
É enorme nossa história

Ninguém sabe exatidão

É que nem o horizonte

Grande na imensidão

Tem muitos capítulos

Nesta linda profissão
 

Trecho de “Histórias de 

Enfermagem no Universo do 

Cordel”

Onã Silva é enfermeira 

pós-graduada em Saú-

de Pública e educadora. 

Formada também em artes cênicas, 

defende que o cuidado não deve fi-

car restrito a técnicas centradas na 

clínica: “Fala-se de uma transição 

paradigmática para uma Enferma-

gem de olhar mais ampliado, mas 

na realidade sempre está voltada 

para a questão hospitalar. É difícil 

encontrar enfermeiros com perfil 

político, literário e centra-se num 

tecnicismo com perfil hospitalo-

cêntrico”, explica.

A enfermeira vive em Goiás, escreve 

peças de teatro e já publicou cinco 

livros entre os quais se destacam “A 

quadradinha de gude”, infanto-juve-

nil voltado à prevenção de drogas, e 

“Miriã, uma enfermeira bambambã”, 

romance em que a protagonista inte-

rage com personagens reais e narra, 

unindo realidade e ficção, a história 

de sindicatos, da Associação Brasi-

leira de Enfermagem e de escolas 

de Enfermagem. Sua última obra é 

o livro “Histórias da Enfermagem 

no Universo do Cordel”.

Estilo característico da Região Nor-

deste, a literatura de cordel é uma 

forma de escrita rimada de causos 

típicos da cultura oral. Na sua últi-

ma obra, Onã Silva traz os diversos 

locais, tempos e personalidades da 

Enfermagem em contos divididos 

em sextilhas, que são estrofes de 

seis versos de sete sílabas, com 

rimas ao término do 2º, do 4º e 

do 6º versos (existem cordéis em 

diversas métricas). 

Embora tenha formato poético, o 

livro é, como define a autora, uma 

obra científica, produto de pesquisa 

e quase cinco anos para sua con-

clusão. “Precisei primeiro estudar 

80 referências, conversar com pes-

soas, visitar sites. Durante um ano 

trabalhei com as referências, tendo 

conhecimento sobre a história da 

Enfermagem. No ano seguinte trans-

formei o conteúdo em versos livres, 

sem compromisso com métrica. De-

pois precisei de uma consultoria do 

cordelista João Bosco, doutor em 

linguística na área de cordel, para 

Ler, narrar, cuidar

Arte e Enfermagem

Enfermeiras mostram que a literatura pode ser uma grande 
aliada na arte do cuidar para além do conhecimento técnico

Para Onã Silva, o cordel facilita para o 
público conhecer mais sobre a Enfermagem
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unir a linguagem, a métrica e a sonoridade. Em mais um ano 

e pouco passei tudo para versos de cordel”, explica.

Além do ineditismo do formato literário na Enfermagem, a 

abordagem dos personagens reais foi trabalhada com cuidado 

especial. Buscando contar sobre personalidades como Floren-

ce Nightingale e Ana Néri. Wanda Horta recebeu um cordel 

exclusivo. “Ela é importante e eu resolvi homenageá-la”. 

Apesar do tema, o público-alvo deste livro de cordéis não é 

restrito. O objetivo é mostrar à sociedade em geral, não ape-

nas ao profissional da área, que as atividades da Enfermagem  

são realizadas além das paredes do hospital. “Tenho 30 anos 

de trajetória literária. As artes e a Enfermagem não são ex-

cludentes, mas sim complementares. Eu posso cuidar de uma 

pessoa com um poema, com uma palavra melhorada, usando 

o lado literário para trazer conforto”, conta.

Onã se define como uma “arte-educadora” que usa os saberes 

técnicos e estéticos. “Eu utilizo várias linguagens. A arte es-

tética da Enfermagem é resumida em uma frase da Florence: 

‘enfermagem é uma das artes, poder-se-ia dizer a mais bela 

das artes’. A gente lida com cuidado humano; essa é a arte 

maior que existe. Quando o paciente recebe um cuidado, um 

curativo ou uma orientação, ele também tem seu lado criati-

vo. Isso ajuda a humanizar o atendimento”.

Para exemplificar a relação entre as artes literárias e drama-

túrgicas com a arte do cuidar, ela cita seu poema “Tum-trá”, 

que nasceu de uma inspiração durante um atendimento em 

um pronto-socorro e que depois foi adaptado para o teatro, 

em encenação ocorrida na Praça dos Três Poderes, em Brasí-

lia. “Na minha atuação como enfermeira, dentro da saúde da 

comunidade, utilizei técnicas de teatro para assuntos diver-

sos, como vacinação, higienização e prevenção às drogas. É 

essa a nossa atuação, não só usar a técnica pela técnica, mas 

também formas criativas de abordar determinados assuntos”.

De acordo com a escritora, essa humanização pode ser reali-

zada de forma criativa e acolhedora, demonstrando interesse 

em cuidar da pessoa. “A pessoa cuidada entende quando o 

profissional está interessado ou não pelo cuidado. O toque e 

o olhar também são arte”, finaliza.
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A Enfermagem é uma ciência autônoma área com métodos 

e produção intelectual própria, altamente concentrada nos 

aspectos técnicos. No entanto, experiências de profissionais 

com a literatura mostram que o cuidar pode ser enriqueci-

do com criatividade e sensibilidades nem sempre presas à 

lógica acadêmica.

Candida Elizabete dos Santos Soares, de São Paulo (SP), 

construiu carreira na Enfermagem iniciando como auxiliar 

em pronto-socorro, clínica médica e cirúrgica, UTI e ambu-

latório. Como enfermeira, atuou no Programa Saúde da Fa-

mília na capital paulista e no estado do Rio Grande do Sul. 

Atualmente, concilia o trabalho em atenção básica com a do-

cência no ensino superior. Após mais de 25 anos de atuação, 

transformou as situações vivenciadas no cuidar em contos, 

publicados no livro “O retorno pelo caminho do pão”. 

A escrita da enfermeira é referenciada no seu gosto ecléti-

co. Fã de autores brasileiros como Fernando Sabino, José de 

Alencar e Moacyr Scliar, além de estrangeiros como Ernest 

Hemingway e Aldous Huxley, tomou como ponto de partida 

para a sua obra o incentivo de alunos. 

Como supervisora de estágio, comumente propunha discus-

sões a partir de temas como empatia, trabalho em equipe, 

respeito, comunicação e humanidade. “Para exemplificá-los, 

sempre utilizo experiências que tive como profissional. A 

ideia de escrever um livro de contos e narrativas de minha 

vida profissional surgiu em meio a uma dessas discussões, 

quando alguns alunos comentaram que eu deveria contar es-

sas experiências em um livro”, explica.

A enfermeira paulista vê sua inspiração no fato de não querer 

perder, por esquecimento, os momentos que tem por precio-

sos e que lhe ensinaram. “A ideia estava em minha mente já 

fazia anos. No entanto, esta vida atarefada nunca me dava 

a oportunidade que eu acreditava que fosse necessária para 

escrever. Após um acidente de trabalho, que acabou por me 

afastar dos serviços é que consegui (feliz ou infelizmente) o 

tempo de que precisava”.

O início da escrita revelou para Candida a sua própria facili-

dade com as palavras. Ao cabo de três meses já havia escrito 

as narrativas da sua obra. “Eram tantas lembranças que a di-

ficuldade foi escolher apenas 25”, revela. A autora conta que, 

por outro lado, algumas pessoas não criam no interesse de 

leitores fora da área da saúde ou até mesmo por se tratar de 

conteúdo que não se constituía alguma novidade científica. 

“Acredito em todas as palavras que escrevi e, também, na 

importância de sermos humanos, de tratarmos todas as pes-

soas que precisam de nosso cuidado com respeito e carinho. 

Afinal de contas, quem de nós não gostaria de ser tratado 

desta forma?”.

Candida defende que na Enfermagem são necessárias muita 

leitura e disposição diária ao aprendizado. “A leitura tem a ca-

pacidade de nos remeter a situações inusitadas, inesperadas e, 

por que não dizer, impossíveis de serem imaginadas em nossa 

vida cotidiana. Pode ser uma revista em quadrinhos, um artigo 

em uma revista científica, um livro de autoajuda, religioso ou 

de ficção. O importante é que me dê o que preciso em deter-

minado momento de minha vida. Às vezes preciso rir, refletir, 

aprender, viajar ou simplesmente sonhar”.

Levei os prontuários para anotar os 
sinais vitais dos pacientes, carreguei 
uma cadeira até o quarto e sentei-me 

próximo ao seu leito. Falei que iria per-
manecer com ele até que adormecesse 

Trecho de “O retorno pelo caminho do pão”

Arte e Enfermagem
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Candida Soares: “Em nossa profissão precisamos ler muito e estar dispos-
tos diariamente ao aprendizado”
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