e a 

garantia do anonimato, bem como o direito do participante de desistir a qualquer momento do 

estudo sem riscos de qualquer penalização ou prejuízo pessoal, profissional ou financeiro. Para 

aqueles que aceitaram participar, apresentou-se o TCLE, que depois de lido e assinado, em duas 

vias, ficou uma com o participante da pesquisa e a outra com a orientadora e orientando da 

pesquisa.  

Participantes: Participaram deste estudo 30 acadêmicos matriculados no décimo período 

do curso de Bacharelado em Enfermagem e (8) professores. 

 

Procedimento de Coleta 

Após a autorização do Comitê de Ética de Pesquisa (CEP), os dados foram coletados de 

duas formas: de forma coletiva com os estudantes em sala de aula e de forma individual com os 

professores de acordo com sua disponibilidade.  

 

Processamento de análise 

Os dados referentes às questões subjetivas foram transcritos e categorizados de acordo com 

a Análise do Conteúdo- AC- proposta por Bardin (1977) com a colaboração de dois pares de 

Juízes que trabalharam separadamente e depois confrontaram as categorias pré-estabelecidas. 

Serão retidas as categorias que obtiverem, no mínimo, o consenso de 75% dos juízes. Destacou-

se que as categorias não serão excludentes, uma vez que a reposta dada por um mesmo 

participante pode ser inserida em mais de uma categoria. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nessa sessão apresentamos os resultados referentes à análise da entrevista. No que tange a 

primeira questão, realizou-se uma análise de conteúdo com as respostas dos professores e dos 

estudantes. Nas demais questões, as respostas foram analisadas separadamente. 

 Para conhecer as concepções acerca do cuidado, solicitou-se que os participantes 

respondessem à pergunta: “O que você entende por cuidar em enfermagem?” Observa-se que, 

nesta questão, uma mesma resposta pôde ser incluída em mais de uma categoria. A análise de 

revelou a existência das seguintes categorias: 

 

Holismo: esta categoria inclui as respostas em que os participantes mencionaram que 

cuidar é oferecer tratamento completo biopsicossocial. Exemplos: “Prestar assistência de 

enfermagem de maneira holística.” (Part. A10); “A enfermagem quer atender as necessidades do 

paciente como um todo...” (Part. P5). 

 

Humanização: foram incluídas nesta categoria as respostas em que os participantes 

mencionaram tratar o paciente de forma humanizada, ou seja, entendendo e percebendo a outra 

pessoa, promovendo o bem-estar e contemplando a dimensão subjetiva. Exemplos: “O cuidar em 

enfermagem se resume em exercer o papel do enfermeiro na sua abordagem de forma mais 

humanizada possível, procurando tratar o paciente de acordo com as suas funções e limitações 

da melhor maneira possível.” (Part. A6); “Cuidar expressa uma atitude de preocupação, de 

responsabilidade, de envolvimento com outro. Cuidar em enfermagem envolve o zelo e o desvelo 

com o outro.” (Part. P3). 

 

Estabelecer Vínculo: nesta categoria foram incluídas respostas em que os participantes 

mencionaram que o profissional deve ter mais contato com o cliente, ou seja, trata-se de 

respostas em que o cuidado foi associado aos vínculos estabelecidos entre o profissional e o 

cliente. Exemplos: “Estabelecer vínculo com o cliente...” (Part. A3); “... não tem como a 

enfermagem não estabelecer um vínculo afetivo com afetivo...” (Part. P5)  

 

Técnica: as respostas incluídas nesta categoria foram aquelas em que os participantes 

vincularam o cuidado às destrezas técnicas. Exemplos: “Prestar a melhor assistência possível, 
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com a técnica correta...” (Part.A2); “...Cuidar é realizar os procedimentos técnicos com 

habilidade prática...” (Part. P8) 

 

Dignidade: a esta categoria reuniu as respostas em que os participantes mencionaram que 

os pacientes merecem um tratamento digno. Exemplos: “Cuidar é dar atenção, é prestar um 

atendimento digno ao paciente.” (Part. A8); “... respeitando a dignidade do outro...” (Part. P5). 

 

Promoção, prevenção e recuperação da saúde: as respostas que compuseram esta 

categoria foram aquelas em que os participantes mencionaram a promoção da segurança e a 

qualidade de vida (promoção), conjunto de ações que visam evitar doença (prevenção) e 

recuperar o paciente que já está acometido pela doença. Exemplos: “...bem como implantar o 

processo de acolhimento com intuito técnico de promover e recuperar a saúde e o bem-estar 

geral do paciente.”(Part. A1); “...de uma forma que promova a prevenção, promoção e 

reabilitação desse paciente.” (Part. A14). 

A Tabela 1 apresenta as frequências e percentuais de repostas dadas a essa questão. 

 

Tabela 1: Frequências e porcentagens das respostas dos acadêmicos e professores categorizados em relação a 

questão: “O que você entende por cuidar em enfermagem?” (N=38) 

 

  

A categoria que obteve o maior percentual de respostas, de acordo com a tabela 1 foi 

Holismo, seguida das categorias Humanização, Vínculo e Técnica. 

Os resultados da presente pesquisa sobre concepções do cuidar dos acadêmicos do décimo 

período e professores de Enfermagem da Universidade Federal de Campina Grande – Campus 

Cuité foram discutidos seguindo a mesma sequência do roteiro de entrevista utilizado na coleta 

de dados, e, em seguida, são tecidas as considerações acerca dos dados referentes à entrevista 

sobre o cuidar. 

        Categorias   Frequência    Porcentagem 
Holismo   26          31 

                       Humanização                         17          20 
Estabelecer vínculo  15          18 
Técnica   14          17 
Dignidade     8            9 
P. P. R.     4            5 
Total    84        100 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013 
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De uma forma geral, nota-se que as concepções de cuidar apresentadas pelos acadêmicos e 

pelos professores são semelhantes àquelas mencionadas nos aportes teóricos adotados neste 

estudo (Gonzaga; Arruda, 1998; Ribeiro, 2002; Coelho 2006; Terra et al., 2006; Seguro et al., 

2008; Senna et al., 2008; WALDOW, 2008; Baggio, 2009; Oliveira, 2009; Santos et al., 2010; 

Santos et al., 2012).  

A categoria Holismo, majoritariamente mencionada pelos participantes, denota concepções 

acerca do cuidado que mantém íntima relação com os pressupostos de Gonçalves et al., (2011) 

que entendem que o cuidar é assistir o paciente como um todo para atender as necessidades 

físicas, emocionais e sociais, que permite estabelecimento de compromisso com o bem-estar do 

cliente, diferente do compromisso de apenas cura, isto é, o cliente deve ser visto holisticamente, 

um ser único e integral para exercer com precisão a função de prestador de cuidado.  

O presente estudo permitiu verificar que os participantes concebem o cuidar em 

enfermagem como sendo o estabelecimento de vínculos com a pessoa. Esse entendimento se 

coaduna com as ideias de Seguro et al., (2008) que entendem que o trabalho do enfermeiro não 

está restrito apenas ao hospital ou posto de saúde e que o cuidar deve se espalhar por onde o 

profissional convive, assim, significa dizer que ser enfermeiro é defender o cuidado como elo 

entre as pessoas e o cuidado de enfermagem, essa interação entre profissional e paciente 

contribui para a estimulação e manutenção da saúde dos pacientes. 

De uma forma geral, os participantes ressaltaram que o cuidado prescinde do conhecimento 

de habilidades técnicas. Resultado semelhante foi verificado por Baggio (2009). Esta autora 

acredita que para atender as necessidades do outro o futuro profissional deve está assegurado de 

um embasamento científico e o desenvolver habilidades técnicas, inerentes ao exercício da 

profissão. Assim, no presente estudo consideramos que o cuidado deve se pautar no 

conhecimento das técnicas sem, todavia, desprezar a dimensão humana. 

Os participantes do presente estudo ainda mencionaram que cuidar é tratar o paciente com 

dignidade. Este aspecto foi referenciado no estudo de Seguro et al., (2008) que asseguram que a 

assistência de enfermagem deve ser guiada pelo respeito na medida em que se pratica o bem 

através de suas condutas, ou seja, a partir do momento que envolve relações interpessoais as 

ações de cuidar passam a ser éticas, e, sendo assim, devem contemplar o respeito à dignidade do 

outro. Acrescenta-se ainda que os participantes mencionaram que cuidar é promoção, prevenção 

e recuperação da saúde, aspectos também referidos por Baggio (2009) ao discutir que o cuidado 

visa promover a saúde, prevenir doenças e recuperar lesões com menor sofrimento possível ao 

paciente.  

Uma apreciação geral das categorias que emergiram na análise de conteúdo permite-nos 

inferir que as concepções acerca do cuidado que foram enfatizadas por estudantes e professores 
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se coadunam com o conceito de humanização apresentado por Pessini e Bertachini (2004, p.4) 

que dizem: 

 

“Humanizar o cuidar é dar qualidade à relação profissional da saúde-paciente. É acolher 

as angústias do ser humano diante da fragilidade do corpo, mente e espírito. Destaca-se 

nesse contexto a presença solidáriado profissional com habilidade humana e científica. 

Diante de um cotidiano desafiador pela indiferença crescente, a solidariedade e o 

atendimento digno com calor humano são imprescindíveis. Ser sensível a sensação a 

situação do outro, criando um vínculo, graças a uma relação dialogal, para perceber o 

querer ser atendido com respeito, numa relação de diálogo e de necessidades 

compartilhadas.” 

 

Assim, infere-se que cuidado e humanização são conceitos indissociáveis que devem 

permear a prática profissional do enfermeiro em todos os âmbitos de atuação. 

 

Análise das respostas dos Acadêmicos 

Solicitou-se que os acadêmicos respondessem a questão: “Em quais componentes da sua 

graduação o cuidar foi abordado?” A análise de conteúdo apontou a existência das seguintes 

categorias: 

 

Todos/Maioria: nesta categoria foram inseridas as respostas em que os acadêmicos 

aludiram que o cuidar foi abordado durante todo o ensino do curso de Enfermagem. Exemplos: 

“Em todas as disciplinas, o cuidado para com o paciente foi sempre enfatizado.” (Part. A15); 

“O cuidar eram inseridos em grande parte das disciplinas que era específicas de enfermagem, 

no restante não falava diretamente, mais sempre tinha a relação.” (Part. A11). 

 

Disciplinas específicas: esta categoria englobou as respostas em que os acadêmicos 

destacaram os componentes curriculares que o cuidar for abordado. Exemplos: “Humanização, 

semiologia, saúde mental e oncologia.” (Part. A9); “Disciplina de Humanização, Semiologia.” 

(Part. A25). 

 

Disciplinas práticas: encontra-se nesta categoria as respostas em que os acadêmicos 

mencionaram que o cuidar só foi abordado nas disciplinas práticas. Exemplos: “Cuidados 
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críticos, cirúrgica, etc. Todas as disciplinas práticas.” (Part. A3); “Nas disciplinas teórico-

práticas, onde pudemos ter o contato com o paciente.” (Part. A16). 

A Tabela 2 apresenta as frequências e percentuais de respostas dadas a essa questão. 

 

Tabela 2: Frequências e percentuais das respostas dos acadêmicos em relação a questão: “Em quais componentes 

curriculares da sua graduação o cuidar foi abordado?” (N=30) 

 

 

Conforme apresentado na Tabela 2, a maior frequência de respostas se dá a categoria de 

Todos/maioria. 

Visto que é na graduação que o futuro profissional começa a desenvolver suas primeiras 

concepções sobre o cuidado foi importante questionar “Em quais componentes curriculares da 

sua graduação o cuidar foi abordado?”. A análise das respostas permitiu verificar que, na 

compreensão dos estudantes, o cuidado foi abordado em Todos/maioria das disciplinas. Contudo, 

convém considerar que um menor percentual de respostas denota que o cuidar foi abordado mais 

especificamente em algumas disciplinas (Disciplinas específicas) a exemplo de: História da 

Enfermagem, Semiologia e Semiotécnica I e II e alguns dos participantes mencionaram que o 

cuidar foi abordado somente nas Disciplinas Práticas. Diante dessas constatações, é possível 

conjecturar que há por parte do corpo docente uma indiscutível preocupação em apresentar a 

temática do cuidado durante toda a formação acadêmica dos discentes que participaram deste 

estudo, mesmo diante de tantas limitações que compõem o cenário do curso. 

Solicitou-se que os participantes respondessem à questão: “Qual a importância que seu 

curso de graduação tem dado ao cuidado?”. Quando se procedeu à análise de conteúdo, foram 

encontradas as seguintes categorias: 

 

Total: as respostas que compuseram esta categoria foram aquelas em que os acadêmicos 

mencionaram que o curso deu grande importância ao cuidar. Exemplos: “Tem dado uma 

grandiosa importância pois a essência da enfermagem é o cuidar.” (Part. A2); “O curso de 

enfermagem tem dado total importância ao cuidado, pois só se faz enfermagem quando se coloca 

o ato de cuidar em primeiro lugar.” (Part. A9). 

Categorias    Frequência  Porcentagem 
       Todos/Maioria         22         73 
       Disciplinas específicas          5         17 
       Disciplinas práticas          3         10 
       Total          30                  100 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013 
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Parcial: encontram-se nesta categoria as respostas em que os acadêmicos apontaram que o 

cuidar no aspecto teórico foi abordado, mas na prática não foi exercitado. Exemplos: 

“Teoricamente muita, mais faltou somente prática.” (Part.A6); “Enquanto teoria, no momento 

em que encontramos em sala de aula o cuidado é abordado em todos os âmbitos técnicos, 

humanísticos e éticos. Porém, quando vai para a prática a história muda, ou seja, alguns 

professores não exercitam o cuidado como deveria ser exercitado.” (Part.A21). 

 

Mínimo: foram computadas nesta categoria as respostas em que os acadêmicos relataram 

que o curso deu pouca importância à temática do cuidado. Exemplos: “Infelizmente uma 

importância precarizada do cuidado.” (Part. A7); “A mínimo de importância, pois nem com os 

alunos eles prestam esse cuidado, quem dirá com os pacientes.” (Part.A14). 

 

Não pertinentes: a esta categoria reuniu as respostas em que o conteúdo não se referia ao 

que foi perguntado. Exemplos: “O cuidado é a essência da enfermagem, então é impossível falar 

da enfermagem e não relacionar ao cuidar, já que a enfermagem é a arte do cuidar.” 

(Part.A11); “A importância de sempre está aberto para desenvolver a profissão (exercício do 

cuidar) de acordo com os princípios éticos-legais que a regem.” (Part.A28). 

A Tabela 3 mostra as frequências e percentuais de respostas que integraram cada categoria 

após a categorização. 

 

Tabela 3: Frequências e percentuais das respostas dos acadêmicos em relação a questão: “Qual a importância que seu 

curso de graduação tem dado ao cuidado?” (N=30) 

 

 

Conforme apresentado na Tabela 3, as maiores frequências de respostas foram dadas as 

categorias Total e Parcial. 

Categorias   Frequência  Porcentagem 
      Total          18         60 
      Parcial            6         20 
      Mínimo            3         10 
      Não Pertinente           3         10 
      Total          30        100 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013 
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A análise da questão “Qual a importância que seu curso de graduação tem dado ao 

cuidado?” permitiu observar que a maioria dos acadêmicos relatou que a graduação deu Total 

importância ao cuidar. Nesse sentido, esse resultado parece complementar aqueles encontrados 

na questão anterior. Desta forma, percebe-se que a estrutura curricular do curso de graduação de 

Enfermagem da Universidade Federal de Campina Grande- Campus Cuité contempla o cuidar de 

forma satisfatória. Assim, julga-se que o referido curso considera o cuidar de total importância 

nas disciplinas que oferta, contemplando tanto o conhecimento técnico quanto aspectos como 

dedicação, zelo, fortalecimento de sentimentos e a manutenção de boas relações entre quem 

cuida e quem é cuidado, reconhecendo assim o indivíduo na sua totalidade. 

Esta pesquisa se baseou numa ampliação dos resultados dos estudos de Gonçalves et al., 

(2011) e de Sena et al., (2008) que verificaram que a temática do cuidado era insuficientemente 

abordada na formação profissional dos participantes daqueles estudos. Assim, na presente 

pesquisa, buscou-se conhecer a opinião dos discentes sobre a forma que eles julgavam ser mais 

efetiva na abordagem do cuidado na sua graduação. A análise do conteúdo das respostas permitiu 

verificar que os acadêmicos relataram que uma abordagem eminentemente teórica não é 

satisfatória. Os participantes mencionaram sobretudo que precisam de mais prática para exercitar 

o que foi apresentado em sala de aula. Este resultado pode estar relacionado à especificidade do 

curso de Enfermagem da Universidade Federal de Campina Grande – Campus Cuité do Centro 

de Educação e Saúde. É sabido por todos que a cidade de Cuité não tem estrutura suficiente para 

subsidiar todas as atividades práticas e os estágios supervisionados que são imprescindíveis à 

formação profissional. Dessa forma, os estudantes e professores deslocam-se constantemente 

para outras cidades para ter acesso à estrutura hospitalar que oferte atendimento de alta 

complexidade. Assim, consideramos que a ausência de um campo de estágio na própria cidade, 

somada ao deslocamento para outros centros, seja um fator limitante na formação profissional e 

que restringe à temática do cuidado ao âmbito teórico. 

A ausência das práticas referidas pelos acadêmicos é uma séria limitação na formação 

profissional, e, nesse sentido concorda-se com Demo (2001) de que toda teoria precisa se 

defrontar com a prática para permitir a clareza dos pontos positivos e negativos que é capaz de 

trazer o aperfeiçoamento, com isso o autor mostra que existe uma relação de interdependência 

entre a teoria e prática.  

A análise de conteúdo das respostas da seguinte questão: “Como você acredita que as 

disciplinas possam contemplar de uma maneira mais efetiva a temática do cuidado?” permitiu a 

elaboração das seguintes categorias:  
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Mais prática: as respostas agrupadas nesta categoria foram aquelas em que os acadêmicos 

destacaram que a prática como a estratégia de viabilizar a melhor abordagem da temática do 

cuidado. Exemplos: “Proporcionando mais estágio, não só teoria.” (Part. A6); “Efetivando na 

prática o que rezam na teoria.” (Part. A24). 

 

Não pertinente: neste conjunto reuniu as repostas que não tem relação ao que foi 

perguntado. Exemplos: “As disciplinas contemplaram de maneira efetiva sobre a temática do 

cuidado, alertando que o cuidado ultrapassa o cuidar da pessoa física, temos que levar em 

consideração o emocional e o psicológico.” (Part.A17); “As disciplinas na verdade caminham 

de mãos dados, então o aprender a cuidar é algo que anda em constante crescimento e que 

precisa ser fortalecido e aperfeiçoado rotineiramente. Contudo, estas mostram o cuidado 

incessante que se dá ao paciente, já que durante o curso estuda-se todas as idades que o ser 

humano passa no decorrer no seu ciclo de vida, e nos ensina o modo como devemos cuidar de 

cada ciclo individualmente.” (Part.A29). 

 

Reestruturação das disciplinas: nessa categoria encontram-se  as respostas em que os 

acadêmicos citaram que o cuidar deveria ser mais enfatizado em todas as disciplinas ou ainda ser 

contemplado numa disciplina específica. Exemplos: “Pode abordar ainda mais o cuidado, como 

também a grade do curso pode proporcionar uma cadeira destinada apenas para o cuidar.” 

(Part.A11);“Abordar em todas as disciplinas o que é humanizar o que é realmente o cuidado, 

muitas vezes o cuidado não é visto como deveria ser.” (Part.A25) 

 

Satisfatório: nesta categoria destacam as repostas em que os acadêmicos citaram que o 

cuidar é suficientemente apreciado nas disciplinas. Exemplos: “Para mim as mesmas abordam 

muito bem tal temática.” (Part.2);“As disciplinas se apresentam como instrumentos articulados 

entre as diversas áreas e especialidades da enfermagem frente a prestação do cuidado. Deste 

modo, acredito que as disciplinas, cada qual com suas características abordam efetivamente o 

cuidar, não sendo necessário complementação, pois ao fazerem parte de um todo, juntos 

contemplam o cuidar de maneira satisfatória.” (Part.A30) 

Após a categorização, a Tabela 4 mostra a frequência e os percentuais de respostas dadas a 

essa questão. 
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Tabela 4: Frequências e percentuais das respostas dos acadêmicos em relação a questão: “ Como você acredita que 

as disciplinas possam contemplar de uma maneira mais efetiva a temática do cuidado?” (N=30) 

 

Conforme observado na Tabela 4, a maior frequência de respostas foi dada a categoria Mais 

prática. 

Por fim, foi solicitado aos alunos que respondessem a questão: “Como você tem exercido o 

cuidado abordado nas disciplinas nas suas atividades de estágios?” com o intuito de verificar a 

postura do futuro profissional diante da doença e do doente. Esta categorização foi realizada de 

acordo com a tipologia do cuidado apresentado por Angerami-Camon (1998): 

 

Profissionalismo afetivo: nesta categoria encontram-se as repostas em que os acadêmicos 

enfatizaram tratar o paciente com respeito, mas não se envolvem emocionalmente. Exemplos: 

“Tenho feito uma escuta qualificada e acolhedora, abordando o paciente com qualidade e de 

forma holística, promovendo e recuperando o bem-estar do paciente. Procuro unir a assistência 

humanizada com os procedimentos necessários.” (Part. A1); “Eu apenas faço o melhor, isso com 

muito, amor, dedicação e atenção.” (Part. A2). 

 

Não pertinente: nesta categoria se enquadram as respostas dos participantes que não 

condizem com o que foi perguntado. Exemplos: “O cuidado aprendido por mim durante cada 

disciplina da minha graduação, tem sido aplicado de modo significante durante todos os 

estágios que me tem sido concedidos até agora, o que me enaltece cada vez mais como futura 

enfermeira.” (Part. A29); O cuidar tem obtido papel fundamental no desenvolvimento das 

minhas atividades voltadas a assistência de enfermagem; sendo o principal foco nas ações 

desenvolvidas durante os estágios.” (Part.A30). 

 

Empatia genuína: as respostas neste grupo foram em que os acadêmicos citaram que se 

envolve com o cliente além dos limites profissionais. Exemplos: “Na medida do possível, 

tentando do exercer esse cuidado de forma humanizada, como se estivesse cuidando de um 

familiar meu.” (Part. A6); “Tenho buscado principalmente o sentimento de empatia (como 

       Categorias   Frequência          Porcentagem 
            Mais prática                       19        64 
            Não pertinente                        4        13 
 Reestruturação das disciplinas           4        13 
            Satisfatória                         3        10 

Total                   30                  100 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2013 
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gostaria de ser cuidado estando nas mesmas circunstâncias), tendo uma visão holística e 

humanística, buscando oferecer também todo o conhecimento técnico científico, utilizando das 

tecnologias leve, leve dura e dura existentes no âmbito do cuidar.” (Part.A7); “Com certeza, me 

envolvo emocionalmente com os pacientes, relaciono aos meus familiares e assim cuido, de 

forma ética e profissional, como se fossem entes queridos.” (Part. A20) 

 

A Tabela 5 mostra as frequências e percentuais das respostas dadas a essa questão. 

 

Tabela 5: Frequências e percentuais das respostas dos acadêmicos em relação a questão “Como você tem exercido o 

cuidado abordado nas disciplinas nas suas atividades de estágios?” (N=30) 

 

 

De acordo com a Tabela 5, é possível verificar que a maior frequência de respostas dada a 

essa questão foi aquela da categoria profissionalismo afetivo. 

Por fim, o estágio é o encontro entre o acadêmico e o paciente que aprimora o “ser 

enfermeiro” assim, foi perguntado “Como você tem exercido o cuidado abordado nas suas 

atividades de estágio?” e foi possível verificar que 77% dos acadêmicos disseram exercer o 

cuidado no campo de estágio com base na postura do Profissionalismo afetivo apresentada por 

Camon (1998). Partindo dessa premissa, convém destacar que mesmo com as limitações 

mencionadas anteriormente, a prática do cuidado parece ser efetivada a contento, já que, os 

estudantes que participaram deste estudo relataram exercer suas atividades com base na postura 

profissional considerada mais adequada ao tratamento dos clientes. 

 

Análise das respostas dos docentes 

Análise das respostas dos professores dadas à questão: “Como você aborda a temática do 

cuidado nas suas disciplinas?” deu origem às seguintes categorias: 

 

       Categorias   Frequência          Porcentagem 
            Profissionalismo afetivo                     23        77 
            Não pertinente                        4        13 
            Empatia genuína                        3        10 

Total             30      100 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2013 
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Aula expositiva e Material didático: foram incluídas nesta categoria as respostas em que 

os professores apontaram que abordam o cuidar em sala de aula de forma tradicional, ou seja, o 

cuidar é abordado através de aulas expositivas e citaram o uso de materiais didáticos em sala de 

aula. Exemplos: “Metodologicamente falando, no tocante às estratégias de ensino, utilizo 

artigos, livros e pesquisas envolvendo a temática....” (Part. P1); “... desenvolvo a temática com 

slides...” (Part. P5). 

 

Sensibilização: nesta categoria foram incluídas as respostas em que os professores 

explicaram que abordam o cuidar sensibilizando os acadêmicos. Exemplos: “... É fundamental 

sensibilizar os acadêmicos sobre a importância de aprimorar os potenciais interpessoais do ser 

humano, de se auto conhecer, a fim de valorizar o cuidar de si para pode cuidar do outro...” 

(Part. P2); “Abordo essa temática iniciando minha aula com uma dinâmica onde ao final da 

dinâmica, coloco os alunos para refletirem sobre o que significa cuidar. E cada um expõe sua 

reflexão...” (Part. P5). 

 

Aspectos técnicos: as respostas incluídas nesta categoria foram aquelas em que os 

professores ressaltaram demonstrações de técnicas. Exemplos: “...demonstração das técnicas...” 

(Part. P7); “Mostro de que forma, quando, onde, como devemos assistir o paciente...” (Part. P8). 

 

Abordagem problematizadora: esta categoria inclui as respostas em que os participantes 

mencionaram que abordam o cuidado por meio da reflexão crítica e problematizadora. Exemplos: 

“Baseado nas abordagens tento me ater as abordagens problematizadoras defendidas por Paulo 

Freire...” (Part. P1); “... instigar o senso crítico reflexivo do discente...” (Part. P6). 

 

Integral: as respostas reunidas nesta categoria foram aquelas em que os professores 

citaram que abordam o cuidar nas suas disciplinas de forma integral, abrangendo aspectos físicos 

e subjetivos. Exemplos: “...garantir efetivamente a universalidade, equidade e integralidade...” 

(Part. P1); “... Desde o cuidado ao sofrimento físico, mais em uma abrangência 

biopsicoespiritual...” (Part. P4) 

 Foram calculadas as frequências e percentuais de respostas que integram cada categoria, 

conforme apresentada na Tabela 6.  

 

Tabela 6: Frequências e percentuais das respostas dos professores em relação a questão ”Como você aborda a 

temática do cuidado nas suas disciplinas? (N=8)  
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Através da Tabela 6, observou-se que a maior frequência de repostas dadas a essa questão 

foi a da categoria Aula expositiva e Material didático. 

De uma forma geral, foi verificado que os docentes lançam mão de diferentes meios para 

trabalhar com a temática do cuidado. A maioria dos docentes que participaram dessa entrevista 

aborda o cuidado com aula expositiva e material didático, ou seja, os professores utilizam a aula 

tradicional, artigos, reportagens jornalísticas, dinâmicas e estudos de casos para que os alunos 

reflitam sobre a temática. No entanto, vale ressaltar que esses docentes também relataram que 

abordam o cuidado de forma integral e sensibilizando os acadêmicos, denotando que o cuidado 

está sendo apresentado de forma articulada, isto é, há uma preocupação com os aspectos técnicos 

e com a dimensão humana e subjetiva do cuidado. Também foi mencionado pelos docentes o uso 

de metodologias ativas e problematizadoras o que nos remete diretamente à visão de Paulo Freire 

(1983) sobre a função social da educação como prática crítica e reflexiva capaz de conscientizar 

cidadãos e fomentar mudanças sociais. Adotar estratégias pedagógicas dessa natureza parece ser 

uma alternativa viável para a mudança da atual situação vivenciada pela comunidade acadêmica, 

haja vista que, a conscientização induz, necessariamente, à luta por melhores condições.  

 As respostas dadas a questão: “Como você percebe que seus alunos tem exercido o 

cuidado abordado nas disciplinas nas atividades de estágio supervisionado?” A análise de 

conteúdo revelou as seguintes categorias: 

 

Técnica: nesta categoria destacam-se as repostas em que os professores referiram que o 

acadêmicos restringem sua atuação nos estágios aos aspectos técnicos da profissão. Exemplos: 

“... acredito que os discentes buscam colocar em ação o aprendizado técnico-científico 

adquirido ao longo do curso de enfermagem...” (Part. P2); “Infelizmente o que percebo é que 

muitos discentes estão mais voltados apenas as questões técnicas da profissão...” (Part. P4). 

 

Humanização: englobou nesta categoria as respostas em que os professores percebem que 

os aluno exercem o cuidado no estágio de forma humanizada.  Exemplos: “No momento eu 

Categorias     Frequência  Porcentagem 
     Aula Expositiva e Material didático        7           37 
     Sensibilização           5           27 
     Aspectos técnicos                      3           16 
     Abordagem problematizadora                    2           10 
     Integral                       2           10 
     Total          19          100 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2013 
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percebo que a escuta, o olhar atencioso...” (Part. P7); “...Os alunos devem executar suas 

ações/intervenções de enfermagem com humanismo, carinho, ciência, habilidade manual, 

considerando o paciente na sua totalidade.” (Part. P8). 

 

Ausência de atividades práticas: esta categoria reuniu as respostas em que os professores 

aludiram que se tivesse mais atividades práticas os acadêmicos exerceriam melhor o cuidado no 

estágio. Exemplos: “... A matriz do Curso de Bacharelado em Enfermagem da UFCG, campus 

Cuité, contempla aspectos teóricos que garantam o conhecimento epistemológico do cuidar, 

embora eu acredite que poderia ser mais atuante nos campos de prática.” (Part. P1); “Na 

verdade, acredito que há muitas lacunas durante as atividades do estágio supervisionado, uma 

vez que estamos na terceira turma e ainda temos diversos obstáculos e problemas na 

operacionalização dessas práticas. Penso que, frente a tantos problemas, os alunos acabam 

perdendo oportunidades, atrasam seus TCC’s e ficam muitos ansiosos, o que interfere 

diretamente na realização do cuidado. Acho que há, por parte deles, a melhor das intenções o 

que foi aprendido, porém esse cuidado, pode ser comprometido em virtude da ansiedade e 

imaturidade. Tenho esperança de que, com uma melhor e maior organização das práticas, 

mediante a vinda de novos professores que possam contribuir e supervionar, o cuidado será 

exercido em sua plenitude. (Part. P6). 

A Tabela 7 mostra as frequências e percentuais das respostas das categorias elaboradas com 

as respostas dos docentes dadas a essa questão. 

 

Tabela 7: Frequências e percentuais das respostas dos professores em relação a questão “Como você percebe que 

seus alunos tem exercido o cuidado nas disciplinas  nas atividades de estágio supervisionado?” (N=8)  

 

  

 Foi verificado de acordo com a Tabela 7 que a maior frequências de repostas foi dada a 

categoria Técnica.  

Por último, quando se perguntou aos professores “Como você percebe que seus alunos têm 

exercido o cuidado abordado nas disciplinas nas atividades de estágio supervisionado?” foi 

possível verificar que os professores consideram que os alunos ao colocarem o cuidado em 

Categorias    Frequência       Porcentagem 
Técnica               5         46 
Humanização               4         36 
Ausência de atividades práticas            2         18 
Total              11       100 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013 
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prática se fixam na técnica, mas o aplicam de forma humanizada, considerando a pessoa em sua 

totalidade. Assim, diante dessas informações, podemos constatar que, mesmo com a ausência de 

um campo de estágio adequado às especificidades do curso e com a reduzida carga horária das 

atividades práticas assim como dos estágios supervisionados, o cuidar não é negligenciado na 

formação profissional.  

Mesmo correndo o risco de extrapolar demasiadamente os resultados desse estudo, e 

amparados pelo conceito psicológico de resilência como sendo “a capacidade de o indivíduo lidar 

com problemas, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas....como o processo 

e resultado de se adaptar com sucesso a experiências de vida difíceis ou desafiadoras, 

especialmente através da flexibilidade mental, emocional e comportamental e ajustamento a 

demandas externas e internas” (APA, 2010, p. 809),  arriscamo-nos a inferir que professores e 

alunos de enfermagem são verdadeiros heróis! 
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