
RESUMO
Apesar do desenvolvimento das ciências biológi-
cas e das biotecnologias trazerem avanços ao lon-
go dos tempos, a doença, o sofrimento e a morte 
continuam e continuarão a fazer parte da vida do 
homem. Quando a dor e o sofrimento deixam de 
ser experiências humanas, isso é, ficam desapro-
priadas da sua significação, elas passam a ser so-
mente orgânicas, dado que a dor e o sofrimento, 
como experiências humanas que são, têm signifi-
cado em si próprias, porque são vividas por pes-
soas, por cada um de nós. De fato, só no espaço 
entre o conhecimento objetivo e a vivência fenome-
nológica é permissível o entendimento do homem 
enquanto sujeito-objeto. Por esse motivo, faremos 
uma pequena reflexão sobre o corpo vivido doente, 
partindo da dualidade corpo-objeto e corpo-vivido 
no âmbito dos cuidados de saúde, envolvendo os 
conceitos de saúde e de doença, tendo como ele-
mento constitutivo desta abordagem a evolução 
das ciências biológicas e das biotecnologias.
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ABSTRACT
Although the development of life sciences 
and biotechnology have brought unthink-
able advances thoughout the years, diseas-
es, suffering and death remain and are part 
of life. When pain and suffering cease to be 
dealt with as human experiences, that is, 
become dispossessed of their meaning, they 
cease to be human and become just organic. 
But pain and suffering, as human experienc-
es, have meaning in themselves, as they are 
experienced by each one of us. In fact, only 
in the space between the objective knowl-
edge and the phenomenological experience 
it is possible to understand man as sub-
ject-object. But, for that, we have to under-
stand why this duality exists, conceptually; 
thus, we shall conducta small reflection on 
the living sick body, according to the duality 
between body-object and living body as part 
of health care.
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INTRODUÇÃO

Desde sempre o ser humano se interroga 
sobre si mesmo, sobre a sua relação com os 
outros e com o mundo. Ao contrário de todos 
os outros animais, o homem pergunta-se e 
continuará a perguntar-se, e é desta cons-
tante interrogação, desta inquietação cons-
tante, desta vontade de “saber mais” para 
“ser mais” (FREIRE, 1994) que, estimulado 
pela consciência histórica, o homem reflexi-
vo procura conhecer qual a sua situação na 
história e no universo.

Com a descoberta da expansão do Uni-
verso e a consequente tese da explosão 
originária que lhe deu existência, houve 
uma mudança rápida de pensamento e 
o evolucionismo biológico “passou a ser 
um breve episódio local da evolução cos-
mológica” (LAÍN-ENTRALGO, 2002, p. 48). 
A partir do “Big Bang” e por meio de uma 
série de etapas, o universo passou rapi-
damente a ser para a ciência o que é na 
atualidade: um imenso e ilimitado conjun-
to de galáxias, entre elas a nossa. No de-
curso da evolução do cosmos já sabemos 
algo muito preciso no que refere à evolução 
do nosso planeta a que chamamos Terra  
(LAÍN-ENTRALGO, 2002). 

Sabemos que há 400 milhões de anos 
apareceu um conjunto de moléculas auto-or-
ganizadas (mais simples do que as atuais cé-
lulas à superfície da Terra), a que chamamos 
“vida”, e que a partir de então, houve uma 
evolução biológica e cósmica que deu lugar 
à série ascendente de seres vivos que povoa-
ram e povoam o nosso planeta (uns vegetais 
e outros animais).

Com o evolucionismo de Darwin (nas-
cido há 200 anos), e a tese da selecção 
natural, surge a explicação do apareci-
mento de uma espécie (a humana) resul-
tante de uma forte mudança de habitat e 

consequentemente a formação evolutiva 
de novas espécies biológicas, entre elas a 
Homo Sapiens Sapiens.

O corpo humano surgiu, no decurso des-
sa evolução (de acordo com vários cientistas) 
como resultado de uma variável biológica do 
corpo do hominídeo Austrolopithecus, tese 
defendida por vários (mas não todos) auto-
res. Foram várias as culturas da Antiguidade 
que se aplicaram ao estudo do corpo huma-
no, apesar de nenhuma se ter apresentado 
verdadeiramente como ciência anatômica; 
no entanto, mantinham um pensamento cos-
mológico relativamente elaborado, no qual o 
corpo humano ocupava um lugar de “micro-
cosmo” integrado no cosmos.

Por meio dos tempos, vários foram os 
pensadores e filósofos que dedicaram a sua 
reflexão a tentar esclarecer o que é o cor-
po do homem, sempre tão falado e cada vez 
mais incompreendido.

Cabe então perguntar: mas o que é então 
o corpo humano?

É o único objeto do Universo do qual te-
mos um duplo conhecimento: não só o co-
nhecemos como um objeto de certa forma 
exterior a nós, como temos também a sua 
percepção a partir de dentro de nós mesmos 
(LAÍN-ENTRALGO, 1989).

Apesar do desenvolvimento das ciências 
biológicas e das biotecnologias trazerem 
avanços, ao longo dos tempos, a doença, 
o sofrimento e a morte continuam e con-
tinuarão a fazer parte da vida do homem. 
Quando a dor e o sofrimento deixam de ser 
experiências humanas, isso é, ficam desa-
propriadas da sua significação, elas deixam 
de ser humanas e passam a ser orgânicas. 
Mas a dor e o sofrimento, como experiên-
cias humanas que são, têm significado em 
si próprias, porque são vividas por pes-
soas, por cada um de nós, Como escreveu 
Renaud (1994, p. 324):
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[…] a grande diferença entre a filosofia do 
corpo e as ciências empíricas do corpo con-
siste em que a filosofia, pelo menos na sua 
tradição fenomenológica, fala do corpo vivi-
do em primeira pessoa, fala do corpo sujei-
to, do corpo fático, ao passo que a biologia, 
a antropologia, as ciências da saúde devem 
em primeiro lugar falar do corpo na sua di-
mensão objetiva e visível. 

Realmente, só no debate entre o conheci-
mento objetivo e a vivência fenomenológica é 
permissível o entendimento do homem en-
quanto sujeito-objeto.

Pelo que tem vindo a ser dito, é a partir 
destas considerações e interrogações que 
centramos o nosso trabalho em torno do 
corpo da pessoa (na linha desenvolvida por 
Merleau Ponty, Pedro Laín Entralgo, Toombs, 
entre outros) e dos cuidados de saúde. Des-
se modo, o trabalho será construído a partir 
de uma reflexão ética e fenomenológica que 
tem como sustentáculo a pesquisa de obras 
de diversos filósofos. 

MÉTODOS

Metodologia qualitativa, com uso dos se-
guintes métodos: análise documental, análi-
se temática de conteúdo (BRAUN; CLARKE, 
2006) e método hermenêutico. (PALMER, 
1989). “[...] your data set might be identified 
by a particular analytic interest in some topic 
in the data, and your data set then becomes 
all instances in the corpus where that topic is 
referred to”. (BRAUN; CLARKE, 2006, p. 84).

RESULTADOS

Corpo vivido na doença

A melhoria da qualidade de vida e o de-
senvolvimento acelerado do conhecimento 

científico, nomeadamente da medicina alia-
da à tecnologia, permitiram que o homem 
atual se questione constantemente sobre o 
que é, hoje, estar doente ou estar saudável.

Com efeito, a perda de controlo de si, ou 
seja, em reconhecer a sua vulnerabilidade, a 
sua finitude, é exacerbada pelas capacidades 
tecnológicas da ciência, levando o homem 
atual a querer a “saúde perfeita”, fazendo-o 
acreditar que isso é possível, que ele tem di-
reito a um corpo perfeito, a uma vitalidade 
infalível, à ausência de dor e de sofrimento.

Por tudo isso, não é mais possível acei-
tar a definição traçada pela OMS que, em 
1945, definiu a saúde “como um estado de 
completo bem-estar físico, espiritual e so-
cial e não apenas a ausência de doença ou 
enfermidade”. Queremos com isso dizer 
que para o homem atual a saúde já não é 
mais ausência de doença e a doença au-
sência de saúde, porque a saúde e a doença 
são realmente ocorrências humanas e não 
ocorrências orgânicas. Todos nós conhe-
cemos pessoas que estão biologicamen-
te saudáveis e que, no entanto, se sentem 
doentes e outras que, estando biologica-
mente doentes, se sentem saudáveis.

Com efeito, é necessário encontrar um 
novo conceito de saúde que albergue estas 
ocorrências humanas, porque efetivamen-
te a saúde não é ausência de doença, mas 
sim a capacidade da pessoa lidar com ela. 
Como diz Renaud (1994, p. 21) “a doença é 
como uma transposição para um novo modo 
de ser, e para uma nova modalidade do corpo 
expressivo”. A esse respeito e parafraseando 
Magalhães (1994) a doença pode ser vivida 
saudavelmente, porque a vida saudável pode 
ser atributo de um doente, sendo um ideal 
possível no interior da doença.

De fato, é importantíssimo considerar a 
pessoa na sua totalidade e, portanto, cada 
doente na sua unidade insubstituível e na 
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sua situação singular, tendo sempre o cuida-
do de não olhar apenas à patologia. Isso é, 
cada homem vive a sua doença de uma ma-
neira única e tem muitas vezes problemas de 
ordem psicológica, social ou espiritual, para 
além da sua doença física.

A doença não se resume apenas a um 
conjunto de sinais e sintomas físicos. Esta é 
fundamentalmente experienciada como uma 
sensação global de desordem, que apresen-
ta, como principais características, a rotura 
com o corpo vivido e a mudança na relação 
entre o corpo e o “eu”. O seu significado está 
intimamente relacionado com a biografia 
pessoal e única do doente (TOOMBS, 1993).

O corpo e a existência  
viva e vivido 

Nós somos o nosso corpo, porque o corpo
-para-nós não é objeto, não o podemos tra-
tar como algo que possuímos, ele é parte in-
tegrante de nós, nós sentimos-o (MARTINS,  
2002), sendo esse sentimento que nos per-
mite dizer que nós somos o nosso corpo. 

Ao nível do corpo vivido, ou seja, a vivência 
do corpo-para-si, é possível dizermos que 
não existe separação entre o corpo e o indiví-
duo. O homem é corporal, isso é, o corpo não 
é uma coisa que se tenha, é uma dimensão 
que se vive. O corpo não é um aglomerado 
de matéria, mas um modo de comunicação. 

É no corpo e por meio do corpo que o 
homem realiza a sua existência. No en-
tanto, não existe uma identificação abso-
luta entre o “eu” e o “seu corpo”, porque 
há sempre algo que “transcende” o corpo 
objetivo e que expressa a forma particular 
como cada sujeito incarnado é no mundo. 
Nesse sentido, o corpo, a consciência e o 
mundo formam um todo, sendo insepará-
veis (MOREOVER, 1981).

O corpo, no entanto, é transformado pelas 
ciências, como a Biologia, a Anatomia e a Fi-
siologia, num objeto sobre o qual se executa 
o seu saber e o seu poder, ou seja, ao no-
mear o corpo orgânico como sustento físico 
da vida, a ciência retira-lhe toda a unicidade, 
toda a particularidade e toda a individualida-
de. Ao eliminar o corpo da existência, esta-
mos a retirar-lhe toda a linguagem que diz 
“eu” e passamos a encontrar o corpo como 
um simples organismo descrito pela Biolo-
gia, porque, como diz Merleau-Ponty (1945, 
p. 195) “pois, diante do pensamento, sendo 
um objeto, o corpo não é ambíguo; ele só 
se torna ambíguo da experiência que temos 
dele […]”.

Com efeito, ao considerar-se o corpo do 
homem um objeto como qualquer outro, 
como qualquer instrumento que se pode 
manipular sem que a tal se deva pôr limi-
te algum, imediatamente surgem questões 
éticas, porque “[…] toda a intervenção sobre 
o corpo humano deve respeitar a sacralida-
de da vida e o fim último de todo o homem, 
promovendo-o e não obstacularizando-o”. 
(ROCCHETA, 1993, p. 95).

Com o avanço da civilização tecnológica, 
graças à sofisticação de exames comple-
mentares de diagnóstico, tais como a radio-
logia, a ecografia, a ressonância magnéti-
ca, etc., a organização das práticas clínicas 
tende a expropriar o homem do seu corpo, 
entendido como subjetivo do eu pessoal, re-
duzindo-o por vezes a uma máquina que, a 
qualquer momento, pode substituir peças 
danificadas como se substitui as peças de 
um automóvel. 

Se é verdade que o corpo é objeto para a 
tecnologia, também é verdade que o biólogo 
e o cirurgião o vêem como tal. Todavia, o cor-
po, enquanto experimentado por mim, não é 
um corpo, mas o meu corpo e o meu corpo 
não é para mim um objeto: 
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Do ponto de vista do corpo-sujeito, o cor-
po físico-químico ou corpo orgânico é a 
alteridade sem a qual o corpo-sujeito com 
a unidade do seu estilo não podia existir. 
O corpo-sujeito abriga nele a alteridade 
objetiva que lhe permite exprimir-se. […] 
O direito à saúde não pertence somente 
ao corpo-objeto, mas ao corpo enquanto 
torna possível um corpo vivo, uma expres-
são, um estilo, numa palavra, a unidade 
dum comportamento humano (RENAUD, 
1994, p. 327).

Em suma, o corpo-sujeito ou corpo-vi-
vência (Leib) foi defendido e desenvolvido 
por filósofos do existencialismo, entre ou-
tros, Heidegger, Sartre e Merleau-Ponty. 
Graças a eles, o corpo humano tem sido 
afirmado como campo expressivo e realida-
de total da pessoa. O corpo não é algo que 
eu possuo. O corpo, que eu vivo em primeira 
pessoa, sou eu mesmo; sou-o, sendo-me. O 
meu corpo não é só um modo de me impor 
no mundo, mas a condição imprescindível 
para habitá-lo e para viver a minha expe-
riência singular, única e irrepetível. Eu não 
tenho outro modo de conhecer o meu corpo 
senão vivendo-o. Ele participa plenamente 
na realização do eu espiritual e da cons-
ciência (ROCCHETA, 1993, p. 73).

O espírito humano é o processo vivo pelo 
qual as diferentes dimensões do corpo se 
unem, cruzando-se e interpretando-se. O 
corpo-objeto, físico-químico, integra-se no 
corpo expressivo; o corpo expressivo inte-
gra-se no corpo desejante, e esse torna-se 
corpo afetivo, instaura-se um espaço não 
tópico de relações intersubjetivas, as quais 
retomam o corpo a partir da ideia do rosto 
que interpela. E é no prolongamento do ros-
to que interpela que podemos dar um Rosto 
à Pessoa divina (RENAUD, 1994, p. 327). 

De fato, só por meio da compreensão e da 
aceitação desse contexto fenomenológico do 
corpo, é que os profissionais de saúde pode-
rão respeitar e resolver adequadamente o 
problema da doença e do sofrimento.

O corpo doente

Na realidade, o ser humano é todo inteiro 
corpo e todo inteiro consciência. Não há duas 
esferas na realidade humana, como querem 
fazer crer as ciências da saúde que fazem da 
vida um valor absoluto e do corpo a repre-
sentação dessa vida. Somos corporais.

O corpo só poderá ser entendido como 
um ser integrado no mundo. Se não, veja-
mos: quando estamos envolvidos nas tarefas 
do nosso dia a dia, somos tão naturalmente 
corporais que o nosso corpo é uma presença 
ausente. Porque estamos sempre corporal-
mente no mundo, dizemos que o corpo habi-
ta o mundo e ao habitá-lo significa transfor-
mar as coisas e incorporá-las nesse sentido. 

Assim, só posso conhecer o mundo habi-
tando-o com o meu corpo. Mas o nosso corpo 
não são só as suas possibilidades sensoriais, 
ele pode expressar-se abaixo ou acima de-
las, porque a sua vida, ou seja, a sua força 
de vitalidade não são os sentidos, mas o seu 
interesse pelo mundo. 

Os objetos são apreendidos e manipulados 
pelo corpo, isso é, são os objetos do mundo 
que revelam ao corpo as suas potencialidades, 
mas para dispor plenamente do meu corpo é 
necessário, além de uma estrutura anatômi-
ca, fisiológica e psicológica perfeita, um mun-
do que permita ao corpo mexer-se e exprimir-
se de uma forma significativa. É ao mundo 
que o objeto percebido e o sujeito que percebe 
devem a sua espessura. Ele é o tecido inten-
cional que o esforço de conhecimento pro-
curará decompor (MERLEAU-PONTY, 1945).  
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Contudo, o mundo perde o seu semblante para 
a pessoa que está doente, porque a doença 
estabelece uma cisão no diálogo corpo-mun-
do. A esse respeito, Toombs (1993, p. 62) es-
creve: “a doença representa uma inabilidade 
para estar no mundo de forma habitual”. Com 
efeito, na doença, o mundo é visto e sentido de 
forma diferente, já não é o mundo que faz sen-
tido, mas o corpo que a doença transforma de 
sujeito de intenção em objeto de atenção. 

Na doença, as possibilidades de ação 
corporal tornam-se circunscritas. Veja-
mos: uma infecção num dedo pode impedir 
o pianista de tocar piano. Nesta situação, 
o pianista não pode tocar piano, apesar de 
o fato ser apenas uma infecção num dedo 
que dói. É nesse sentido que dizemos “so-
mos o nosso corpo”, assim como “temos 
um corpo”.

Assim, na doença, o corpo deixa de ser 
uma presença ausente e passa a ser uma 
possibilidade no mundo, na dor, isso é, o 
corpo torna-se um obstáculo a transpor. Pa-
rafraseando Waelhens (1951), a resistência 
do corpo-próprio é revelada pela doença e 
dessa forma a sua relativa autonomia. Se a 
visão pode ser suprimida por uma ferida, é 
porque nós vemos pelos olhos, pelo corpo 
(TOOMBS, 1993). Na doença, a relação com 
o nosso corpo muda:

O corpo doente foge ao controlo do eu de 
diversas formas. Esta falta de controlo re-
vela uma relação simbiótica entre o eu e o 
corpo. Na doença, o eu enfrenta uma vul-
nerabilidade inerente e uma dependência 
do seu corpo (TOOMBS, 1993, p. 73). 

Assim, com um corpo saudável, podemos 
tê-lo sob controle, mas com a doença o corpo 
segue o seu próprio caminho, ficando fora de 
controle. A pessoa doente, cada vez mais in-
capaz de se abrir às coisas do mundo, fecha-

se em si, tornando-se prisioneira do seu pró-
prio corpo. Nesse sentido, a pessoa doente 
fica cada vez mais distante do mundo e cada 
vez mais atenta ao seu próprio corpo. O cor-
po passa a ser o centro das suas atenções e 
das suas preocupações: “[…], a atenção dada 
ao corpo passa a ser um acontecimento diá-
rio […]. O corpo é transformado numa nova 
entidade – o corpo doente” (TOOMBS, 1993, 
p. 73). É precisamente nesse momento que a 
pessoa que sofre procura ajuda do profissio-
nal de saúde e se torna um doente. 

Como diz Toombs (1993) “O doente não 
possui um corpo, ele é corpo. Consequen-
temente os doentes não têm doenças, eles 
‘existem’ na sua doença”. Ou seja, a pessoa 
doente “acarreta em si” a sua doença, ela 
faz parte da sua vida, estando instituída no 
seu corpo, faz parte dele. Podemos dizer, 
então, que é com “um corpo doente” que 
a pessoa se dirige aos serviços de saúde. 
No entanto, sob o olhar dos profissionais 
de saúde, o corpo alia-se à doença e ambos 
anulam o ser que está doente, transpõem-
no, isso é, transformam a pessoa doente 
numa doença.

A pessoa doente, quando entra num 
hospital, deve apresentar no seu corpo si-
nais de doença. O seu corpo fica exposto 
ao olhar do outro, tornando-se em objeto 
da sua atenção. O corpo doente perde a 
sensualidade, perde o entusiasmo, torna-
se totalmente visível e, como diz Ferreira 
(1994, p. 277) “e é por isso, que um corpo 
nu nos dissolve”. Na realidade, esta vivên-
cia dolorosa surge no quotidiano da nossa 
profissão. Como exemplo prático, temos os 
doentes idosos, acamados e, muitas vezes, 
com dificuldade em verbalizar, aquando dos 
cuidados de higiene, quantas vezes tentam 
desesperadamente tapar-se com as suas 
mãos, enquanto a esponja lhes percorre o 
seu corpo e, não o conseguindo, fecham os 
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olhos e “retiram-se”, isso é, deixam de ser 
aí (Dasein, como diz Heidegger).

Por conseguinte, quando o corpo é percor-
rido diante do olhar do outro, a pessoa des-
cobre que não é apenas corpo, mas que tem 
um corpo e, como diz Merleau-Ponty (1945, 
p. 194) “[…], enquanto tenho um corpo, sob o 
olhar do outro posso ser reduzido a objeto e 
não contar mais para ele como pessoa […]”. 
Assim, na doença, o corpo da pessoa deixa de 
ser o “meu ser” e passa para a pertença do 
“ter”, isso é, pode ser manipulado, alienado, 
sendo esta a razão por que a pessoa doente 
procura escondê-lo. Ou seja, a experiência do 
corpo como ser-para-o-outro pode ser vivida 
como vergonha, porque o pudor não é a vergo-
nha do corpo que nós somos, mas a vergonha 
do corpo que temos. É só aos olhos do outro 
que nós temos um corpo, isso é, o pudor não 
é mais do que a descoberta que nós fazemos 
do nosso corpo para-outrem.

Em suma, os serviços de saúde conce-
bem o doente como um corpo-como-obje-
to-científico. É nesse corpo doente, na sua 
exterioridade manifesta, que os cuidados de 
saúde centralizam a sua atenção. É a par-
tir da objetivação do doente que se constrói 
toda a intervenção dos serviços de saúde, 
porque só a doença do corpo doente é objeto 
de investigação. 

A doença tornou-se objetivo exclusivo da 
Medicina. Se por um lado, isso pode trazer 
vantagens no diagnóstico e tratamento, por 
outro, acarreta resultados prejudiciais para 
a pessoa doente, uma vez que o profissio-
nal de saúde, para facilitar o diagnóstico, 
fragmenta o corpo do doente e, consequen-
temente, o seu olhar passa a encontrar a 
doença e não o doente. Do mesmo modo, no 
corpo do doente ele não encontra uma bio-
grafia, mas uma patologia.

Com efeito, o profissional de saúde, ao não 
considerar a pessoa doente com a sua histó-

ria a narrar, está simplesmente a designá-la 
como local de doença e, naturalmente, fica 
privado do todo que é a pessoa doente. Ao ten-
tar a todo o custo controlar a vida, combaten-
do para que a morte seja somente uma fatali-
dade biológica, o profissional de saúde ignora 
o doente para se centrar na doença, ou seja, 
ignora o corpo para se interessar apenas pelo 
organismo. Efetivamente, a pessoa doente, 
privada da doença, encurralada na mudez do 
seu sofrimento, transforma-se num caso. 

Ao olhar a pessoa doente como um caso, 
o profissional de saúde não consegue re-
velar algo sobre quem é aquela pessoa, 
obtendo apenas de forma geral a essência 
daquele homem doente. Isso é, ele conse-
gue reunir um conjunto de particularidades 
objetiváveis, escapando-lhe, todavia, a inte-
rioridade mais íntima de cada pessoa, a sua 
subjetividade, porque esta não é da ordem 
dos objetos. 

Definir a doença somente como entida-
de patológica e compreendida simplesmen-
te como tal pelos profissionais de saúde é 
julgar que se pode ajudar a pessoa doente, 
afastando a sua doença da experiência do 
corpo vivido doente; é não compreender que 
há algo mais do que a doença, existe a expe-
riência vivida da pessoa doente sendo a for-
ma particular como cada pessoa vive a sua 
doença (GADAMER, 1993).

Ir além da doença e conceder existência 
visível à experiência vivida dos doentes é 
uma exigência ética que se impõe a todos os 
profissionais de saúde. É descobrir a forma 
particular como cada pessoa vive a sua si-
tuação de doença. É esta exigência que de-
verá orientar todos os profissionais de saúde 
na sua prática profissional. 

Pelo que foi descrito até ao momento, 
podemos concluir que a doença e o corpo 
têm um significado diferente, quer para o 
doente quer para o profissional de saúde. 
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Nesse sentido, é necessário que, para com-
preender a pessoa doente e ajudá-la, o pro-
fissional de saúde não fique pelo que lhe diz 
a doença, mas pergunte sempre o que diz a 
doença ao doente. 

Antes de tudo, a doença significa para a 
pessoa doente uma transformação da sua 
vida quotidiana, um sofrimento, uma an-
gústia, por se ver ameaçada pela morte. A 
pessoa doente sabe nitidamente que é um 
sujeito humano e não um objeto, que o seu 
estado fisiológico não se diferencia dos seus 
estados de consciência, que o seu corpo é o 
lugar próprio da subjetividade e a condição 
da experiência no mundo. Não existe um 
mundo para o “corpo” e um mundo para o 
“eu”. “O teu corpo é imponderável como tu. 
Como tu também ele é uno. Assim o dizer 
que a cabeça me dói equivale a dizer que 
eu tenho dores ‘na’ cabeça, como os fran-
ceses o dizem. Ter dores ‘na’ cabeça é ter 
eu dores aí […]” (FERREIRA, 1994, p. 256). 
Mesmo que a doença atinja este ou aquele 
órgão, o corpo, a consciência e o mundo são 
um todo indivisível.

A doença anuncia nitidamente que nós 
não podemos separar-nos do nosso corpo 
nem afastar-nos dele, afastando-nos de nós; 
porque, quando estamos doentes, quando 
temos dores, aquilo que nós percebemos não 
é o nosso corpo, somos nós. Como escreve 
Ferreira (1994, p. 257) “Mas o meu corpo não 
é a sede da minha pessoa: é essa pessoa efe-
tivada. Não existo eu mais o meu corpo: sou 
um corpo que pode dizer ‘eu’”.

Na verdade, o nosso corpo é o nosso ser. 
Os nossos atos são a prova de que a nossa 
existência é corporal e que o corpo é a for-
ma do nosso aparecer. Esse sistema orgâni-
co, esta existência carnal, os traços do nosso 
rosto, o sentido da palavra que comanda a 
nossa voz somos nós, nós somos estes nós, 
este rosto somos nós e não a imagem de nós. 

Ou seja, o corpo realiza uma simultaneidade 
completa entre o ser e o aparecer e reconhe-
cer esta identidade é a própria condição do 
seu equilíbrio. Assim, “A carne é o Sensível e 
o corpo um ‘sensível exemplar’, participando 
da constitutiva fenomenalização do sensível 
em visível e em invisível: o corpo concentra 
o ‘mistério da visibilidade esparsa’”. (MATOS, 
1994, p. 79). Nesse sentido, a doença com-
preende não só o estado fisiológico de um in-
divíduo mas também a sua vivência psicoló-
gica. Ela é a vivência pessoal e social do “eu”.

DISCUSSÃO

Os profissionais de saúde põem em prá-
tica todo o seu saber, todo o seu poder de 
intervenção. No entanto, esquecem, por ve-
zes, que o doente não é um amontoado de 
sinais e sintomas, mas uma pessoa doente, 
que se encontra em rotura com o seu mun-
do e com o mundo.

Analisamos a vivência da doença, ou 
seja, o corpo vivido doente, partindo dos 
binômios corpo-objeto e corpo-vivido no 
âmbito dos cuidados de saúde, envolven-
do o conceito de saúde e doença, tendo 
como elemento constitutivo a evolução das 
ciências biológicas e das biotecnologias. 
A doença é essencialmente experienciada 
como um sentimento global de desordem, 
que apresenta como principais particulari-
dades a rotura com o corpo vivido e a mu-
dança na relação entre o corpo e o “eu”. Ela 
está intimamente relacionada com a bio-
grafia pessoal e única do doente. 

A pessoa doente identifica a transforma-
ção que se dá no seu mundo habitual. Expe-
riencia-a, ou seja, ela percebe-a de um modo 
emocional, sensível e imediato e, por isso, 
dizemos que toda a transformação envolve a 
sua existência total.
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O corpo é o nosso acesso natural ao mun-
do, abre-nos a ele. No entanto, pode, em 
determinadas circunstâncias, fechar-nos ao 
mundo e aos outros. A pessoa doente fica en-
curralada na solidão das sensações – o cor-
po atual torna-se o ditador do próprio sujeito.

Contudo, o corpo é transformado pe-
las biociências num objeto sobre o qual se 
pratica o seu saber e o seu poder, ou seja, 
a organização das práticas clínicas tende a 
expropriar o homem do seu corpo, entendi-
do como subjetivo, correlativo do eu pessoal, 
reduzindo-o a uma máquina. Ao eliminar o 
corpo da existência, estamos a retirar-lhe 
toda a linguagem que diz “eu” e passamos a 
encontrar o corpo como um simples organis-
mo descrito pela Biologia.

Porém, nós somos o nosso corpo, o cor-
po-para-nós não é objeto, não o podemos 
tratar como algo que possuímos, nós senti-
mos-o. Ao nível do corpo vivido, isso é, a vi-
vência do corpo-para-si autoriza o homem a 
dizer que não existe separação entre o corpo 
e o indivíduo. O homem é corporal, ou seja, o 
corpo não é uma coisa que se tenha, é uma 
“dimensão que se vive”. 

Assim, conhecer o doente e o seu sistema 
de valores permite ao profissional de saúde 
cuidar da pessoa, dirigindo a sua atenção 
para as ameaças à integridade do “eu”. O 
respeito pela dignidade da pessoa doen-
te exige um comprometimento que envolva 
uma relação que assente no profissional de 
saúde-doente, por um lado, e pessoa pes-
soa, por outro. No entanto, sabemos que 
gerir este espaço relacional nem sempre é 
fácil, pelo que é necessário que o profissio-
nal de saúde tenha muita atenção aos seus 
próprios sentimentos e comportamentos e 
que, acima de tudo, tenha sempre presente 
o sentido intencional do seu agir.

Partimos igualmente, do pressuposto de 
que a prática de cuidados de enfermagem 

é (deve ser) uma ação humana dirigida pe-
los princípios bioéticos da autonomia, da 
beneficência e da não maleficência. Sendo 
o cuidado de enfermagem prestado no seio 
duma relação contratual e profissional, o en-
fermeiro passa a ter o dever de assegurar a 
prestação do melhor cuidado na perspectiva 
do doente pela necessidade ética de atender 
ao princípio do consentimento.

Concluímos dizendo: só quando o nosso 
saber se envolve, se entrelaça com a realidade 
vivida do doente é que ganha sentido. É esse 
saber com sentido que permite edificar uma 
intervenção diferenciada e personalizada.
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