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«Cinco estrelas»: acerca das competências morais  

no exercício de Enfermagem 
 

 

Tem-se vindo progressivamente a tornar mais frequente falar de competências 

profissionais,  enquadrando-as num modelo de tipo construtivista e aplicando-as à 

prática de Enfermagem.  Se aceitarmos que esta profissão “tem uma tripla orientação 

no que diz respeito ao que realiza em nome do ser humano (ética), em nome da profissão 

(deontologia) e em nome da sociedade (moral)”1 então, ao cuidar de uma Pessoa, teremos 

necessidade  de instrumentos e habilidades de géneros diferentes, como são os de 

ordem técnico-científica e os de ordem moral…  

Atendendo às etapas que cada um vai percorrendo, no caminho do desenvolvimento 

profissional, a forma como se encara o que é ser enfermeiro  poderá ser bastante 

diferente no primeiro ano,  no quarto2 ou ao longo3 dos anos de exercício.  A 

competência profissional assume características multidimensionais e aquilo que cada um 

espera (e considera que os outros valorizam na sua acção) vai sendo modificado pelas 

experiências  vividas e reflectidas. E este é um processo absolutamente individual pois a 

dimensão do ser e do devir (do tornar-se) desenvolve-se de uma forma singular em cada 

um…   

É neste sentido que o acto de Enfermagem se assemelha ao desempenho de um papel que 

cada um de nós interpreta de forma diferente - há um estilo pessoal que se constrói, 

relacionado com a reflexão sobre o vivido e a vontade de adequar os comportamentos e 

atitudes. E, porque somos pessoas, também relacionado com as virtudes que cada um se 

empenha em desenvolver - se,  por exemplo, nos opomos ao autoritarismo e tentamos 

estar atentos ao nosso comportamento para nos tornarmos mais tolerantes (e a 

tolerância é uma “pequena virtude”4),  esse esforço estará presente no desempenho das 

funções como enfermeiros, quando vestirmos a “bata branca”. 

Muitas vezes, em determinadas circunstâncias, o nosso papel parece estar (in)definido e 

hesitamos quanto ao que fazer - é nessas alturas que nos socorremos de alguns pontos 

de apoio como a experiência, a formação, a criatividade e a sabedoria pessoais.  

Considero que estes elementos constituem um verdadeiro património individual, que 
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podemos capitalizar quando partilhamos com os outros. Através da experiência e da 

formação, “as enfermeiras desenvolvem atitudes, crenças, conhecimentos e habilidades 

que, quando integradas em padrões morais e legais, caracterizam uma prática 

profissional envolvida e competente”5. Através da criatividade e sabedoria,  poderá ser 

facilitada a abordagem de situações novas ou particularmente delicadas, que  nos 

coloquem em conflito ou em situação dilemática. 

 

Partindo do princípio que a competência profissional é caracterizada “fundamentalmente 

como juízo e acção sensata em situações complexas, únicas e incertas, com valores em 

conflito… também requer conhecimento reflexivo para lidar com áreas que não se 

prestam a soluções comuns”6 – há que aceitar a possibilidade da  competência na 

prestação de cuidados de Enfermagem ter foros de circunstancialidade apreciável. Ou 

seja, de re-conhecer a circunstância e os contextos em que se desenvolvem os actos e 

em que decorre a intervenção de Enfermagem.  

Qualquer que seja a situação,  encontramos necessariamente o exercício de 

competências de ordem não-técnica (“de terceira dimensão”7), onde se incluem as 

atitudes existenciais ou éticas, que enquadram “a referência a valores e a perspectiva 

existencial do sujeito”8. 

Este sujeito, que tem um caminho pessoal a percorrer e que existe ligado à instituição 

social, constitui o suposto da Ética e está inserido, vinculativamente, no domínio da 

Moral.  E cada um de nós é esse “sujeito” – que desenvolve o seu agir numa dinâmica de 

construção de si próprio (esfera privada) e atendendo à existência dos Outros (esfera 

pública). A ponte entre a relação consigo e a existência social é tecida pelas virtudes e 

pelos valores -  assim, quando uma enfermeira age junto de um utente (provavelmente, 

deveria escrever cliente), o seu agir reflecte também as suas virtudes e os seus valores.  

Os  cuidados de Enfermagem surgem-nos como acto humano intencional, de uma-pessoa-

para-outra; são, por isso,  acções deliberadas em que o desempenho de tarefas e 

actividades tem o Cuidar como ideal moral9. 

 

Levei algum tempo a compreender que as organizações constituem “espaços morais”10, 

onde nos desenvolvemos e onde é possível agirmos com um impacto maior do que 
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singularmente como indivíduos. E, como seria de prever, a possibilidade de enriquecer a 

actuação faz-se acompanhar da correspondente responsabilidade. Daí que a competência 

moral possa ser encarada como representação mental, capacidade interpretativa e acção 

consistente  - como habilidade de reconhecer-se enquanto pessoa moralmente 

responsável.  Assim, a competência moral será dinâmica, como uma espécie de 

capacidade de orientar-se num espaço moral.  

 

Seria relativamente fácil, tomando como fonte documentos tais como o  Código 

Deontológico dos Enfermeiros11, o Regulamento do Exercício Profissional dos 

Enfermeiros12 (1996) , a Carta Deontológica do Serviço Público13 (1993) ou alguns 

artigos do Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração Pública14 

(1984),  prever um conjunto de competências ligadas ao cumprimento dos deveres 

enunciados. Atente-se, porém, que os deveres não se esgotam no plano jurídico, tendo 

implicações de ordem ético-moral que estão acima (ou além) das normas estabelecidas e 

que se referem essencialmente à consciência moral do enfermeiro.  Assim, não passaria 

de exercício académico ou, pelo menos, teórico. E se bem que haja necessidade de 

teorizar, no processo de aprender15,  esse tem sido o passo preliminar que damos mais 

frequente. O que verdadeiramente importa é que a reflexão conduza à acção e que esta 

re-conduza à reflexão, como meio e modo de descristalizar as nossas condutas.  A 

especificidade da aprendizagem adulta16  não se compadece de teoricismos e centra-se 

mais em problemas e na procura de soluções (ainda que compreendendo previamente que 

cada solução não pode constituir uma “receita”). 

 

E o problema nesta reflexão reside em torno da importância das competências morais 

para a prestação de cuidados de Enfermagem uma vez que esta poderá ser uma área de 

handicap no exercício das competências profissionais. Penso que esta afirmação tenderá 

a suscitar desacordo (solicito o exercício da tolerância por parte do leitor!)  ou a cólera 

(e aí, afirmo a minha boa-fé, por expressar o que julgo ser verdade).  E, provavelmente, 

poderia ter começado por aqui, ao fazer esta afirmação - mas ela representa, também, 

um certo ponto intermédio (de uma certa chegada e de voltar a partir) na procura da 

importância que, julgo, este tipo de competências possui.  
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Senão, vejamos. Por um lado, “é necessário reconhecer que a dimensão moral é uma 

dimensão de toda a consciência humana”17, pelo que seria absolutamente insensato 

ignorá-la e aos elementos que a constituem e, por outro lado, existe alguma diferença 

entre a competência ética e a competência moral, pela própria caracterização das 

esferas privada e pública. 

Para fundamentar a moral, agimos porque a razão nos diz que qualquer ser humano agiria 

do mesmo modo18  (logo, ajo porque devo) e todos sabemos qual é o nosso dever, mesmo 

quando escolhemos não o cumprir. Assim, a moralidade supõe autonomia da vontade e 

livre arbítrio. Não sendo mero trocadilho, existe alguma  diferença  entre o “agir bem” e  

“bem agir” (na linha da destrinça entre moral e ético).  

A diferença com a competência ética decorre de não nascer de modelos ou de regras já 

que o propriamente ético da conduta se dá ao nível constituinte do agir e o elemento 

determinante na acção ética é a intenção (mesmo que o nosso povo afirme que “de boas 

intenções está o caminho para o inferno cheio”) e a finalidade que a pessoa tem e não o 

tecido institucional - daí que “pessoas verdadeiramente competentes agem a partir de 

inclinações alargadas, não de regras aceites e, por isso, podem superar o facto evidente 

de que as respostas puramente habitudinárias não são assaz estruturadas quanto à 

infinita variedade de circunstâncias que estamos em condições de enfrentar”19.  

 

Parece-me que, na vida de todos os dias, não paramos para distinguir entre um 

comportamento ético e um juízo moral.  Quando actuamos, numa situação específica,  

fazemo-lo de um modo que apelidamos de “intuitivo”  e quanto mais familiar a situação 

nos é, mais competentes nos sentimos a lidar com ela.  “Nos momentos de perturbação, 

por outras palavras, quando não somos competentes no nosso micromundo, é que 

reflectimos e analisamos, ou seja, nos tornamos como principiantes que procuram levar a 

cabo com desenvoltura a tarefa do momento”20.   Se alargássemos esta ideia, 

poderíamos conceber a possibilidade de ser, nesses momentos de perturbação, que 

estamos mais disponíveis para perguntar: “e agora, o que posso fazer?” que é, em si, 

diferente de perguntar “e agora, o que devo fazer?” 
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A moralidade, enquanto respeito por normas e princípios (e portanto, prescritiva e 

normativa), é do domínio do Dever e reguladora da conduta, sendo de distinguir entre a 

consciência dessas regras (juízo moral) e as práticas desenvolvidas (acção moral). Se 

quisermos, é similar à distinção, que tantas vezes fazemos, entre a teoria e a prática, 

tomando a teoria também como dimensão da conduta humana.  Neste sentido, levanta-se 

a questão da consistência21 entre o aspecto cognitivo e a conduta, ou entre as boas 

intenções e a acção moral, entre as quais as competências morais fazem a “ponte”.  

Parece-me que pode ser no decurso desta ideia e da verbalização de intenções diversas 

das acções realizadas que tenha nascido a tal expressão que “de boas intenções está o 

inferno cheio”. 

 

Numa outra perspectiva, não deixa de ser curioso que a 1ª questão de ordem moral 

(redigida por Kant) tenha sido “O que devo fazer?”  e se tenha vindo a transformar, no 

pensamento de Paul Ricoeur,  em “Como quero conduzir a minha vida?”.  

A competência, em qualquer domínio, inclui duas vertentes muito claras: a  avaliação do 

comportamento, no sentido da sua adequação, e a regulação do comportamento de 

acordo com a avaliação realizada.  A relação é de conjunção (ou melhor, de associação) 

entre avaliação e alteração/mudança.  

No percurso de desenvolvimento de uma competência, definem-se pelo menos quatro22 

formas de expressão da mestria:  

a)  no conhecimento organizado das ideias e conceitos-chave envolvidos;  

b)  na capacidade de identificar ou reconhecer as circunstâncias próprias 

para as aplicar;  

c)  na argumentação que fundamenta a escolha realizada e  

d)  na acção que traduz a aplicação prática das ideias e conceitos. 

É clássica a definição da competência de juízo moral estabelecida por Kholberg, 

circunscrevendo-a como “a capacidade de realizar juízos e decisões morais (i.e., 

baseados em princípios internos) e de agir em concordância com esses juízos”23.  

O juízo e o comportamento morais têm aspectos pronunciados de competência e, como 

outras competências, a de ordem moral pode ser promovida24 pela educação ou regredir 
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em determinadas fases se não houver acompanhamento ou um meio activo que a facilite.  

De entre alguns estudos nesta área, Lind analisou a relação entre a participação numa 

instituição com elevados valores pró-sociais e o desenvolvimento moral dos seus 

membros25, defendendo que as competências morais são o núcleo do desenvolvimento 

moral e que não se pode julgar a moralidade de outrem pela sua decisão concreta mas 

pela forma como ele ou ela chegaram a essa decisão. 

  

Tendo assim “isolado” a competência moral, poderemos passar a analisá-la, verificando 

que ela se  desdobra  em diversos componentes26, designadamente:  

a)  a sensibilidade moral (a habilidade para identificar quando algo que se 

fez afectou o bem estar de outra pessoa, quer tenha sido positiva ou 

negativamente),  

b)  o juízo moral (ajuizar o que deve ser feito em determinada situação),  

c)  a intenção moral (que preside à deliberação e decisão)  e  

d)  o comportamento moral (ao executar a decisão). 

Assim, as representações da situação são operadas pela sensibilidade moral e, no 

processo de formulação do juízo moral intervém os conhecimentos, o raciocínio e as 

estruturas hipotetico-dedutivas sendo a dimensão da conduta, de novo, apreciada à luz 

da sensibilidade – estamos perante uma espécie de círculo de  apreciação-juízo-acção. 

É de salientar que o juízo27 moral é de carácter afectivo e cognitivo, em termos dos 

princípios morais que uma pessoa segue e quão competentemente os aplica no processo 

de tomada de decisão.  

 

Talvez não seja demais recordar que a valorização moral das acções não tem a ver com 

ser-se censor ou penalista. A moral é, sobretudo, orientação da acção própria e não um 

instrumento de juízo sobre a acção alheia - por isso, nada tem de moralista (aquele que 

prodigaliza elogios e recriminações em função das acções alheias) e cobre todo o leque 

da experiência humana que é sujeito a juízo moral e a acção voluntária28. 
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Qualquer competência pode ser definida como tendo três componentes29 essenciais: 

conhecimento, atitudes e habilidades. Por isso, nem sequer me atreveria a tentar 

elencar, em género de listagem,  aspectos da configuração das competências morais...  

A reflexão ora feita centra-se mais em pensar a importância e os elementos 

fundacionais da competência moral de forma a “fazer as pontes” para a prática de 

enfermagem.  

Assim, daria aqui algum enfoque ao respeito e empatia, à qualidade do cuidado, à 

disponibilidade e parceria – e, por isso, entitulei este artigo de cinco estrelas como se 

de uma  constelação se tratasse mas também pela utilização “cinco estrelas” associada à 

excelência. 

 

Como princípio (e atitude) moral essencial está o respeito30 por si e pelos outros, como 

pessoas únicas, seres de relação, de passagem, de experiência, de pensamento, de 

imaginação, de  desejo, de vontade. Cada pessoa é um ser-no-mundo31, uma totalidade 

viva e em crescimento que reage como um todo unificado. O respeito radica-se no 

reconhecimento da  dignidade da Pessoa Humana, na ideia de que o ser humano, como 

sujeito moral, possui uma dignidade absoluta.  Consequentemente, o processo de Cuidar 

constitui-se como uma relação interpessoal, em que a competência moral da enfermeira 

se fundamenta no seu compromisso de Cuidar o outro e na intenção de o afirmar como 

pessoa.  

Na prática, não é assim tão simples respeitar plenamente o Outro – porque não significa 

simplesmente tolerá-lo mas aceitá-lo sem preconceitos... A palavra respeito é uma 

palavra especial - não pode ser confundida com tolerância nem com simpatia. O respeito 

considera todos, independentemente das suas características e dos seus antecedentes, 

como pessoas igualmente dignas. É uma palavra difícil de viver, de tal modo estão 

enraizados em nós os preconceitos e os juízos de valor. Por isso, nem sempre 

respeitamos todas as pessoas. 

E, perto do respeito e próxima da solicitude, já que implica a preocupação com os outros, 

está a  empatia -  “subjacente a muitas facetas do juízo e da acção moral”32. Hofman33 

defende que as raízes da moralidade devem procurar-se na empatia, já que essa 

capacidade de afecto empático nos leva a agir para tentar ajudar. Entendendo-a como 
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capacidade de com-partilhar, a empatia reporta-nos  à autoconsciência e constitui-se 

como “competência-social chave”34 - trata-se de intuir os sentimentos dos outros pela 

habilidade de ler os canais não-verbais, de tentar “calçar os sapatos do outro”, sabendo 

que essa sintonia será sempre uma mera aproximação. De alguma forma, a empatia tem 

sido menorizada pelas dificuldades que comporta  mas “compreender os outros é a 

grande aventura, uma aventura mais ambiciosa que a antiga obsessão pelas conquistas 

(…) Descobrir a empatia é a nova recompensa da intimidade”35. 

 

A valorização do respeito e da empatia nos papéis e nos discursos pode não ter 

correspondência imediata nas práticas que visam cuidar. Quantas vezes, talvez até com 

a melhor das intenções, já decidimos por outra pessoa o que ela iria fazer? A expressão 

“vamos tomar banho?” é paradigmática – já a tinha dito umas centenas ou milhares de 

vezes quando um doente me respondeu literalmente  e, nesse momento, percebi que, 

além de incorrecta pela utilização do plural (o prestador de cuidados não vai concerteza 

ainda que utilize o plural), se tratava de uma falsa pergunta, porque as rotinas já 

estavam decididas. Assim, a pergunta não era senão uma espécie subterfúgio simpático 

para comunicar a decisão do prestador de cuidados.  

O respeito também se espelha (como a confiança) nas pequenas coisas, como o prometer 

voltar (“volto já”) e voltar mesmo, o dizer “só um bocadinho” e não se esquecer.  Entendo 

que se reporta à aceitação das crenças e valores dos outros -  portanto, a que eu 

compreenda a sua recusa em aceitar uma transfusão de eritrócitos como em comer 

carne de porco, que providencie acesso ao pároco ou ao pastor da sua igreja, que 

preserve a sua identidade social positiva, desde o acolhimento até à alta, e que utilize o 

nome que a pessoa prefere mas é ainda  mais do que isto… 

 

A qualidade do cuidado diz respeito à meta de excelência no cuidado prestado, numa 

perspectiva holística da pessoa.  A avaliação da qualidade dos cuidados poderá ser 

realizada segundo uma tríade de vertentes (estrutura, processo, resultados) mas o que 

se pretende salientar aqui é a dimensão moral do serviço que se presta e que os outros 

esperam de nós. Não basta saber que os utentes têm direito a ser “tratados pelos meios 

adequados, humanamente e com prontidão, com correcção técnica, privacidade e 
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respeito”36,  é necessário que a prestação de cuidados concreta ao Sr. Manuel ou à Srª 

Maria seja boa, enquanto zelosa e competente. Ou seja, não se trata da pura satisfação 

de um direito  formal37 mas a associação da competência técnica, científica e moral para 

a prestação de um cuidado de qualidade aos níveis físico, emocional, espiritual, 

intelectual e social. 

 

Leva-se tempo (que não necessariamente cronológico mas de reflexão sobre o vivido)  a 

passar de “estou a tratar o Sr. Manuel como eu gostaria de ser tratado” para “estou a 

tentar tratar o Sr. Manuel como ele gostaria de ser tratado”.  Porque costumamos 

inverter o sentido da frase popular, que é regra de ouro, de «não faças aos outros o que 

não queres que te façam a ti» - e esta afirmação, nesta forma, é correcta; se lhe 

invertemos o sentido, e a transformamos em «faz aos outros o que queres que te 

façam», estamos a pretender ter um universo cheio de pessoas como nós... Esta 

passagem de «como eu» para «como ele» gosta de ser tratado,  implica passar de uma 

projecção pessoal para o verdadeiro respeito pelo outro. 

 

Estar empenhado na missão de cuidar integralmente do outro e de o ajudar a cuidar-se 

cruza-se com a acessibilidade e disponibilidade do enfermeiro. 

A disponibilidade, por demonstrar que se pode dispôr, na expressão de estar livre para… 

. E é daquelas condutas que se percebe e se transmite -  e é por isso que evitamos 

transmitir a mensagem de estar sempre a correr (já constatei que há pessoas que 

desenvolvem um ritmo muito rápido com um ar sereno e pessoas que correm e se agitam 

e cujo resultado final é mais de aparato que de eficácia) ou a olhar para o relógio. Como 

se a disponibilidade fosse, simplesmente,  “ser capaz de” se aquietar.  Mas, um pouco 

mais longe, pode representar disponibilidade para se modificar, para se ajustar às 

realidades, sem uma rigidez espartilhadora mas que, como a tolerância, tem os seus 

limites (tolerância absoluta seria intolerável como a flexibilidade absoluta seria 

brandura excessiva). Curiosamente, a disponibilidade pode ser de si, do tempo, do 

estar... 

Finalmente, disponibilidade para a parceria – para encarar os destinatários dos cuidados 

como iguais no processo de cuidado; fazer com… em vez de apenas fazer para…. (o que 
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implica planear e realizar em conjunto). E é mais difícil (e mais moroso) “fazer com” do 

que substituir a pessoa – todavia, parece ser muito mais duradouro e eficaz. Estamos 

aqui a enquadrar a parceria como um “considerar parceiro”, ao mesmo nível,  com a 

mesma tarefa e/ou objectivo.   Ainda prevalece muito a ideia de que existem 

profissionais que diagnosticam e prescrevem e doentes/utentes a quem compete 

obedecer – mas tem vindo a ser reconhecido que o centro da atenção, na Saúde, está em 

mudança.   

Se é geralmente aceite que a acção de cada um de nós é decisiva para a promoção ou 

protecção da sua saúde, a prevenção ou tratamento das suas doenças, os que pretendem 

cuidar têm de se debater com o dilema de o fazer de tal modo que possam assegurar, o 

melhor possível,  o resultado final. E isto nunca estará, exclusivamente, na mão dos 

profissionais -  "É cada vez mais reconhecido pelo Sistema de Saúde que a chave do 

sucesso de uma intervenção em que o diagnóstico é correcto de a prescrição de 

tratamento adequada, está sediada na adesão do sujeito em tratamento"38. 

Aumentar a participação do doente/utente e o sucesso do sistema de saúde pressupõe 

cuidados de saúde centrados no utente – planeados e realizados com... , em parceria. 

 
Foi já reconhecido que a inserção em organizações pouco voltadas para os aspectos 

morais também não é promotora de desenvolvimento nesta área. Não obstante, é 

importante compreender que os valores “são como coelhos - multiplicam-se. Portanto, 

compete à organização escolher, com antecedência, quais os valores que partilha”39.  Não 

parece ser muito corrente que as regras40 derivem dos valores, embora fosse essa a 

premissa desejável e, quantas vezes, sentimos que é difícil desmantelar argumentos 

como “sempre foi assim!”, “o meu chefe disse que era assim!” ou “toda a gente faz 

assim!”. São expressões de “gramática organizacional”, algo cínica e algo céptica, que 

revelam, no fundo, muito mais sobre uma organização do que o seu organograma!  

 

Se concordarmos que o trabalho é uma situação moral e que “dois elementos 

principais tornam um trabalho interessante: em primeiro lugar, o exercício da habilidade 

ou do saber, em segundo, o esforço da construção”41, sabemos que o trabalho de prestar 

cuidados de enfermagem é uma forma especial de estar com os Outros.  
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Precisamos de reflectir no que fazemos e dizemos. E, fundamentalmente, de ajuizar 

moralmente a nossa conduta. O trabalho que realizamos é demasiado importante para 

não lhe atribuirmos a componente moral que lhe é devida!   

O desenvolvimento das competências morais passará por estes cinco pontos, mesmo não 

se encerrando neles: respeito, empatia, qualidade do cuidado, disponibilidade e parceira. 

Que o caminho de construção de cada um de nós seja.... cinco estrelas! 
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