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CORPO SEM ÓRGÃOS:  
REFLEXÕES PARA FORMAÇÃO DE ENFERMEIROS 

 

Iniciamos a modelagem destas reflexões com o desejo de entrelaçar elementos 

filosóficos que versam sobre o corpo junto aos processos de ensinar e formar enfermeiros, 

que ganham precisão em seus contornos a partir do encontro cotidiano estabelecido entre 

o professor e o estudante de enfermagem nos seus diversos espaços de ensino-

aprendizagem. 

Espaço aqui entendido como aquele que transcende o engessamento geométrico 

representado pelos limites da sala de aula e passa apresentar como ponto de localização o 

plano intersubjetivo, quando consideramos as experiências e vivências advindas de cada 

indivíduo exteriorizadas de forma verbal ou não verbal nas cenas de ensino-aprendizagem. 

Reconhecemos que o estranhamento possa ser um processo natural quando 

convidamos de forma provocativa o leitor a desviar o olhar de um corpo com órgãos 

limitado e seccionado por planos para um Corpo sem Órgãos (CsO) caracterizado pelas 

suas aspirações, paixões, desejos sejam eles individuais e/ou coletivas frente a um dado 

contexto. 

Sobre CsO, Deleuze e Guattari (2012, p.16), afirmam que ele é  

 
[...] feito de tal maneira que só pode ser ocupado, povoado por intensidades. 
Somente as intensidades passam e circulam. Mas o CsO não é uma cena, um 
lugar, nem mesmo um suporte onde aconteceria algo. Nada a ver com um 
fantasma, nada a interpretar. O CsO faz passar intensidades, ele as produz e as 
distribui num spatium ele mesmo intensivo, não extenso. Ele não é o espaço e 
nem está no espaço, é matéria que ocupará o espaço em tal ou qual grau que 
corresponde às intensidades produzidas. 

 

Intensidades que permeiam o micro da relação e nela criam zonas e forças que 

podem ser agradáveis ou desagradáveis para o estudante que aprende o ofício de cuidar e 

conforma valores profissionais que podem ser reproduzidas nos cenários de cuidar durante 

o encontro com seus clientes.  

Nesse sentido, esses elementos subjetivos são pertinentes para pensar a formação 

de enfermeiros uma vez que no seu íntimo são atravessadas por forças opressivas e 

alienantes, minimizadas ou potencializadas em um campo próprio formado durante o 

encontro entre o professor e o estudante. 

Para Deleuze; Guattari (2012, p. 22), esse campo pode  

[...] ser construído em formações sociais muito diferentes, e por agenciamentos 
distintos, perversos, artísticos, científicos, místicos, políticos, que não têm o 
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mesmo tipo de corpo sem órgãos. Ele será construído pedaço a pedaço, lugares, 
condições, técnicas, não se deixando reduzir uns aos outros. 

 

Sustentados pela força desse pensamento, ousamos refletir que o corpo do 

professor além de indutor no processo de ensino-aprendizagem é considerado um 

agenciador. Isso porque a partir das diversas facetas (econômica, cultural, religiosa, 

sentimental, entre outras) conformam a ausência de forma do seu CsO quando entra em 

íntima interação com o corpo do estudante de enfermagem e nele mobiliza um conjugado 

de intensidades para fabricar o futuro enfermeiro. 

Nessa interação, o CsO do estudante pode se comportar de forma passiva ou 

contrariamente a partir de uma memória histórica e de valores anti-sujeição resistir ao 

instituído. Essa resistência por parte do estudante a título de contextualização, pode ser 

evidenciada a partir de contra argumentos (vetores de intensidade contrárias ao processo de 

subjetivação) frente a um dado texto curricular encenado pelo professor no cenário de 

ensino aprendizagem 

Não queremos nos aprofundar no arcabouço teórico da biopolítica, no entanto 

cabe aqui ressaltar que por mais transversal que seja o encontro dos CsOs (professor e 

estudante), a medida que eles se tocam no plano de consistência, sempre haverá no íntimo 

do espaço vivenciado uma relação de poder, ou melhor, micro-poder, presentes no cerne 

do agenciamento, que pode ser induzido pelos desejos. 

Desejo esse que é o próprio CsO, é ele e por ele que se deseja. O desejo vai até aí: 

às vezes desejar seu próprio aniquilamento, às vezes desejar aquilo que se pode aniquilar. 

Desejo de dinheiro, desejo de exército, desejo de polícia e de estado, entre outros. Há 

desejo toda vez que há constituição de um CsO, numa relação ou em outra (DELEUZE; 

GUATTARI, 2012, p. 32). 

No plano da formação de enfermeiros, seriam os desejos mobilizados de forma 

(in)voluntária pelos professores nos corpos dos estudantes; que querem após formados ser 

reconhecido profissionalmente, bem sucedido economicamente, apreender um conjunto de 

conteúdos que o confere uma prática autônoma, expressiva e leve; ou o desejo de 

aniquilamento do corpo que ensina, por se comportar de forma desorganizada, autocrata, 

não pontual, com um figurinos inapropriados aos valores éticos da profissão, entre outros. 

Nessa concretude, que firmamos o pensar de um corpo que seja desvelado na 

formação de enfermeiros em pleno século XXI a partir da atribuição de novos contornos, 

traços peculiares de subjetividade que estimule estudantes universitários de enfermagem 
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sobre a importância do observar-pensar-refletir-intervir com condutas clínicas de cuidar 

capazes de privilegiar as singularidades dos clientes que transitam na rede de saúde e 

minimizar as forças opressivas presentes no cotidiano dos processos de trabalho. 

Por si só processo de trabalho em saúde apresenta-se circunscrito a um 

determinado território existencial que opera em um referencial ético-político em que os 

trabalhadores de saúde adotam um “plano de consistência” entre eles e os clientes no qual 

operam pelos já referidos fluxos circulantes na relação estabelecida entre professor-

estudante na sala de aula; e se refere a um campo invisível do cuidado em saúde 

(FRANCO; MERHY, 2011, p. 13). 

Tornar perceptível esse campo invisível na formação de enfermeiros nos convida a 

pensar sobre relações menos verticalizadas entre o professor e o estudante de enfermagem 

no cotidiano do ensinar; flexibilidade nas grades curriculares a partir da ruptura do 

aprisionamento matricial a conteúdos estritamente biológicos em detrimento de disciplinas 

subjetivas que estimulem nos futuros enfermeiros dimensões políticas, criadoras, éticas e 

solidárias no campo do cuidado. 

Ao propor reflexões sobre o corpo no discurso da subjetividade, Figueiredo; 

Machado (2009, p. 390), realizam uma viagem instigante, que o considera dinamicamente 

como sendo 

[...] ente livre, no sentido de corpo instrumento-ação, ele pode interferir sobre 
códigos culturais. Sua interferência é possível desde que ele desenvolva a 
capacidade de problematizar esses determinantes. O sujeito da vazão aos fluxos 
de desejo e paixão em busca de realizar sua singularidade na relação, solidária e 
criativa, para com o outro. Ele (o sujeito) respeita as diferenças existentes entre 
as partes. Nesse caso, o processo de individuação se manifesta sob a perspectiva 
da singularização ou subjetivação. 

  

O corpo, elemento da ciência do cuidado, espaço mínimo que é humano-ativo, 

dono de suas próprias ideias, opiniões, valores, ambições e visão de mundo. Corpo 

histórico sendo fonte e mediação de conhecimentos e saberes mediante memórias nele 

fixadas. Lugar de expressão e criação, de sentido e representações, de escuta-mítica, de 

cognição, da produção de imagens. Poder e produtos de subjetividades; instituído e 

instituinte, que faz movimentos políticos de mudança. Corpo real-emocional (objetivo e 

subjetivo). Corpo-memória, pois somos o que lembramos. Assim, o corpo é carne-

memória, ética, vivo, pulsante, carne-sangue, origem e fim da cultura criada 

(FIGUEIREDO, et al; 2012, p. 169). 
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Na interação dinâmica de corpos, sejam os que cuidam ou que aprendem o ofício 

de cuidar em um ambiente, aqui ampliado para espaço em que nascem e vivem as pessoas, 

onde elas coexistem como individuais e coletivas, ao mesmo tempo em que identificam 

quem recebe o cuidado e aquelas que o oferecem. Esse cuidado se dá no microambiente 

(hospitais, centros de saúde, em casa) e um macroambiente (espaços comunitários e 

coletivos); é um local da utilização de técnicas e tecnologias; da produção de processos de 

cuidar; ecoespaço onde estão os elementos do ambiente (luz, ar, água, resíduos, mobiliários, 

higiene) que dizem respeito aos riscos biológicos, químicos, ergonômicos e físicos; enfim, 

lugar de construção e reconstrução de modelos e modos de trabalhar, de se relacionar, de 

cuidar, de fazer história (FIGUEIREDO; MACHADO, 2009, p. 381). 

A partir desses discursos acreditamos em novos caminhos teóricos com estratégias 

pedagógicas criativas e inovadoras para formação de enfermeiros versáteis em seu campo 

de atuação. Sim, é possível percorrer em meio a currículos engessados com táticas 

pedagógicas que sejam capazes de estimular o imaginário dos estudantes os colocando em 

zonas de riscos tão subjetivas a ponto de problematizarem após diversas análises os 

contextos em que transitam. 

Comungamos com o saudoso Tavares (2009, p. 15) que nos presenteia com 

reflexões de uma metodologia pedagógica dirigida ao ensino do teatro, aqui contextualizado 

na área de Enfermagem, a saber: 

 
A escola deveria ter por missão permitir e estimular a experimentação. Isto é 
verdade nos países em desenvolvimento, nos quais o imperialismo cultural e 
econômico, associado a uma situação política marcada pelo autoritarismo, pela 
dominação, pela censura e pela usurpação de poder, permite que sejam 
cooptadas as manifestações artísticas que contestem a ordem em vigor. A escola, 
ficando atenta, curiosa e crítica em relação a essas explosões artísticas e culturais, 
pode dar sentido concreto à experimentação. 

 

Por fim, esperamos que estas breves reflexões incluídas neste paper que envolvem 

diretamente articulação filosófica do CsO, junto ao tripé teórico, corpo, ambiente e 

cuidado; sejam capazes de mobilizar na formação superior de enfermeiros, sobretudo no 

plano prático do ensinar a descaracterização do corpo que aprende como receptáculo de 

saber e a inclusão junto a esfera biológica de matrizes subjetivas quando induzem os 

estudantes a pensar o cuidado de enfermagem. 
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