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RESUMO 

 

Valadares, V. M. (2018) Entre o afeto e o artefato: o conforto em questão (Tese de Doutorado) 
Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

 

O conforto humano foi aqui abordado numa perspectiva compreensiva e qualitativa.  A partir 

da constatação da disseminação do conforto na vida da sociedade brasileira contemporânea, foi 

feita um estudo bibliométrico da aderência ao tema pelas áreas do conhecimento na base 

Scopus. Em seguida uma aproximação semântica através da língua portuguesa foi elaborada, 

em termos de morfologia, etimologia, acepções, sinonímia e relações de grupos analógicos. 

Foram identificados trinta e sete variações do vocábulo confortar distribuídas por várias classes 

de palavra o que evidencia a riqueza da sua cognação.  Três núcleos acepcionais foram 

propostos relativos à noção do conforto: o autóctone, o medieval e o moderno. A ênfase no 

terceiro núcleo na atualidade tem conduzido a uma abordagem reducionista do sentido pleno 

do conforto e observamos como é feito uso dele no senso comum e por diversas disciplinas. Foi 

possível observar a fragmentação do conforto inter e intra disciplinar, sendo que na enfermagem 

se encontra uma reflexão mais consistente sobre o tema. Na falta de uma reflexão seminal sobre 

o conforto, anterior à sua disciplinarização, a pesquisa rumou por um entendimento 

compreensivo desse fenômeno e sua relação com o desenvolvimento humano ao lidar com suas 

múltiplas noções, seus aspectos semânticos e perscrutando-o mediante uma abordagem híbrida 

com ênfase fenomenológica. O trabalho intentou em contribuir para que o conforto venha a se 

constituir numa categoria do pensamento humano. Ao ser colocado em questão, também foi 

justificado porque o situamos entre o afeto e o artefato e suas implicações gerais em relação ao 

ser humano engajado no mundo.  

 

Palavras-Chave: Conforto humano. Psicologia ambiental. Psicologia social. Percepção. 

Fenomenologia. 
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ABSTRACT 

 

Valadares, V. M. (2018) Between  the affection and the artefact: enquiring comfort (Tese de 
Doutorado) Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 
 
 
Human comfort has been approached here in a comprehensive and qualitative perspective. 

Based on the finding of the dissemination of comfort in the life of contemporary Brazilian 

society, a bibliometric analysis of the adherence to the theme by the areas of knowledge in the 

Scopus database was made. Then a semantic approximation through the Portuguese language 

was elaborated, in terms of morphology, etymology, meanings, synonymy and relations of 

analogical groups. Thirty-seven variations of the word comfort were identified, distributed 

across several classes of words, which evidences the richness of their cognition. Three accepted 

cores were proposed concerning the notion of comfort: autochthonous, medieval and modern. 

The emphasis on the third core nowadays has led to a reductionist approach to the full sense of 

comfort and we see how it is made use of it in common sense and across disciplines. It was 

possible to observe the fragmentation of comfort, inter and intra-disciplinary, and in nursing 

there is a more consistent reflection on the subject. In the absence of a seminal reflection of 

comfort, prior to its disciplinarization, the research focused on a comprehensive understanding 

of this phenomenon and its relation to human development in dealing with its multiple notions, 

its semantic aspects and peering through hybrid approach with phenomenological emphasis. 

The work has attempted to contribute to the comfort of being a category of human thought. 

When put in question, it was also justified because we place it between affection and artifact 

and its general implications in relation to the human being engaged in the world. 

 

Keywords: Human comfort. Environmental psychology. Social psychology. Perception. 

Phenomenology. 
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1.  INTRODUÇÃO 

  

O conforto humano é o que foi assuntado aqui. Foi feita uma opção por apreendê-lo na 

pluralidade manifesta que lhe é inerente, procurando se apropriar do rico elenco de variantes 

que vocábulo matriz confortar assume em nosso idioma, para apresentar um contraponto à 

estarrecedora abordagem reducionista que dele vige na contemporaneidade. Esse propósito 

conduziu a sua elaboração tendo em mente a variedade expressiva desse ente-fenomênico, 

abrangendo vivências, gestos, maneiras, aspectos, ou mesmo uma vestidura ou ainda, e não 

menos importante, um nutriz.  Na imanência dos âmbitos emocional e manufato que o 

consubstancia, o conforto oscila entre meio e fim e para além de uma polaridade, ele foi 

sugerido como ser nuclear. Enquanto emoção, aspira mesmo ao status daquelas básicas e como 

satisfação eclode do arsenal de aparatos sem os quais um sentimento de precarização da vida 

assola muitos de nós na contemporaneidade. 

É notória a difusão do tema do conforto por diversas disciplinas, mas mesmo desde antes 

delas, na informalidade, astúcia e o que há de sugestivo no senso comum, para, a partir de então, 

aflorar naquelas, sejam as mais formais e pretenciosas, como as das ciências, tais como as exatas 

e do cosmos, as tecnológicas, as da vida e da saúde ou sociais, mas também noutras que ainda 

não o são e talvez nem pretendam ser, como algumas das humanidades e das artes. No caso das 

ciências sociais aplicadas e mais especificamente em arquitetura, o conforto humano tem sido 

evidenciado basicamente restrito ao ambiental, quando principalmente tri-membrado, havendo 

o acústico, o térmico e o visual, por exemplo. Essas duas constatações são suficientes para 

mostrar que o conforto tem sido abordado de forma fragmentada. Há mesmo uma dupla 

fragmentação: inter e intra disciplinar. Em suma, no geral, está fragmentado e reduzido, 

excetuando-se apenas na enfermagem onde há uma tradição reflexiva sobre o conforto e sua 

prática dentro de uma ética do cuidado em saúde, já com ares de teoria. 

Como sobre um tema tão disseminado carece ainda de uma reflexão seminal, pre-

disciplinar? Como foi possível tal abordagem fragmentada sobre este tema? Por que superá-la 

mediante outra, a compreensiva? Convém conduzir à temática do conforto à uma categoria do 

pensamento humano? As respostas aqui sugeridas e as táticas adotadas para intuí-las e elaborá-

las, intentam contribuir para um debate sobre o conforto humano na sua complexidade. Este 

propósito não deixou de ser em certa medida uma aventura, com venturas e desventuras.  

No que diz respeito às venturas, destaca-se a oportunidade de aprofundamento sobre o 

que o vocábulo confortar traz em termos de acepção original, aqui denominada autóctone, a 

qual se esvaneceu ao longo da história de seu uso, obliterada pelas acepções mais recentes, aqui 
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denominadas de medieval e moderna, ou seja, aquelas mais prevalentes na contemporaneidade. 

Também destaca-se o exercício de uma aproximação fenomenológica na lida com o tema, 

vislumbrando o potencial dessa abordagem para a reflexão em tela que, ainda que através de 

passos iniciais e titubeantes nessa empreitada. No caso da aproximação semântica realizada 

adotou-se o recurso das adumbrações dentro da abordagem noética-noemática husserliana.  A 

noção de conforto como um comportamento privilegiado a partir da experiência perceptiva foi 

baseada no legado merleau-pontyano a respeito da estrutura do comportamento e da 

fenomenologia da percepção, além da necessidade de se prescindir da referência lexical na 

busca por uma aproximação autêntica com as essências daquilo que se busca apreender 

mediante a experiência perceptiva balizada por um efetivo retorno aos fenômenos. 

No que tange às desventuras, a apresentação disciplinar do conforto não chegou a um 

contorno do que se poderia chamar de um inventário, mas pretendeu apontar que o tema vem 

sendo abordado nos diversos campos disciplinares assumindo ênfase numa ou outra das três 

principais acepções do termo confortar aqui identificadas. Mesmo no contexto da arquitetura 

houve certa parcimônia, pois o interesse maior era o de um olhar ao redor, seja porque a 

arquitetura situa-se numa zona de fronteira entre campos de saberes, seja porque optou-se 

mesmo por trazer algo novo para o debate, como mostrar quão arraigado está o conforto desde 

um ponto de vista da tradição vitruviana que inaugura a reflexão sistematizada ocidental sobre 

a arquitetura.  Tratou-se então de um panorama de manifestações do tema pelos campos do 

saber, um material que pode vir a ser aprimorado no contexto de uma perspectiva de um 

inventário sim, mas que requer um trabalho de mais vulto e coletivo envolvendo doutos 

representantes dos diversos campos disciplinares que pode vir a ser realizado mediante um 

programa de pesquisa futuro. Ao abranger manifestações do conforto nas artes e foto-

documentação, procurou-se evidenciar a captura sensível e crítica do artista e profissional da 

comunicação da experiência do conforto no senso comum do cotidiano de nossas vidas, 

trazendo exemplos de expressões das acepções principais identificadas, não pretendendo com 

isso arrazoar a arte como limitada à expressão espontânea ainda que matuta do senso comum. 

Ainda assim, essa aventura não foi insensata, diante do fôlego que exigiu, condizente com 

o compromisso desafiador assumido, tendo em vista a oportunidade de sugerir o potencial do 

conforto para nossas vidas, que, de várias maneiras, convenham os registros. Por fim, também 

foi preciso reconhecer o que há de controverso ou paradoxal na relação humana com o conforto. 

Em direção ao conforto haviam dois sentidos: um movimento pela zona do conforto e outro 

contra a ela. Sensos de que o conforto pode ser tanto promissor quanto nefasto. Tal face nefasta 

estava sustentada por valores estoicistas, envolvendo austeridade e ascetismo; por uma 
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concepção evolucionista de que o humano não se coaduna ao conforto; que o conforto anda às 

voltas com o ócio em suas acepções depreciativas; que implica em acomodação/procrastinação 

tanto no campo da terapêutica psicológica, prejudicando a maturação pessoal, quanto no campo 

da gestão e da administração, ao inibir condutas proativas,  inovadoras, tolerante aos riscos ou 

incertezas, por exemplo. Perante isto surgiu a oportunidade de um exercício dialético: à tese 

irrestrita em prol do conforto, contrapôs-se a antítese de se evitar o conforto, o que exigiu a uma 

síntese na qual se fundamenta a argumentação dessa reflexão: seria o caso de almejar o conforto, 

mas não se estabelecer nele, ou, em outras palavras, assumi-lo, contudo atento ao que há de 

contraditório nele? 

Considerando que a experiência humana do conforto ocorre na interação dos seres 

humano no e com o mundo, intrinsecamente  envolvendo percepção e comportamento, foi 

considerado pertinente permear esta reflexão sobre o conforto com as noções merleau-pontianas 

de comportamento e percepção como sinalizadas acima. Ao contextualizar a reflexão maerleau-

pontyana na aurora da pós-modernidade, Waelhens1 esclareceu que a compreensão do ser 

humano pelas doutrinas contemporâneas, especialmente as existencialistas cunhadas por 

Heidegger e Sartre, o ancoram na sua condição de ser-no-mundo,  requerendo, porém, superar 

as alternativas do Para-si e do Em-si, e revelando, por fim, que isso foi feito de modo frágil, 

seja omitindo o problema da percepção e do corpo, no caso do primeiro filósofo – especialmente 

em Ser e tempo – seja tratando tais problemas paradoxalmente, no caso do segundo – 

principalmente em O ser e o nada. Para as dificuldades apontadas, Waelhens destaca a 

contribuição da reflexão de Merleau-Ponty sobre essa questão, na qual surgiram os contornos 

para elaboração de uma doutrina da consciência engajada, a partir do estudo do comportamento 

e percepção humanos. Recuperando o argumento deste filósofo, no qual  aponta para o fato de 

que a experiência espontânea humana se dá num mundo de coisas onde o ser humano busca 

uma orientação e tomada de partido, Waelhens atesta sua suficiência na justificativa da 

motivação do autor em descrever tanto o comportamento humano quanto sua percepção, 

expressas em duas de suas obras seminais de seu legado filosófico, a saber, em A estrutura do 

comportamento e em Fenomenologia da percepção, as quais foram tomadas como referências 

na contribuição à reflexão sobre o conforto humano com a qual aqui se comprometeu.  

Se por um lado havia pertinência em cotejar a reflexão merleau-pontyana no estudo do 

conforto mediante seu legado à respeito do comportamento e da percepção, por outro lado ela 

                                                           

1
 A partir de seu texto Uma filosofia da ambiguidade, que abre a 1ª edição da tradução de A estrutura do 

comportamento de Maurice Merleau-Ponty , de Márcia V. M. Aguiar editado através da Coleção Tópicos pela 
Martins Fontes em 2006. 
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também vigorava no sentido de apoiar a superação da abordagem reducionista no conforto, pois 

ela decorre do paradigma mecanicista e a crítica merleau-pontyana ao mecanicismo estava 

disponível para essa investidura. No caso da apropriação do conforto na arquitetura, o atributo 

que a ele se atrelou revela uma opção por um devir na especialidade ao invés daquele na 

espacialidade, como tanto lamentou Schmid quanto incitou-a para “além do apenas ambiental” 

diante dos valores que revelou estarem envolvidos numa compreensão mais abrangente do 

conforto. Vigora, assim, a prevalência pelo índice e pela zona de conforto sobre a vivência e a 

atmosfera do conforto, apontando a preferência pelo homem – máquina, máxima da redução 

mecanicista, premeditado à casa – máquina de morar: um inadmissível minimalismo no ser, 

estar e habitar, mesmo situando-o nas condições históricas em que surgiu.  

Este estudo é apresentado em oito capítulos, este introdutório no qual se apresenta o 

tópico de pesquisa procurando contextualizá-lo e delinear as questões que orientam a reflexão 

do autor. O capítulo segundo trata das táticas utilizadas dentro da abordagem selecionada para 

orientar a coleta e processamento dos dados pelos quais foi possível tecer a reflexão. No terceiro 

capítulo, foi realizado uma análise bibliométrica sobre a presença do termo conforto e 

derivações em títulos de documentos reunidos em uma das bases de dados mais importantes da 

atualidade num amplo âmbito temporal, procurando conhecer sobre a evolução documental, 

autoria, afiliações, países de origem, veículos de divulgação e assuntos de forma a se ter uma 

noção consistente sobre da aderência e desenvolvimento de reflexões sobre o tópico. No 

capítulo quarto, foi elaborada uma aproximação semântica em relação ao termo conforto em 

termos de morfologia, etimologia, acepções, sinonímia, grupos analógicos, identificando os 

principais núcleos acepcionais do termo que foram preciosos para a reflexão proposta. No 

quinto capítulo foi feito um reconhecimento de expressões do conforto no cotidiano, incluindo 

manifestações artísticas na pintura, fotografia documentária, música e arquitetura, através da 

qual foi dada início à abordagem disciplinar. No capítulo sexto foi apresentada a abordagem do 

conforto em enfermagem, onde já havia uma reflexão mais consistente sobre o tópico e que foi 

considerado pertinente aqui sumariar. No sétimo capítulo foi feita a argumentação e sua 

discussão a respeito de um olhar compreensivo sobre o conforto dando um primeiro passo na 

motivação de elevá-lo a uma categoria do pensamento humano. No capítulo oito é apresentada 

a conclusão do trabalho, resumindo o que foi considerado relevante à uma noção compreensiva 

do conforto, com as ressalvas e limitações pertinentes e esperando que se tenha de alguma forma 

contribuído para abrir novas frentes de estudo sobre o tópico, especialmente nas ciências sociais 

aplicadas e nas humanidades. Após este último capítulo constam as referências bibliográficas. 
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2. ABORDAGENS NA PESQUISA 

 

A revisão da literatura sobre o tópico do conforto humano foi iniciada através da estratégia 

da trilha bibliográfica, descrita por Booth, Colomb e Williams (2005). Schmid (2005), ao 

discorrer sobre a ideia do conforto no ambiente construído, fez referência à teoria do conforto 

no Campo disciplinar da enfermagem, pela qual foi possível ter acesso às reflexões teóricas 

sobre o conforto humano nessa perspectiva interativo-relacional/assistencial numa 

intersubjetividade assimétrica, ou seja, entre o profissional em enfermagem amparando um 

paciente que requer cuidado dedicado no intuito de lhe resgatar a experiência de conforto 

esvanecida por um incidente de vivência dramático. A partir das leituras preliminares e do 

subsequente levantamento bibliográfico tendo como referência o tema do conforto humano, foi 

elaborado um mapa de literatura baseado em considerações de Creswell (2010), com uma de 

suas versões apresentada na Figura 2.1. No que diz respeito aos dicionários consultados para 

familiarização com o termo conforto e seus correlatos, estes estão reunidos em cinco grupos no 

mapa de referências para abordagem semântica, os quais constam na Figura 2.2. 

Para a obtenção de um panorama abrangente sobre a apropriação do conforto através dos 

campos dos saberes disciplinarizados, foi feira uma incursão em várias bases de dados cujo 

acesso estavam disponibilizado no portal de periódicos da CAPES. Essa busca foi realizada 

entre a segunda quinzena do mês de dezembro de 2015 e a primeira quinzena de janeiro de 

2016, sem restrição de período de catalogação: Applied Social Sciences Index and Abstracts - 

ASSIA (ProQuest); Banco de Teses da CAPES; Cumulative Index to Nursing & Allied Health 

Literature - CINAHL com textos completos; EconLit (Ovid); JSTOR Arts & Sciences I 

Collection (Humanities); MEDLINE (a partir de 1946, a qual é semanalmente atualizada 

(Ovid); Networked Digital Library of Theses and Dissertations: NDLTD; Philosopher's Index 

(Ovid); PsycINFO (APA); SCOPUS (Elsevier); SocINDEX com textos completos (EBSCO) e 

Web of Science - Coleção Principal (Thomson Reuters Scientific). A relação das publicações 

por base foi armazenada no EndNote. A base Scopus foi selecionada, devido a sua abrangência 

de registros (desde 1836) para o estudo bibliométrica sobre documentos publicados nela 

indexados na qual foram tecidas considerações sobre evolução documental, autoria, filiação, 

nações envolvidas, veículos de publicação e sua área de conhecimento abrangida.  

O referencial reflexivo com foco numa abordagem merleau-pontyana do ser humano 

engajado no mundo, seja em sociedades complexas ou autóctones, foi feita com base no mapa 

de literatura que consta na Figura 2.3. 
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FIGURA 2.2 - Mapa de referências para abordagem semântica 
 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

FIGURA 2.3 – Mapa de referências para abordagem argumentativa. 
 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Com o foco da pesquisa no rumo do entendimento compreensivo do conforto, 

preliminarmente fez-se uma seleção de dicionários considerados úteis para um contato pré-

disciplinar com o termo, no intuito de uma familiarização com o mesmo no senso comum, antes 

das noções fragmentadas na disciplinarização. Nessa aproximação semântica foram 

consultados três dicionários contemporâneos relevantes da língua portuguesa – Caldas Aulete 
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(1968 e 2011), Ferreira (1999) e Houaiss (2001, 2009) – estudo que foi complementado através 

do dicionário morfológico de Heckler (1984), pelo qual foi feito um contato com o morfema e 

lexema/gramemas constituintes e variantes, assim como a família a que o termo matriz e sua 

cognação pertencem, incluindo sua origem remota no indo-europeu e manifestações em 

algumas línguas descendentes, não necessariamente românicas. Também foi consultado o 

dicionário etimológico de Cunha (1986), identificando o termo original latino e seu significado 

de então. Desse estudo resultaram quadros contendo o panorama semântico do termo original 

confortar do qual o termo conforto é um desdobramento entre outros, os quais foram 

distribuídos em quatro das dez classes gramaticais da língua portuguesa, conforme Cunha 

(1981), expressando desde então o vigor linguístico do termo na língua portuguesa. Dessas 

acepções foram conhecidas a sinonímia lato do termo, complementada por Fernandes (2002), 

assim como sua sinonímia estrito extraída do dicionário de sinônimos de Nascentes (2011). 

Concluindo a aproximação semântica, foram identificados os grupos analógicos, a partir de um 

Thesaurus, com base em Azevedo (2016), assim como considerações a respeito de anglicismo, 

conforme Santos (2006). A expressão de várias das diversas acepções do confortar no cotidiano 

foi ilustrada através de manifestações artísticas nas artes plásticas, foto-documentário, música, 

cinema e arquitetura, através da qual foi feita a transição para o contato do ponto de vista de 

outras várias disciplinas. 

No caso do contato com o conforto disciplinarizado, essa aproximação foi feita inicialmente  

pelas as ciências sociais aplicadas, arquitetura, design e desenho industrial e sua relação com 

as engenharias, a aprtir das quais o autor possui mais trânsito. No caso da arquitetura, além de 

percorrer sumariamente o conforto na perspectiva do ambiental, com os esclarecimentos 

semânticos sobre o termo, surgiu a ideia de que a relação entre conforto e arquitetura não estava 

restrita em tal perspectiva, o que foi evidenciado, para além da reflexão de Schmid (2005),  

desde a base da tradição arquitetônica ocidental, identificando a noção de conforto permeada 

na obra do arquiteto romano Vitrúvio, denominada “Tratado de Arquitetura” ou “Os Dez Livros 

de Arquitetura”, consultando duas traduções inglesas – Morgan (1960); Rowland, Howe e 

Dewar, (1999) – e uma portuguesa – Maciel e Howe (2006) – aproximação esta motivada pelo 

preâmbulo do capítulo sobre noções de comportamento ambiental escrito por Moore (in Snyder 

& Catanese, 1894).  

No contexto das humanidades, num primeiro estágio, recorreu-se a dicionários 

especializados da psicologia, como o da Associação Americana de Psicologia (APA, segundo 

Gary,2010)  e das ciências das sociais (Silva, 1986) buscando conhecer como a noção do 

conforto humano aí estava apresentada, formando, juntamente com outros textos de abordagem 
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sócio-antropológica (Evans-Pritchard . 2007; Ribeiro, 1995; Mussolini, 1980) e histórica 

(Sennett, 2003), sendo que através dessa última disciplina foi possível identificar uma visão 

reticente, cética ou mesmo com ares de resistência sobre o aspecto favorável do conforto, 

também compartilhado na psicologia terapêutica, que nesse caso específico, assim como em 

gestão e administração, introduzem a ideia de que a zona de conforto deve ser evitada ou 

rompida. A abordagem dessa atmosfera desfavorável em relação ao conforto é concluído 

através de reflexões sobre evolução humana envolvendo darwinismo e antropologia (Richerson 

e Boyd, 2001) da qual, contrapondo duas visões,  é feito o resgate do aspecto favorável (Geertz, 

1989) que por sua vez se estende pela área da saúde coletiva em termos da reflexão sobre a 

humanização na ambiência dos estabelecimentos assistenciais de saúde (Brasil, 2010), assim 

como em enfermagem que, por possuir uma reflexão teórica sistemática pela qual o conforto é 

ora constituinte ora regente (Malinowski e Stamler, 2002; Apóstolo 2009), motivo pelo qual foi 

dedicado um capítulo exclusivo. 

Com a perspectiva da argumentação do conforto situado entre o afeto e o artefato, houve 

também uma recorrência aos aspectos morfológicos, etimológicos e de sinonímia desses termo 

no sentido de uma aproximação inicial, complementada por incursões em outros três dicionários 

de filosofia – Jolivet (1975); Logos, (1989-92) e Mora (2004) – que pudessem proporcionar um 

esclarecimento mais consistente desses dois termos e alguns outros que estariam perpassando 

e contribuindo para uma noção consubstanciada do conforto, tais como adaptação, acomodação, 

afecção / afectar / afecto / afectividade, alteridade / outro, amizade, amor, arte, emoção, 

endopatia / empatia, encontro, intersubjetivo / intersubjetividade, sentimento, dentre os 

principais, algum deles também consultados em outros três dicionários de psicologia – Pieron 

(1951); Cabral e Nick (1974); Arnold, Eysenck e Meili (1982) – além do dicionário da APA, 

embora neles o termo conforto, propriamente dito, não estivesse presente. Como o tema da 

emoção abrange a questão da afetividade,  a familiaridade com ele se fez através de Atkinson 

et al.(2002), Gazzaniga, Ivry Mangun, (2014) e Heine (2010). A identificação desses termos 

permeadores surgiu principalmente dos artigos sobre o conforto no âmbito da enfermagem, 

fazendo-se restrição àqueles com as palavras comfort , comforting ou confortable no título.  

Embora muitos desses termos indiretamente relacionados com o conforto e que podem ser 

agrupados no contexto do tópico da emoção estão presentes em dicionários de filosofia, em três 

deles de abrangência significativa sobre tópicos abordados filosoficamente, Mora (2004), 

Logos (1989, 1992) e Jolivet (1975) não foram encontrados o verbete confortar ou suas 

variações, o que podemos considerar que este tópico não possui ainda o status de uma categoria 

do pensamento humano, e que pretendemos que o presente estudo venha a estimular. 
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 O conforto humano é algo constituído na interação dos seres com o mundo e entre os seres 

entre si no mundo, reunidos em grupos sociais e assim podemos considerá-lo como uma 

experiência e expressão numa dinâmica interacional, tomando emprestado essa terminologia 

lewiniana (Lewin, 1978), e que possibilita abordá-lo no contexto da psicologia social. Uma 

compreensão desta disciplina e suas polaridades psicológicas e sociológicas foi feita através de 

Farr (1999), assim como de Eagly e Fine (2010). Nos desdobramentos da psicologia social nas 

psicologias ambiental e cultural, o conforto como motivação de adequação ambiental para a 

vida humana e suas variadas manifestações entre as culturas foram inspiradas em Bell, Fisher, 

Baum e Greene (2001) e Haine (2012), respectivamente, dentro da concepção de considerá-lo 

um recurso extra-somático da adaptação da espécie humana ao ambiente pela cultura, inspirado 

a partir de Geertz (1989) ou mesmo a pela noção de ecúmena em Berque, apresentado por 

Serrão (2011). 

No sentido de superar a abordagem estritamente mecanicista e seu consequente 

reducionismo no modo como o conforto vem sendo tratado em arquitetura, a partir da 

constatação de Schmid (2005), e com o foco aqui na relação do homem-máquina de habitar 

numa casa-máquina de morar, foram consultados Allen (2005) sobre o mecanicismo, assim 

como Mitchel (2012) e Santos (1988, 1989) para além dele, estimular o pensamento complexo; 

Matthews (2007), Novaes  (2003), Kehl (2003) e Rouanet, (2003), no que diz respeito às 

relações homem-máquina; e  Le Corbusier (2002) sobre o contexto da casa máquina de morar. 

A partir do contato, estudo e fichamento do material selecionado para este trabalho, foi 

possível ir elaborando os capítulos que antecederam ao das argumentações organizando uma 

base de reflexão prévia que as possibilitaram. No tratamento do material semântico e na 

exemplificação do conforto no cotidiano através da arte recorreu-se ora a técnicas da análise de 

conteúdo tendo em vista a intenção de destacar ou revelar manifestações de confortação, 

conforme estas estivessem explícitas, no primeiro caso, ou implícitas no segundo caso. Segundo 

Bardin (2011, p. 34-40), a análise de conteúdo é útil na compreensão de comunicações  num 

nível de significação de segunda ordem, além do imediato, sendo possível, através dela, superar 

incertezas sobre a significação latente que se pretende elucidar, assim como enriquecer a leitura 

ao vislumbrar conteúdos ou estruturas que corroborem ou não com tal elucidação. Nela 

constatamos tanto uma função heurística pelo incentivo a incursões exploratórias desveladoras 

de novas significações, quanto uma função de administração de prova que busquem sustentar 

as hipóteses conjecturadas. Seu campo de aplicação é vasto e cujo conjunto de comunicações 

abrangíveis pode ser sistematizado pelos critérios de quantidade de pessoas envolvidas e do 

código de suporte operante como consta no Quadro 2.1.  
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No referido quadro, os exemplos que foram selecionados para expressão do conforto no 

cotidiano através das artes e fotografia documentária estão grifados, presentes em todos os 

códigos de suporte: o linguístico escrito em comunicação de massa – letras de música –  e oral 

– diálogos no cinema; o icônico, na pintura, xilogravura e fotografia documentária de 

publicidade, cuja elucidação contou com o apoio de Baitello Junior (2014); e outros códigos 

semióticos – música e a comunicação não-verbal na publicidade, cinema (trechos envolvendo 

manifestações emocionais: expressões faciais e corporais) e alojamento  (lugares, casa ou lares 

principalmente).   

Ainda sobre a análise de conteúdo, Bardin (2011, p.41-49) esclarece que esta recorre à 

descrição analítica, envolvendo procedimentos de descrição do conteúdo das mensagens, como 

a descrição categorial, e além do aspecto descritivo, utiliza a inferência para alcançar a 

significação não evidente. No caso da análise categorial, esta busca abranger o conjunto pleno 

do ‘texto’, passando-o pelo crivo da classificação e do recenseamento, provendo-lhe 

objetividade e racionalidade no trato e nas afirmações sustentadas. Essa categorização ou 

rubricas significativas, possibilita que os elementos de significativos constitutivos da 

mensagem possam ser organizados. Isto é possível classificando elementos distintos por 

critérios por meio dos quais floresçam sentidos capazes de trazer uma certa transparência à 

opacidade inicial, sendo que a seleção de tais critérios é balizada conforme o que se busca ou o 

que se pretende achar. No que diz respeito à inferência, é através dela que, de posse do conteúdo 

descrito, é possível que aprendamos algo que nos capacite a engendrar a significação latente da 

mensagem da comunicação. Tal inferência recorre à índices, indicadores ou vestígios  

evidenciados pela descrição. Entre a descrição – enunciação das características do texto -  e a 

interpretação – significação atribuída às características – interpõe-se a inferência, ato 

intermediário pelo qual se faz a passagem pretendida. Essas inferências enquanto deduções 

lógicas podem resolver questões relativas aos antecedentes da mensagem assim como possíveis 

repercussões dessas. Surgem, então uma série de fatos - intenções estados de tensão, graus 

emoção, avaliações e associações em relação a um indivíduo, por exemplo a partir de seus 

enunciados – considerados condições de produção da comunicação. Assim, a análise de 

conteúdo, no que lhe é específico fica fundamentado pela articulação entre a superfície do texto, 

objeto de descrição e análise, e as condições de produção, inferidos. Em suma, ela consiste em 

“um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter [,] por (...) descrição do 

conteúdo das mensagens [,] indicadores (...) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção (...) dessas mensagens” (Bardin , 2011, p.48). E uma vez 

realizada a análise de conteúdo, os significados latentes podem então serem sugeridos. 
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Para os argumentos pelos quais serão apresentadas as respostas às questões colocadas por 

esta pesquisa, sua elaboração considerou os esclarecimentos de Booth et al. (2005) a respeito 

de sua estruturação, a qual está esquematizada na Figura 2.4 e à qual passamos a sumariar. 

Argumentos permeiam uma discussão na qual há um diálogo profundo entre interlocutores 

confrontando e ponderando mais do que ideias a respeito de uma questão. São afirmações 

apresentas por um proponente que expecta, naqueles que o assiste coloca-las, convencê-los de 

sua propriedade. Para isso, tais afirmações devem estar acompanhadas de evidências, ou seja, 

razões e justificativas que proporcionam tal propriedade. Como normalmente as evidências são 

questionadas, afirmações subordinadas devem surgir com suas respectivas evidências para dar 

conta das objeções e alternativas apontadas pelos dialogistas que resistem se darem por 

convencidos de imediato. O raciocínio do proponente é forte quando nele é possível identificar 

fundamentos que sustentam afirmações e evidências, além de qualificações que consubstancia 

a propriedade do proposto na lida com a questão em debate. Assim, em linhas gerais, numa 

argumentação devem constar a afirmação – aquilo com o qual o proponente pretende convencer 

os dialogistas –, a evidência – motivos que justifique o convencimento –, o fundamento – 

princípio geral que torna coerente a relação entre evidência e afirmação – e as qualificações – 

objeções e limites da propriedade com que a questão é tratada.  

 

FIGURA 2.4 – Estrutura de uma argumentação 

 
Fonte: adaptado de Booth et al. (2005, p.186). 

 
 

Assim, remontando à Husserl, Merleau-Ponty (1999, p. 1) apresenta a fenomenologia  como  

“o estudo das essências”, envolvida com suas definições, como por exemplo a essência do 

conforto, o fenômeno que aqui é abordado. Como filosofia, a fenomenologia repõe as essências 

na existência buscando compreender algo a partir de sua ‘facticidade’.  Trata-se de uma filosofia 

transcendental, continua o filósofo, e assim, além de estar às voltas com as condições da 
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possibilidade da experiência consciente sobre algo,  como nos esclarece Cerbone (2012, p.6),  

consiste em reencontrar esse contato primevo com o mundo ou algo nele já presente, anterior à 

reflexão, deixando de lado afirmações preconcebidas para melhor compreendê-las a partir do 

empenho de uma descrição de nossa experiência imediata indiferente às origens e às 

causalidades que por ventura já lhe tiveram sida atribuídas.  O método fenomenológico consiste 

de uma descrição, e não uma análise ou explicação nos moldes científicos convencionais. Tudo 

em ciência, esclarece Merleau-Ponty (1999, p. 3) “é construído sobre o mundo vivido e se 

queremos pensar a própria ciência com rigor (...) precisamos (...) despertar essa experiência do 

mundo da qual ela é expressão segunda.” A orientação inicial de Husserl consiste em retornar 

às ‘coisas mesmas’, em outras palavras, segundo Merleau-Ponty (1999, p. 4)  “retornar a este 

mundo anterior ao conhecimento do qual o conhecimento sempre fala”. O cerne da abordagem 

científica  reside na abstração, na significância e na dependência em relação ao já apreendido 

na experiência espontânea da vida antes de ser racionalizado por um campo disciplinar: no caso 

do conforto, sua experiência no convívio, numa mediação entranhada no mundo antecedente à 

sua logogização, ou seja, sua vigência na linguagem através da insígnia da palavra; está 

encarnado antes de representado. Um tal descrição  aboli o procedimento da análise reflexiva e 

explicação científica que, pelo  legado de Descartes e Kant, deixa de aderir à experiência, o que 

levou Husserl a optar por uma outra reflexão, a saber, a ‘reflexão noemática’ explicitante da 

unidade primordial do ente-fenomênico em questão, e que baseado em Cerbone (2012, p. 51) 

será aqui denominada de abordagem noético-noemática. 

Para o entendimento dessa abordagem recorre-se a seguir a um exemplo de descrição 

fenomenológica. Numa descrição fenomenológia, o investigador ao se ater ao fluxo da 

experiência  está apto a buscar respostas para questões que, segundo Husserl  são 

essencialmente fenomenológicas, quais sejam, aquelas relacionadas às “estruturas essenciais da 

experiência. Que estrutura deve ter a experiência a fim de ser experiência ? (...) [ou] como (...) 

é possível a intencionalidade ?” (in Cerbone, p.42, 2012). As respostas de Husserl foram 

sumariadas por Cerbone através da reflexão husserliana sobre a experiência de ouvir uma 

melodia, recolocando as questões anteriores como inquirições sobre  (a) a estrutura que a 

experiência possui para ser a respeito de uma melodia, (b) a estrutura que experiência possui 

quando relativa ao conteúdo da audição de uma melodia, e (c) a possibilidade da experiência 

consciente ser sobre uma melodia.  

A experiência de ouvir certa melodia requer que certas notas sejam ouvidas segundo uma 

execução delas dentro de uma configuração que lhe constitui como tal como resultado de um 

processo criativo. Há então um arranjo, uma maneira como as notas se sucedem, ou uma 



23 

 

sucessão peculiar, não uma aleatória, com as notas soando num surgir e cessar tornando o 

presente conectado ao passado recente, num elo entre o que soa e o recém-soado, originando a 

noção de retenção. Mas nessa sucessão o presente se conecta ao futuro iminente, um outro elo 

se estabelecendo entre o que soa e o devir-soante, expectável, originando a noção de protensão. 

Assim a atenção ao fluxo experiencial da audição de uma melodia envolve mais que a presença 

de notas especificas dispostas num certo arranjo, havendo também retenção e protensão 

intregradas ao momento da experiência, revelando a estrutura horizontal da experiência. A 

sequência dos momentos da experiência e seus respectivos horizontes compõem uma síntese, 

uma experiência total de ou sobre uma melodia. Resumindo, a experiência de ouvir uma 

melodia envolve várias estruturas e relações estruturais, tais como retenção, protensão, 

horizonte e síntese. A resposta às inquirições colocadas acima aponta para o fato de que a 

experiência de uma melodia deve ter uma estrutura retencional-protensional, sintético-

horizontal, consideradas essenciais nessa reflexão husserliana, pois a ausência delas 

impossibilita a experiência em tela. A sucessão referida na experiência da audição de uma 

melodia nos remete ao “ tempo (...) [essa] estrutura mais fundamental da experiência 

consciente”, segundo Husserl, uma vez que a experiência consciente consiste num contínuo 

fluir (in Cerbone, p.49, 2012).  Por fim, o que se contatou em termos de características 

estruturais na experiência exemplificada, prevalece em geral e consta como essencial em outras 

modalidades de experiência. Uma única visada não possibilita ver de uma só vez algo material. 

É só após uma sucessão de visadas que esse algo se apresenta, ou seja, a partir de adumbrações 

segundo a terminologia de Husserl que admite que a percepção chega às coisas físicas através 

dessas adumbrações (in Cerbone, p.40, 2012), em que vigora o elo experiencial entre passado-

recente  presente  futuro-iminente, essas retenções e protenções, constituindo o horizonte 

da experiência, cuja coesão de seus momentos se dá através da síntese. Husserl denomina de 

identificação essa coesão ou unificação dos momentos adumbrativos da experiência de síntese, 

que consiste em apresentações de algo. Já o processo de sintetizar os vários momentos da 

experiência foi por ele denominado de noesis. Cada algo apresentado consiste em uma unidade 

sintética, um significado da experiência, um noema, na sequência de suas denominações  

Ambos compõe uma abordagem noético-noemática que revela a complexidade estrutural da 

experiência, envolvendo o processo de experienciar ou noesis e o conteúdo experienciado ou  

noema. A abordagem noético-noemática husserliana culmina na noção de constituição, ou seja, 

o aparecer do algo na experiência perceptual, esse intencionar sobre algo. A constituição refere-

se ao modo pelo qual a experiência  adquire o sentido adquirido sobre algo. 
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Há então como visto  segundo Merleau-Ponty (2006, pp.1-20),  uma descrição de algo a ser 

feita, e não sua construção ou constituição,  realizando um diferenciado cogito que já não 

substitui o algo pela sua significação. No seu modo de pensar não evita um recomeço. O mundo 

é superficial e dissimulado pelas representações científicas, astutas omissões de uma outra 

visão, de onde previamente o mundo está ao redor e surge para consciência. A fenomenologia 

é esse retorno ao mundo originário motivo do conhecimento, mas desfigurado pela 

determinação científica abstrata, significativa e dependente. O ato fenomenológico suspende o 

desencanto do mundo ao resgatar a admiração perante esse mesmo mundo mediante o recurso 

de uma outra redução, a fenomenológica.  A essência é algo antecedente à tematização.  A 

intencionalidade expõe que a consciência é sempre consciência de algo, exceto dela mesma. Há 

uma teleologia da consciência, ou seja, reconhecê-la como destinada ao mundo que não é capaz 

de abarcar nem de possuir, no qual está envolta e ao qual predestinada. Para além de uma 

intencionalidade de ato – dos juízos e posições voluntárias, há outra, operante – da unidade 

natural e antepredicativa do mundo, fonte do texto cuja tradução o conhecimento intenta expor 

em linguagem inteligível. Daí a distinção da ‘compreensão’ fenomenológica em relação à 

‘intelecção’ clássica, que se limita às ‘naturezas verdadeiras e imutáveis’, enquanto a 

fenomenologia pode estabelecer seu devir numa gênese, e uma gênese do sentido é a que nos 

ensina algo. Qualquer que seja o objeto, a compreensão dele consiste em ter o domínio de sua 

intenção total, sua hecceidade existencial expressa nas propriedades do ente. Mas não há como 

compreender algo em sua plenitude de um único ponto de vista. Deve-se compreender de todas 

as maneiras, a cada uma um sentido, em cada visão uma verossimilhança desde que seja 

integrada às demais e almejado o núcleo de significação da perspectiva pela qual se explica. Há 

uma racionalidade na fenomenologia que alia subjetivismo e objetivismo, a qual é proporcional 

às experiências pelas quais transparece e que é constatada no confronto de perspectivas, na 

confirmação de percepções e na eclosão do sentido, e que, portanto, não pode ser negligenciada. 

E em relação ao mundo fenomênico, este é o sentido revelado na interseção entre as 

interferências pessoais com as de outras pessoas, coesão do subjetivo e intersubjetivo no 

objetivo que nos é comum. O mundo fenomênico não explicita um ser prévio, mas o funda, 

enquanto a filosofia não reflete uma verdade prévia, mas como a arte, realiza uma verdade. Se 

a verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo, a fenomenologia é um modo de sua revelação. 

Então, “tomamos em nossas mãos o nosso destino, tornamo-nos responsáveis, pela reflexão, 

por nossa história, mas também graças a uma decisão em que empenhamos em nossa vida (...) 

um ato violento que se verifica exercendo-se.” Merleau-Ponty (2006, p.19). 
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3. ESTUDO BIBLIOMÉTRICO 
  

A bibliometria consiste numa investigação quantitativa do material identificado na pesquisa 

bibliográfica em base de dados para revisão da literatura necessária para orientar a condução de 

um estudo. Booth, Colomb e Williams (2005) nos auxiliam sobre como perguntar 

adequadamente sobre o que seu estudo pretende em relação a um certo tópico. Para ficar mais 

evidente o tipo de informação que se pretende obter numa pesquisa bibliográfica,  eles 

esclarecem que todo estudo lida com três tipos de fontes de informação: a) as primárias, sobre 

as quais se está escrevendo diretamente,  ou seja, as matérias-prima de sua pesquisa; b) as 

secundárias, ou seja, livros e artigos através dos quais outros pesquisadores informam os 

resultados de pesquisas; c) as terciárias, tais como, livros e artigos baseados em fontes 

secundárias que  sintetizam e explicam a um púbico popular,  reafirmam o que outros disseram,  

estas mais uteis nas fases iniciais da pesquisa. Embora, no primeiro instante, o contato com 

artigos nos dá ideia de manuseio de fontes secundárias, no caso de um estudo bibliométrica 

trata-se, no entanto, de fontes primárias de informação, como esclareceu Vasquez (et al., 2016). 

A partir do estudo bibliométrica, uma vez selecionado um conjunto de artigos de interesse, é 

possível criar e mapear uma rede de trilhas bibliográficas. As trilhas bibliográficas, ainda 

segundo Booth, Colomb e Williams (2005), permitem ao pesquisador estar no rastro da 

pesquisa sobre seu tópico, o que poderá levá-lo aonde quer que seja necessário perante sua meta 

investigativa.  

Creswell (2010) esclareceu  que a  revisão de literatura auxilia na identificação  do valor e 

limitação do escopo do estudo. Ele considera como úteis os seguintes passos na condução de  

uma revisão de literatura: a) identificação de  palavras –chave; b) visita à bibliotecas  para se 

capacitar na busca por periódicos e livros relacionados ao tópico,  como os já indexados em 

bancos de dados computadorizados abrangendo diversas áreas de conhecimento, tais como Web 

of Science e Scopus, para citar as duas bases mais abrangentes; c) reunião de um conjunto 

básico de referências acessíveis pelas bases de dados, como os  artigos de periódicos; d) arquivo 

de cópias dos  artigos selecionados; e)  criação de um mapa de literatura posicionando seu 

estudo dentro de um contexto mais abrangente de pesquisa  sobre um referido tópico; f) esboço  

de  resumos dos  artigos recorrendo à técnica de fichamento; g) estruturação desta revisão  por 

tema ou conceitos importantes; e h) resumo  dos principais temas e sugestão de como seu estudo 

pode constituir um acréscimo à literatura. A busca em base de dados computadorizados permite 

um estudo bibliométrico mais eficaz. Muitas dessas bases estão disponíveis nas bibliotecas e 

podem proporcionar um acesso rápido a uma enorme quantidade de fontes sobre muitos tópicos 
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diferentes. Tais bases consistem, atualmente, nas principais fontes para artigos de periódicos e 

documentos sobre um tópico específico.  Segundo Silva, Hayashi e Hayashi (2011) a 

bibliometria tem como princípio a avaliação da atividade científica ou técnica mediante uma 

abordagem quantitativa das publicações. Ela, então, se vale dos dados quantitativos que produz 

pela estatística descritiva das publicações registradas nos veículos de divulgação do 

conhecimento pelos campos do saber nas bases de dados. Para esses autores, um estudo 

bibliométrico “é um método flexível para avaliar a tipologia, a quantidade e a qualidade das 

fontes de informação citadas em pesquisas. O produto do bibliomético bibliométrica são os 

indicadores científicos dessa produção” (p. 113-114).  

Para desenvolver o estudo bibliométrica aqui realizado, uma pesquisa bibliográfica  foi feita 

através de uma busca sistemática do tópico conforto  na base de dados da  Scopus, através do 

sítio do Periódicos Capes.  Conforme descrito no  referido sítio, a Scopus  é um tipo de base de 

dados referenciais com resumos  abrangendo  a literatura científica  e de fontes de informação 

de nível acadêmico na Internet.. Sua editoria é da Elsevier, tendo como produtor a Reed 

Elsevier. Esta base abrange um amplo leque de categorias e subcategorias  dos campos de 

conhecimento, tais como, ciências humanas e sociais, lingüística, letras e artes,  assim como, 

ciências exatas e da terra, engenharias ciências da vida, agrárias e da saúde e da saúde. Tendo 

em vista que nesta pesquisa havia também o interesse de um contato panorâmico sobre a 

reflexão envolvendo o tópico do conforto em diversas áreas do conhecimento, com maior 

abrangência possível e num período de tempo o mais extenso disponível,  considerou-se 

pertinente a seleção da base Scopus (21 mil títulos indexados, cobertura desde 1823)  para 

realização do estudo bibliométrico aqui desenvolvida, em relação à base Web of Science (12 

mil títulos indexados, cobertura desde 1900), dentre as duas bases com acesso mais amplo sobre 

as diversas áreas do conhecimento, como esclareceu Guirado (2015, p. 42-46).  

Uma vez acessada a base Scopus, palavra-chave  comfort e derivações de sufixo foram 

procuradas em títulos de artigos, no período de 1836 até 2015, conforme consta na Figura 3.1, 

quando foram identificados numa fase preliminar da busca 13.252 documentos em 19/12/2015. 

O número final de documentos que se alcançou na fase definitiva da pesquisa foi de 13.275 

unidades em 28/12/2015. A Scopus forneceu informações gerais distribuídas em sete planilhas 

eletrônicas a partir das quais mediante uma  estatística descritiva básica,  foram produzidas 

tabelas, gráficos e quadros considerados úteis para apresentar um panorama a respeito de  

publicações sobre o tópico do conforto pelos diversos campos do conhecimento (subjects),  

identificando autores envolvidos (authors),  locais em que foram produzidos (affiliation), país 

de origem (country), veículos de disseminação (source), tipo de documento (doctype) e 
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evolução das publicações (year) com o intuito de buscar evidências da disseminação de 

pesquisas sobre o conforto para balisar a discussão sobre sua fragmentação interdisciplinar, 

identificar os autores que  mais vem se dedicando ao tema para justificar a seleção daqueles 

relevantes para orientar a elaboração da base e trilha bibliográfica desta pesquisa. 

 

FIGURA 3.1 - Exemplo de uma das fases da busca na base de dados da Scpus. 

 

Fonte: adaptado da Scopus pelo autor. 
 

3.1. Evolução documental 
 

No período de 1836 a 2015, a pesquisa na base Scopus resultou em 13.248 documentos, cuja 

incidência documental anual (IDA) consta no gráfico da Figura 3.2. Este período foi 

subdividido em 4 etapas cujas características em termos de ambitude absoluta e relativa (Aa, 

em anos e  Ar , em percentual, repectivamente), incidência documental absoluta e relativa  (IDa, 

em documentos e IDr, em percentual, repectivamente)  e incidência documental média anual 

no período (IDMA, em documentos) constam na Tabela 3.1. A primeira etapa, que é mais 

extensa e abrange o intervalo entre os anos de 1836 e 1945 (110 anos, 61,1 % do período) com 

um total de 110 documentos publicados (0,8 % da produção do período) e incidência 

documental anual média de um documento (Tabela 3.1), apresentou incidências anuais 

ocorrentes variando de nula até 9 (exceto as 7 e 8 inexistentes) conforme na Tabela 3.2. 
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FIGURA 3.2 -  Evolução Documental 

 
Fonte: do Autor, a partir da planilha Scopus-13275-Analyze-Year.csv, com calda compactada. 

 

TABELA 3.1 - Características gerais do período do estudo bibliométrico 
                                      Período 

 
Estatística 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 
Total 

 1836-1945 1946-1965 1966-1995 1996-2015 

Aa, em no de anos 110 20 30 20 180 
Ar,  em  %  61,1 11,1 16,7 11,1 100,0 
IDa, em no de documentos 110 216 2.542 10.380 13.248 
IDr, em %  0,8 1,6 19,2 78,4 100,0 
IDMA, em no de documentos  1 10,8 84,7 519 – 
Siglas: Aa – ambitude absoluta; Ar – ambitude relativa; IDa – incidência documental absoluta; IDr – incidência 
documental relativa; IDMA – incidência documental média anual no período.  
Fonte: do Autor, a partir da da planilha Scopus-13275-Analyze-Year.csv. 

 

TABELA 3.2 - Evolução documental na Etapa 1 (1836 - 1945): 110 documentos publicados 
 Faixas de Incidência Ocorrente 

F 1  F 2   F 3  F 4 

E
st

at
ís

tic
a 

 

 Incidência Documental: nula 1 2 3 4 5 6 9 

Aa, em no de anos 61 
21 11 9 5 1 1 

1 
 41   7  

Ar,  em  % 55,5 
19,1 10,0 8,2 4,5 0,9 0,9 

0,9 
 37,3   6,4  

IDa, em no de documentos 
 21 22 27 20 5 6 9 
  70   31  

IDr, em % 
0 19,1 20,0 24,5 18,2 4,5 5,5 8,2 
  63,6   28,2  

IDMA, em no de documentos   1,7   4,4  9 

Siglas: Aa – ambitude absoluta; Ar – ambitude relativa; IDa – incidência documental absoluta; IDr – incidência 
documental relativa; IDMA – incidência documental média anual na faixa. 

Fonte: do Autor, a partir da da planilha Scopus-13275-Analyze-Year.csv. 

 

As incidências foram agrupadas quatro faixas produtivas e constam referida tabela: a 

primeira delas, consistiu de uma faixa de incidência ocorrente nula (F1), a qual possui dois 
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lapsos mais longos e outros mais curtos, ambos intercalados por lapsos de pouca e ou baixa 

produtividade. Agrupados, os lapsos da F1 representam 55,5 % desta primeira etapa, ou seja, 

somam 61 anos sem publicações.  A segunda faixa de incidências ocorrentes (F2), com 

incidência anual documental ocorrente variando de 1 a 3 publicações por ano, representam 37,3 

% desta primeira etapa, ou seja, somam 41 anos, nos quais houveram uma produção de 70 

documentos, representando 63,6 % da produção desta etapa, e com incidência documental anual 

média de 1,7 nesta segunda faixa. A terceira faixa de incidências ocorrente (F3), com incidência 

anual documental ocorrente variando de 4 a 6 publicações por ano, representam 6,4 % desta 

primeira etapa, ou seja, somam 7 anos, nos quais houveram uma produção de 31 documentos, 

representando 28,2 % nesta etapa, e com incidência documental anual média de 4,4 nesta 

terceira faixa. Por fim, a quarta faixa de incidência ocorrente (F4) foi aquela com incidência 

anual documental ocorrente de 9 publicações por ano, representam 0,9 % desta primeira etapa, 

referente ao ano de 1896, publicações estas que chegaram a  8,2 % nesta etapa. 

A segunda etapa, que é a mais curta e abrange o intervalo entre os anos de 1846 e 1965 (20 

anos, 11,1 % do período) com um total de 216 documentos publicados (1,6 % da produção do 

período) –  quase o dobro da etapa anterior durante cerca de um quinto daquela – com incidência 

documental anual média de quase 11 documentos (Tabela 3.1),  apresentou incidências anuais 

documentais ocorrentes variando de cinco até dezessete, como apreciado na Tabela 3.3.  

 
TABELA 3.3 - Evolução documental na Etapa 2 (1946 - 1965):  216 documentos publicados  
 Faixas de Incidência Ocorrente 

 F 1   F 2   F 3   F 4  

E
st

at
ís

tic
a 

 

Incidência Documental: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Aa, em no de anos 
2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 
 5   4   6   5  

Ar,  em  % 
10,0 5,0 10,0 5,0 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 5,0 10,0 5,0 5,0 

 25,0   20,0   30,0   25,0  

IDa, em unidades 
10 6 14 8 9 20 22 24 26 14 30 16 17 
 30,0   37,0   72,0   77,0  

IDr, em % 
4,6 2,8 6,5 3,7 4,2 9,3 10,2 11,1 12,0 6,5 13,9 7,4 7,9 

 13,9   17,1   33,3   35,6  
IDMA, em unidades  6,0   9,3   12,0   15,4  

Siglas: Aa – ambitude absoluta; Ar – ambitude relativa; IDa – incidência documental absoluta; IDr – incidência 
documental relativa; IDMA – incidência documental média anual na faixa.  

Fonte: do Autor, a partir da da planilha Scopus-13275-Analyze-Year.csv. 
 

As incidências também foram agrupadas quatro faixas produtivas e constam na referida 

tabela: a primeira delas, consistiu de uma faixa de incidências ocorrentes variando de 5 a 7 

publicações por ano (F1), que, reunidas, se estendem por 25 % desta segunda etapa, ou seja, 

somam 5 anos com produção nessa faixa rítmica, nos quais houveram uma produção de 30 
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documentos, representando 13,9 % da produção desta etapa, e com incidência documental anual 

média de 6,0 nesta primeira faixa.  A segunda faixa de incidências ocorrentes (F2), com 

incidência anual documental ocorrente variando de 8 a 10 publicações por ano, se estendem por 

25% desta primeira etapa, somando 4 anos com produção nessa faixa rítmica, nos quais 

houveram uma produção de 37 documentos, representando 17,1% da produção desta etapa, e 

com incidência documental anual média de 9,3 nesta segunda faixa. 

A terceira faixa de incidências ocorrente (F3), com incidência anual documental ocorrente 

variando de 11 a 13 publicações por ano, representam 30,0 % desta primeira etapa, ou seja, 

somam 6 anos com produção nessa faixa rítmica, nos quais houveram uma produção de 72 

documentos, representando 33,3 % da produção desta etapa, e com incidência documental 

média anual de 12 nesta terceira faixa. A quarta faixa de incidências ocorrente (F3), com 

incidência anual documental ocorrente variando de 14 a 17 publicações por ano, representam 

25,0 % desta primeira etapa, ou seja, somam 5 anos com produção nessa faixa rítmica, nos quais 

houveram uma produção de 77 documentos, representando 35,6 % da produção desta etapa, e 

com incidência documental média anual de 15,4 nesta quarta faixa. Ainda em relação à segunda 

etapa, pela Tabela 3, é notória uma certa homogeneidade entre as duas primeiras faixas (F1 e 

F2)  em termos de ambitudes e incidências documentais, homegeneidade esta também presente 

entre as duas faixas seguintes (F3 e F4). Embora as ambitudes não sejam muitos distintas entre 

estas quatro faixas (valor médio de Aa igual a 5, com desvio padrão de 0,7; valor médio de Ar 

igual a 25 %, com desvio padrão de 3,5), a produtividade do segundo agrupamento (F3 e F4) 

foi cerca do dobro do primeiro agrupamento (F1 e F2) em termos das incidências documentais 

absolutas ou relativas (razão entre as médias de 2,2).  

A terceira etapa, que é um pouco mais extensa que a anterior e abrange o intervalo entre os 

anos de 1866 e 1995 (30 anos, 16,7 % do período) com um total de 2542 documentos publicados 

(19,2 % da produção do período) – mais que decuplicou a produção da etapa anterior durante 

um lapso apenas 1,5 maior que o daquela – com incidência documental anual média de quase 

85 documentos (Tabela 3.1),  apresentou incidências anuais documentais ocorrentes variando a 

cada ano (com exceção de uma repetição que ocorreu no ano de 1975 em relação ao ano de 

1973), variação esta entre vinte e duas até cento e quarenta e quatro. Tais variações de 

incidência documental ocorrente foram então agrupadas em cinco faixas produtivas, cada qual 

com sua incidência documental média, como disposto na Tabela 3.4. 

A primeira faixa (F1), com incidência documental anual média de 25 publicações que se 

estendeu por cerca de 13 % desta terceira etapa, ou seja, em torno de 4 anos com produção 

nesse ritmo, gerou 101 documentos, representando 4 % da produção desta terceira etapa. A 
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segunda faixa (F2), com incidência documental anual média de 49 publicações que se estendeu 

por quase 17 % desta terceira etapa, ou seja, por volta de 5 anos com produção nesse ritmo, 

alcançou 243 documentos, em torno de 9 % da produção desta terceira etapa. A terceira faixa 

(F3), com incidência documental anual média de 75 publicações que se estendeu por 20 % desta 

terceira etapa, ou seja, por praticamente 6 anos com produção nesse ritmo, gerou 448 

documentos, em torno de 17 % da produção desta terceira etapa.  A quarta faixa (F4), com 

incidência documental anual média de 100 publicações que se estendeu por quase 17 % desta 

terceira etapa, ou seja, por 5 anos com produção nesse ritmo, alcançou 500 documentos, 

próximo de 20 % da produção desta terceira etapa. A quinta faixa (F5), com incidência 

documental anual média de 125 publicações que se estendeu até em torno de 33 % desta terceira 

etapa, ou seja, um decênio com produção nesse ritmo, gerou 1.250 documentos, próximo de 50 

% da produção desta terceira etapa. Ainda em relação à terceira etapa, pela Tabela 3.4, entre as 

três primeiras faixas consideradas houve uma tendência de duplicação da produção (da F1 para 

F2 e da F2 para a F3) com variação entre si de cerca de um ano entre as ambitudes. Entre as 

faixas subsequentes (da F4 para a F5) houve certa homogeneidade em termos de ambitudes e 

incidências documentais, mas entre  a penúltima e a última faixa há uma clara heterogeneidade, 

uma vez que a incidência documental mais que dobrou para a duplicação da ambitude frente 

uma variação de 25% no IDMA. Esta última faixa desta terceira etapa respondeu por quase 

metade da produção durante um terço da etapa considerada. 

 

TABELA 3.4 - Evolução documental na Etapa 3 (1966 - 1995): 2.542 documentos publicados  

 

Faixas de Incidência Ocorrente 
F 1 F 2 F 3 F 4 F5 

IDMA, em no de documentos : 25 49 75 100 125 

 E
st

at
ís

tic
a Aa, em no de anos 4,04 4,96 5,97 5,00 10,00 

Ar, em% 13,3 16,7 20,0 16,7 33,3 

IDa, em no de documentos 101 243 448 500 1.250 

IDr, em % 4,0 9,6 17,6 19,7 49,2 

Siglas: Aa – ambitude absoluta; Ar – ambitude relativa; IDa – incidência documental absoluta; IDr – incidência documental 
relativa; IDMA – incidência documental média anual na faixa. 

Fonte: do Autor, a partir da planilha Scopus-13275-Analyze-Year.csv. 
 

A quarta etapa, de extensão similar à segunda, abrange o intervalo entre os anos de 1996 e 

2015 (20 anos, 11,7 % do período) com um total de 10.380 documentos publicados (78,4 % da 

produção do período) – mais que quadruplicou a produção da etapa anterior durante um lapso 

de dois terços daquela – com incidência documental anual média de quase 519 documentos 

(Tabela 3.1), apresentou incidências anuais documentais ocorrentes distintas, variando entre 
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182 até 1053. Tais variações de incidência documental ocorrente foram então agrupadas em 

quatro faixas produtivas, cada qual com sua incidência documental média, como pode ser 

observado na Tabela 3.5.  

 

TABELA 3.5 - Evolução documental na Etapa 5 (1996-2015):10.380 documentos publicados 

 

Faixas de Incidência Ocorrente 

F 1 F 2 F 3 F 4 

E
st

at
ís

tic
a 

IDMA, em no de documentos :   197 290 584 909 
Aa, em no de anos 3,00 6,00 6,00 5,00 

Ar, em% 15,0 30,0 30,0 25,0 
IDa, em no de documentos 591 1740 3504 4545 

IDr, em % 5,7 16,8 33,8 43,8 
Siglas: Aa – ambitude absoluta; Ar – ambitude relativa; IDa – incidência documental absoluta; IDr – incidência 
documental relativa; IDMA – incidência documental média anual na faixa.   

Fonte: do Autor, a partir da planilha Scopus-13275-Analyze-Year.csv. 
 

A primeira faixa (F1), com incidência documental anual média de 197 publicações e que se 

estendeu por 15 % desta quarta etapa, ou seja, durante 3 anos de produção nesse ritmo, gerou 

591 documentos, tendendo a 6 % da produção desta quarta etapa. A segunda faixa (F2), com 

incidência documental anual média de 290 publicações e que se estendeu por 30 % desta quarta 

etapa, ou seja, durante 6 anos de produção nesse ritmo, gerou 1740 documentos, em torno de 

17 % da produção desta quarta etapa.  A terceira faixa (F3), com incidência documental anual 

média de 584 publicações que se estendeu por 30 % desta quarta etapa, ou seja, durante 6 anos 

de produção nesse ritmo, gerou 3.504 documentos, cerca de um terço da produção desta quarta 

etapa.  A quarta faixa (F4), com incidência documental anual média de 909 publicações durante 

um quarto desta quarta etapa, ou seja, durante 5 anos de produção nesse ritmo, alcançou 4545 

documentos, em torno de 44 % da produção desta quarta etapa. Ainda em relação à quarta etapa, 

pela Tabela 5, ao longo das quatro faixas houve um aumento médio do IDMA de 1,7 (com 0,7 

de desvio padrão) quase havendo quase duplicando a incidência documental por transição de 

faixa. O acréscimo contínuo da incidência documental ao longo das faixas não foi homogêneo, 

quase triplicando entre a F1 e a F2, duplicando entre a F2 e a F3, tendendo a uma variação final 

ascendente de menos o dobro entre a F3 e a F4. 

 
3.2. Autoria 
 

No período considerado, a partir da pesquisa na base Scopus foram selecionados um grupo 

de autores com produção a partir de oito publicações lidando com a questão do conforto. Neste 

grupo, foram identificados 156 autores envolvidos na produção dos artigos, os quais foram 
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distribuídos por nove faixas de produtividade conforme indicadas na Tabela 3.6, e visualizado 

no gráfico da Figura 3.3, onde consta a incidência de autores ou autoral e o valor percentual 

correspondente por faixa. A primeira faixa de produtividade reuniu mais da metade dos autores 

envolvidos (87 indivíduos; 55,8%),  seguida da segunda e terceira faixas, reunindo cerca de  

18% (28 indivíduos) e em torno de 11% dos autores (18 indivíduos), respectivamente. Essas 

três primeiras faixas reúnem quase 87% dos autores identificados (133 indivíduos). A quarta 

faixa que mais envolveu autores foi a quinta (5,1%; oito indivíduos), seguida da  sexta (3,8%; 

seis indivíduos), da quarta e oitava (1,9%,três indivíduos em cada), e, por fim a faixa nona 

(0,6%; um indivíduo). 

 

TABELA  3.6 - Valores absolutos e percentuais de incidência autoral por faixa de produtividade 
                                        Faixas de  
                                 Produtividade 
Estatística 

F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 F 7 F 8 F 9 

8 a 10 11 a 13 14 a 16 17 a 19 20 a 22 23 a 25 26 a 28 29 a 31 32 a 34 

Incidência autoral, em unidades:  87 28 18 3 8 6 2 3 1 

Valor percentual,  em % 55,8 17,9 11,5 1,9 5,1 3,8 1,3 1,9 0,6 

Fonte: do Autor, a partir da planilha Scopus-13275-Analyze-Author.csv.  
 

FIGURA 3.3 - Incidência autotal por faixa de produtividade.   

 
Fonte: do Autor, a partir da  planilha Scopus-13275-Analyze-Author.csv. 

 

A primeira faixa de produtividade reuniu mais da metade dos autores envolvidos (87 

indivíduos; 55,8%),  seguida da segunda e terceira faixas, reunindo cerca de  18% (28 

indivíduos) e em torno de 11% dos autores (18 indivíduos), respectivamente. Essas três 

primeiras faixas reúnem quase 87% dos autores identificados (133 indivíduos). A quarta faixa 

que mais envolveu autores foi a quinta (5,1%; oito indivíduos), seguida da  sexta (3,8%; seis 

indivíduos), da quarta e oitava (1,9%,três indivíduos em cada), e, por fim a faixa nona (0,6%; 
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um indivíduo). O total de 1.920 documentos gerados pelas nove faixas de produtividade 

envolvendo esse grupo de atores com produção igual ou superior a oito artigos no período 

considerado, está em torno de 14% dos documentos produzidos no período. Pelo ritmo de 

produtividade das quatro etapas no período de pesquisa considerado, é muito pouco provável 

que eles tenham atuado nos anos abrangidos pelas etapas 2 e 3, admitindo que pertencem às 

etapas 3 e 4. É possível sustentar essa afirmação tomando como referência duas autoras, 

Kolcaba e Morse2, a primeira delas possui elevada posição no ranque de produtividade, com 31 

artigos registrados na base, pertencendo à F 9. A segunda autora esteve posição mediana no 

ranque de produtividade, com 15 artigos registrados na base, décimo quarto número 

identificado, pertencendo à F 3. As referidas autoras e os demais autores pertencentes às nove 

faixas de produtividade consideradas estão arrolados no Quadro 3.1. 

 

QUADRO 3.1 - Autores das faixas de produtividade 
Autores  Produção Faixa 
De Dear, R. 34 F 9 
Kolcaba, K. 31 

F 8 
Arens, E.; Tanabe, S.I. 30 
Anon,  28 

F 7 
Parsons, K.C. 26 
Zhu, Y.; Fanger, P.O. 25  
Hwang, R.L. 24 F 6 
Lian, Z.; Umbach, K.H.; Matzarakis, A. 23  
Zeiler, W.; Humphreys, M.A.; Zhang, H.; Olesen, B.W. 22  
Lin, T.P.; Rohles, F.H. 21 F 5 
Vink, P.; Khalil, E.E. 20  
Hes, L.,; Nishimatsu, T.,; Nicol, F. 17 F 4 
Conceicao, E.Z.E.; Huizenga, C.; Wong, A.S.W.; Ouyang, Q.; Rijal, H.B.; Li, Y.; Orosa, J.A. 
Hollies, N.R.S.; Koscheyev, V.S.; Fan, J.; Leon, G.R.; Morse, J.M.; Toba, E. 
Zhang, H.; Ghaddar, N.; Barker, R.L.;  Cao, B. 

16  
15 F 3 
14  

Ghali, K.; Boxem, G.; Dounis, A.I.; Sopian, K.; Mayer, H.; Blocken, B.; Nevins, R.G. 
Lucio, M.M.J.R.; Indraganti, M.; Griffin, M.J.; Salleh, E.; Li, B.; Zhang, Y.; Zhai, Y.; Santamouris, M.; Liu, W. 
Sharples, S.; Mitu, S.; Ismail, A.R.; Han, T.; Kothari, V.K.; Shukuya, M.; Hensen, J.L.M.; Toftum, J.; Nikolopoulou, 
M.; Melikov, A.K.; Das, A.; Alvarez, J.D. 

13  
12 F 2 

11  

Bartels, V.T.; Zhang, W.Y.; Roaf, S.; Gobbi, M.; Buckley, A.; Pasut, W.; Boerstra, A.; Becerik-Gerber, B.; Tanifuji, 
K.; Yoon, H.N.; Sekhar, S.C.,; Yau, Y.H.,; Kuijt-Evers, L.F.M.; Wong, N.H.; Emmanuel, R.; Gagge, A.P.; Mastinu, 
G.; Ng, E.; Naebe, M.; Xu, Z.; Banhidi, L.; Wang, L. 

10 
 

Tochihara, Y.; Yang, K.; Hedge, A.; McGregor, B.A.; Adam, N.M.; DeMartino, R.N.; Jones, B.W.; Ucha Udabe, M. 
Fonn, D.; Ventry, I.M.; Morooka, H.; Dili, A.S.; Holmer, I.; Okukubo, A.; Slater, K..; Castilla, M.; Monteiro, L.M.; 
Yang, L.; Roetzel, A.; Yang, R.; Lin, Z.; Yao, R.; Richards, L.G.; Kim, J.T.; Terashima, K.; Naseer, M.A.; Alucci, 
M.P. 

9 

 
 

F 1 

Speranza, F.; Nucara, A.; Kang, J.; Daghigh, R.; Sandor, V.; Morooka, H.; Zhou, X.; Kamijo, M.; Rosenbaum, D.A.; 
Herkel, S.; Kurvers, S.R.; Marmarali, A; Meng, Q.; Zenk, R.; Jacobson, I.D.; Bubb, H.; Oborne, D.J.; Nigg, B.M.; 
Labaki, L.C.; Holme, I.; Di Perna, C.; Li, J.; Tsangrassoulis, A.; Akimoto, T.; Pfafferott, J.; Mesa, R.A.; Ooka, R.; 
Yoo, W.S.; Jazizadeh, F.; Tibboel, D.; Lan, L. ; Verstovsek, S. ;  Park, S.J.; Rodriguez, F. 

8 

 

Fonte : segundo o autor, a partir da planilha Scopus-13275-Analyze-Author.csv. 
 

                                                           
2 Essas autoras foram selecionadas tendo em vista que são as principais que desenvolveram reflexões mais 
recentes sobre a importância o conforto e o processo de confortação em enfermagem, com perspectiva de 
teorização, cujos diversos trabalhos foram selecionados na revisão de literatura desta pesquisa, pela trilha 
bibliográfica. 
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Morse iniciou sua produção de artigos considerando a palavra conforto no título na década 

de 80 do século passado e Kolcaba, a partir de uma década depois. Essas décadas que 

pertencem ao quarto quartil do século passado integram o final da etapa 3 e início da etapa 4. 

Kolcaba ainda produz artigos sobre o assunto enquanto Morse manteve sua produtividade até 

por volta de 2000. Diante do acima exposto, é possível concluir que a produtividade a partir 

de oito artigos por ano é suficiente para que se tenha um contato com autores mais recentes e 

produtivos sobre o tema.  

 

3.3. Afiliação 
 

Foram identificados 160 locais de afiliação que no conjunto foram responsáveis por 

sediarem a produção atestada de  4.203 documentos.  Dentre os locais identificados, constam 

133 universidades (83% dos locais, quatro delas brasileiras) abrangendo quase 86 % das 

afiliações. Os vinte e sete demais locais consistiram de empresas, especialmente as 

automobilísticas, institutos de tecnologia, técnicos e ou de pesquisa entre outros, centros 

médicos e hospitais e demais instituições politécnicas entre outras, as quais ocuparam da 

primeira à quarta faixa de afiliação. As universidades estiveram distribuídas por todas as faixas 

de afiliação.  Na Tabela 3.7 constam informações sobre os locais e suas afiliações em geral.  

 

TABELA 3.7 - Informações preliminares sobre locais e afiliações 
Locais de Afiliação Afiliação 

Identificação Quantidade, [unid.] Percentual, [%] Quantidade, [unid.] Percentual, [%] Faixas  

Universidades 133 83,1 3600 85,7 Todas 

Demais1 27 16,9 603 14,3 F 1, F 2, F 3 e F 4 

Totais 160 100,0 4203 100,0 F1 a F 9 

1 - empresas, especialmente as automobilísticas, institutos de tecnologia, técnicos e ou de pesquisa entre outros, centros 
médicos e hospitais e demais instituições politécnicas entre outras 

Fonte: do Autor, a partir da planilha Scopus-13275-Analyze-Affiliation.csv. 

 

No Quadro 3.2 consta a relação dos locais com as respectivas afiliações e faixas. Em termos 

da distribuição das incidências de locais por faixas de afiliação, que consta na Tabela 3.8 e está 

ilustrado na Figura 3.4, noventa e cinco locais  (59 %) ocuparam a primeira faixa de afiliação; 

outros 56 locais  (35%) estiveram distribuídos entre a segunda e quarta faixa de afiliação; e 

apenas nove locais (6%) estiveram ocupando as demais faixas de afiliação, sendo que a oitava 

faixa de incidência foi nula. Convém registrar que as três universidades que tiveram melhor 

posicionamento no ranque de afiliação, ocupando as faixas seis, sete e nove, possuem em sua 
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denominação o termo ‘técnico’ :  Hong Kong Polytechnic University, Technische Universiteit 

Eindhoven e  Danmarks Tekniske Universitet fato que será oportunamente considerado durante 

o desenvolvimento da argumentação, dando indícios da evidência da abordagem reducionista 

do conforto na contemporaneidade.   

 

QUADRO 3.2 - Locais de origem e afiliações correlatas e suas faixas 
Locais Afiliações Faixas 
Hong Kong Polytechnic University 94 F 9 
Technische Universiteit Eindhoven   83 F 7 
Danmarks Tekniske Universitet; UC Berkeley (73); Tsinghua University (71) * F 6 
Delft University of Technology (63); Universidade de Sao Paulo – USP (56) ; The University of Sydney (55); 
Waseda University (54) 

* F 5 

Loughborough University; Netherlands Organisation for Applied Scientific Research – TNO (53); Jilin University  
(52); University of Sheffield; Donghua University; National University of Singapore e  Politecnico di Milano (48); 
Shanghai Jiaotong University; Tongji University (46); KU Leuven;  Hunan University; Indian Institute of 
Technology Delhi (44) 

* 

 
F 4 

Chongqing University  (48); Harbin Institute of Technology (38); University of Southern California (37);  
University of Toronto;  Universitat Freiburg im Breisgau (36);  Tianjin University; South China University of 
Technology; University of Cambridge; Universiti Kebangsaan Malaysia; Deakin (35); University;  University of 
New South Wales UNSW Australia (34) 

* 

 
F 3 

Pennsylvania State University; Zhejiang University; UCL; University of Tokyo; University of California, Los 
Angeles (33); Kansas State University; Oxford Brookes University; Shinshu University (32); VA Medical Center 
(30); The University of British Columbia (29); Royal Melbourne Institute of Technology University; University of 
Waterloo; University of Alberta (28); ; Cornell University; University of Reading; Macquarie University; 
University of Minnesota Twin Cities; Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP (27) 

* 

 
 
 
 
 

F 2 North Carolina State University; University of Nottingham; University of Washington Seattle; Central South 
University China; University of Southampton; University of Akron 26 

Southwest Jiaotong University; Lunds Universitet 25 
Arizona State University; Rheinisch-Westfalische Technische Hochschule Aachen; Yonsei University; 
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC; Technische Universitat Munchen; University of Queensland; 
Universite Concordia 

24 

University of Manchester; Politecnico di Torino; Universita degli Studi di Roma La Sapienza 23  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 1 

Ohio State University; Tokyo City University; Kyushu University; Istanbul Teknik Universitesi; Eidgenossische 
Technische Hochschule Zurich 

22 

General Motors; University of Calgary; McGill University; Southeast University; Walter Reed National Military 
Medical Center; Uludag Universitesi; Seoul National University; University of Florida; Beijing Jiaotong Daxue; 
Universiti Putra Malaysia; PSG College of Technology; University of Athens; Universita Politecnica delle Marche 

 
21 

 
Universita degli Studi di Padova; Chalmers University of Technology; Beihang University; Universidade do 
Minho; Universiti Teknologi Malaysia; Aalborg Universitet; University of California, San Francisco; Cardiff 
University; Virginia Polytechnic Institute and State   

20 

UniversityUniversity of Pennsylvania; China Medical University Taichung; Cairo University City University of 
Hong Kong; Beijing Institute  of Technology; Texas A and M University; Keio University; University of Malaya; 
National United University Taiwan; Daimler AG 

19 

Iowa State University; Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet; Monash University National Formosa 
University Taiwan; The  University of North Carolina at Chapel Hill; Technická univerzita v Liberci 18 

Pusan National University; Purdue University; Universitatea Tehnica Gh. Asachi din IasI; Western University; UC 
Davis; University of  Liverpool; Ege Universitesi; Universidade da Coruña; University Michigan Ann Arbor; 
University of Melbourne; Ford Motor; Budapest  University of Technology and Economics; Xi'an University of 
Architecture and Technology; Erasmus University Medical Center; University of Wisconsin Madison; VTT 
Technical Research Centre of Finland 

17 

Feng Chia University ; Lawrence Berkeley National Laboratory; Universite de Sherbrooke; University of 
Oregon; Stanford University; Fraunhofer-Institut fur Bauphysik – IBP; De Montfort University; Bayerische 
Motorenwerke AG; The Technological Institute of Textile and Sciences India; Korea Railroad Research Institute 

 
16 

 
Universidade do Algarve; George Washington University; University of Minnesota System; Tohoku University; 
Institute for Research in Extramural Medicine – EMGO; University of Guelph; Technion - Israel Institute of 
Technology; Delphi; Universidade Tecnologica Federal do Parana - UTFPR; McMaster University; 
Northeastern University China; Shanghai University of Engineering Science; Nara Women's University 

15 
 

London Metropolitan University; Vrije Universiteit Amsterdam; University of Adelaide; Karolinska Institutet; 
Western Sydney University; Heriot-Watt University; Universita degli Studi di Firenze; National Institute of 
Advanced Industrial Science and Technology; Karlsruhe Institute of Technology, Campus South; Massachusetts 
General Hospital 

 
14 

Símbolos: *  –  valores indicados entre parênteses na coluna das nações.  

Fonte: do Autor, a partir da planilha Scopus-13275-Analyze-Affiliation.csv. 
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TABELA  3.8 - Valores absolutos e percentuais de incidência autoral por faixa de afiliação 
                Faixas de Afiliação 
Estatística 

F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 F 7 F 8 F 9 
Total 

14 a 23 24 a 33 34 a 43 44 a 53 54 a 63 64 a 73 74 a 83 84 a 93 94 a 103 
 Incidência de locais, em unidades 95 33 11 12 4 3 1 0 1  160 

Valor percentual,  em % 59,4 20,6 6,9 7,5 2,5 1,9 0,6 0,0 0,6  100,0 
 Fonte: do Autor, a partir da planilha Scopus-13275-Analyze-Affiliation.csv. 
 

FIGURA 3.4 - Incidência de locais por faixa de afiliação. 

 
Fonte: do Autor, adaptado da planilha Scopus-13275-Analyze-Affiliation.csv. 

 

3.4. Países de origem  
 

Foram relacionadas 108 nações de origem atestada dos 10.690 documentos registrados, 

conforme disposto na Tabela 3.9. Nela, os países latino-americanos foram agrupados e 

comparados com os demais países em valores em termos de representação e incidência natal 

absolutos e percentuais.  Os países latino-americanos representam de 11% das nações 

envolvidas, sendo que deles foram originadas 3,5 % dos documentos.  

 

TABELA 3.9 - Informações preliminares sobre nações de origem dos documentos  
Nações de Origem Publicações de origem atestada 

Categoria de 
Nações 

Quantidade 
[unidades] 

Percentual 
[%] 

Quantidade 
[unidades] 

Percentual 
[%] 

Faixas 
Natais 

Latino - americanas 12 11,1 371 3,5 F 1, F 2 e F 4 
Demais1 96 88,9 10319 96,5 Todas 
Totais 108 100,0 10690 100,0 F1 a F7 
1 – nos demais contimentes, fora da região austral e central (parcialmente) no caso do continente americano. 

Fonte: do Autor, a partir da planilha Scopus-13275-Analyze-Country.csv. 
 

Em termos da distribuição das incidências de nações por faixa natal, que consta na Tabela 

3.10 e está ilustrado na Figura 3.5, oitenta e quatro nações  (78 %) ocuparam as duas primeiras 

faixas natais (F1 e F2), países onde tiveram origem de um a cem documentos; dezenove nações  
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(17%) ocuparam as duas faixas seguintes (F 3 e F 4), países onde tiveram origem entre cento e 

um e quinhentos documentos; quatro nações (4%) ocuparam a antepenúltima e penúltima faixa 

natal (F 5 e F 6), países em que tiveram origem entre quinhentos e uma a dois mil documentos; 

e  apenas uma nação (1%) ocupou a última faixa natal (F 7), onde surgiram 2.203 documentos, 

quase o dobro dos documentos dos 1204 documentos surgidos na faixa anterior.  No Quadro 

3.3 consta a relação das nações de origem, a natalidade e sua faixa. 

 

TABELA  3.10 - Valores absolutos e percentuais de incidência nacional por faixa natal  
                                  Faixas Natal          
Estatística 

F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 F 7 Total 
1 a 10 11 a 100 101 a 250 251 a 500 501 a 1000 1000 a 2000 > 2000 

Incidência nacional, em unidades 51 33 12 7 3 1 1 108 
Valor percentual,  em % 47,2 30,6 11,1 6,5 2,8 0,9 0,9 100,0 
Fonte: do Autor, a partir da planilha Scopus-13275-Analyze-Country.csv. 
 

FIGURA 3.5 -  Incidência de nações por faixa natal. 

 

Fonte: do Autor, a partir da  planilha Scopus-13275-Analyze-Country.csv. 

 
 

QUADRO 3.3 - Nações, natalidade e faixas natal dos documentos 
Nações Origem  Faixa 
United States 2203 F 7 
China 1204 F 6 
United Kngdom (808); Japan (615); Germany (597) * F 5 
Canada (384); Australia (360); Italy (356); Netherlands (316); France (306); India (281); Brazil (269) * F4 
South Korea (225); Turkey (169); Sweden (159); Spain (154); Taiwan (151); Malaysia (132); Hong 
Kong (127); Switzerland (119); Denmark (114); Belgium (113); Portugal e Greece (108) 

* F 3 

Iran (91); Poland(87); Egypt (65);  Romania e Singapore (60) Finland (58);  Austria (55); Israel (51); Czech 
Republic (48);  Norway (47); New Zealand (40); Thailand (39); South Africa (36); Mexico (34);  Ireland (32); 
Hungary e  Russian Federation  (30); Saudi Arabia (29); Slovenia (25); Slovakia e Indonesia (24); Serbia e Croatia 
(22); Nigeria (20); Chile (18); Lebanon (16) Argentina; Algeria  (14) Venezuela, Colombia e Tunisia (13);  
Kuwait (12);  Lithuania (11) 

 
 

* 

 
 

F 2 

Luxembourg   Cyprus; Cuba 5  
Yugoslavia; Philippines; Russia; Qatar; Bosnia and Herzegovina; Uganda 4  
Ethiopia; Kenya; Jordan; Oman; Iceland; Macedonia; Ghana; Viet Nam 3 

F 1 
Kazakhstan; Estonia; Albania; Czechoslovakia; Nepal; Mauritius 2 
Libyan Arab Jamahiriya; Sudan; Palestine; Costa Rica; Burkina Faso; Peru; Jamaica; Germany (Democratic 
Republic, DDR); Bahrain; Malawi; El Salvador; Belarus; Malta; Uruguay; Uzbekistan; Ecuador; Morocco; 
Yemen; Iraq; Zimbabwe 

 
1 

 

Fonte: do Autor, a partir da  planilha Scopus-13275-Analyze-Country.csv. 
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3.5. Tipos de documentos 
 

Foram identificados quinze tipos de documentos veiculando o conteúdo sobre conforto, com 

este termo no título. Na Tabela 3.11 e está ilustrado na Figura 3.6,  A maioria deles consistiu 

de artigos de periódicos já publicados (59%; com quase 1% no prelo) seguido de artigos em 

anais de congressos (25%), que juntos representam parte muito considerável dos documentos 

relacionados (84%). Documentos em formato de revisão foram o terceiro tipo mais produzido 

(4%). Livros e capítulos de livros reunidos chegaram a emparelhar com as notas (quase 2 % 

cada).  

 

TABELA 3.11 – Relação dos tipos de documentos identificados 
 Tipos de documentos 
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Incidência Absoluta, em [unid.] 7.817 3.328 547 259 183 179    172 163 93 45 29 9 2 2 419 
Indidência Relativa.vem  % 59,01 25,12 4,13 1,96 1,38 1,35        1,30 1,23 0,70 0,34 0,22 0,07   0,02 0,02 3,16 

Ranque  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 – 

T
ot

al
 Valor absoluto, em   [unid.] 13.248 

Valor relativo, em [%] 100 

Fonte: do Autor, a partir da planilha Scopus-13275-Analyze-Doctype.csv. 
 

FIGURA 3.6 - Tipos de documentos e incidências absolutas. 

 

Fonte: do Autor, a partir da planilha Scopus-13275-Analyze-Doctype.csv. 
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3.6. Áreas do conhecimento 
 

A base Scopus identificou 27 áreas do conhecimento, somando 20.781 classificações, sendo 

que houveram documentos classificados como indefinidos. A relação das áreas do 

conhecimento e as incidências de atribuição absoluta e relativa constam na Tabela 3.12 e cuja 

visualização está no gráfico da Figura 3.7.  

 

TABELA 3.12 – Relação das áreas do conhecimento identificadas 

Áreas do 
Conhecimento 
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em percentagem 26
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3 14
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7,
3  2,
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6  0,
5  0,
3  0,
3  0,
2  7,
3  1,
6

9 3,
4  1,
8  0,
3  0,
2

9 

                    Campo 
Estatística 

 
Tecnologia 

Ciências Exatas e 
do Cosmos 

 
Ciências da Vida e da Saúde 

 
Humanidades 

Incidência absoluta, 

em   unidades 

 
8532 

 
2159 

 
6595 

 
3109 

Incidência relativa,  

em percentual 

 
41,1 

 
10,4 

 
31,7 

 
15,0 

Multidisciplinar: 154 Incidência absoluta 
em   unidades   

Incidência relativa, 
   em percentual 

0,7 : Multidisciplinar 

Indefinido:  232 1,1 :Indefinido  

T
ot

ai
s Absoluto 

em   unidades 20.781 

Relativo 
em percentual  100 

Fonte: do Autor, a partir da planilha Scopus-13275-Analyze-Subject.csv. 
 

As áreas de conhecimento especificadas na base Scopus foram distribuídas em cinco campos 

mais abrangentes do conhecimento, denominados tecnologia, ciências exatas e do cosmos, 

ciências da vida e da saúde, humanidades e multidisciplinar e indefinido. Ao campo tecnologia, 

primeiro no ranque, disseram a respeito 8.906 documentos (em torno de 41 %), liderado pelas 

engenharias (incidência relativa de quase 27 % em relação às áreas e de cerca de  65% ao 

campo); ao campo ciências e da terra e do cosmos, quarto no ranque, disseram a respeito 2.159 

documentos (em torno de 10 %), liderado pela energia (incidência relativa da ordem de 4 % em 
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relação às áreas e de cerca de 37 % no campo); ao campo ciências da vida, segundo no ranque, 

disseram a respeito 6.595 documentos (15 %), liderado pela medicina (incidência relativa da 

ordem de 15 % em relação às áreas e praticamente de 47 %  no campo); ao campo das 

humanidades, terceiro no ranque, disseram a respeito 3.109 documentos (em torno de 32 %), 

liderado pelas ciências sociais (incidência relativa da ordem de 7 % em relação às áreas e 

praticamente de 49 %  no campo); à área/campo multidisciplinar, quinto no ranque, disseram a 

respeito 154 documentos (tendendo a 1 %); já ao campo/área de indefinida disseram a respeito 

232 documentos (em torno de 1 %). À área de enfermagem, onde há uma reflexão teórica sobre 

o conforto numa perspectiva mais abrangente sobre a pessoa, disseram a respeito 562 

documentos (tendendo a 3 %; em torno de 8% no campo). 

 

FIGURA 3.7 -  áreas do conhecimento e incidências absolutas. 

 

Fonte: do Autor, adaptado da Fonte: do Autor, a partir da planilha Scopus-13275-Analyze-Doctype.csv. 
 

3.7.  Fonte documental 
 

Foram identificadas 122 fontes de edição, as quais editaram 3.790 documentos. Em termos 

da distribuição das incidências de fontes por faixa de edição, a partir de dez documentos até 

então editados, no período considerado, que constam na Tabela 3.13 e estão ilustrados na Figura 

3.8, sessenta e duas fontes  (quase 51%) ocuparam a primeira faixa de edição (F1), a quais 

veicularam entre dez e quinze documentos; trinta e cinco fontes  (quase 29 %) ocuparam a 

segunda faixa de edição (F2), as quais veicularam entre dezesseis e trinta documentos; quinze 
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fontes  (em torno de 12 %) ocuparam a terceira faixa de edição (F3), as quais veicularam entre 

trinta e um e sessenta documentos; cinco fontes  (em torno de 4%) ocuparam a quarta faixa de 

edição (F4), onde houve veiculação entre sessenta e um e cento e vinte documentos; cinco 

fontes  (em torno de 4%) ocuparam a quinta faixa de edição (F5), as quais veicularam entre 

cento e vinte e um documentos e duzentos e quarenta; por fim, apenas três fontes  

(aproximadamente 3%) ocuparam a primeira faixa de edição (F6), onde veicularam entre 

duzentos e quarenta e um documentos até quase quinhentos.   

 

TABELA  3.13 - Valores absolutos e percentuais de incidência de fontes por faixa de edição 

                            Faixas  de   edição 
Estatística 

F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 Total 
10 a 15 16 a 30 31 a 60 61 a 120 121 a 240 241 a 480 

Incidência fontana , em no  de fontes 62 35 15 5 2 3 122 
Valor percentual,  em % 50,8 28,7 12,3 4,1 1,6 2,5 100,0 

Fonte: do Autor, a partir da planilha Scopus-13275-Analyze-Source.csv. 

 

Figura 3.8 -  Incidência de fontes por faixa de edição. 

 
Fonte: do Autor, a partir da  planilha Scopus-13275-Analyze-Source.csv. 

 
 

A fontes que editaram os documentos foram agrupadas naqueles mesmos cinco campos mais 

abrangentes do conhecimento identificados no item anterior. Essas fontes foram aqui agrupadas 

por assunto, conforme disposto na Tabela 12. Na tabela 12 estão destacadas as maiores 

incidências de publicações por assunto por campo, liderada pelo de edificações e cidades (1.034 

documentos; 39% em tecnologia e quase 24% no geral), seguida pelo de ergonomia (256 

documentos; 79 % em humanidades e quase 7% no geral), depois pelo de enfermagem (225 

documentos; 41 % em ciências da vida e quase 6% no geral), e pelo ciências, natureza e 

tecnologia (86 documentos; 61% no multidisciplinar; em torno de 2% no geral). No Quadro 3.4 

consta a relação das fontes, edições e suas faixas.  
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TABELA 12 – Relação dos assuntos dos periódicos através dos campos do conhecimento  
T

ot
al

 G
 Relativo 

[%] 
100 

Absoluto 
[unid.] 

122 
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al
 P

 Relativo 
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[%] 23 14 32 26 3 3 67 22 11 33 23 20 10 7 3 3 67 22 11 62,5 12,5 12,5 12,5 
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ia
  Relativa 

[%] 1034 597 392 340 326 28 109 35 10 225 94 89 88 22 14 12 256 47 22 86 27 14 13 

Absoluta 
[unid.] 39 23 15 13 9 1 71 23 7 41 17 16 16 4 3 2 79 15 7 61 19 10 9 

       Campo 
 

Estatística 
Tecnologia Ciências Exatas 

e do Cosmos 
Ciências da Vida e da Saúde Humanidades Multidisciplinar 

Ranque 1 4 2 3 5 
                          

In
ci

dê
nc

ia
  Absoluta 

[unid.]  2627  154  544 325 140 

Relativa 
[%] 69,3 4,1 14,3 8,6 3,7 

T
ot

al
 Absoluto 

[unid.] 3790 

Relativo 
[%] 100 

Fonte: do Autor, a partir da planilha Scopus-13275-Analyze-Source.csv. 
 

Ao campo tecnologia, primeiro no ranque, constaram registro de 2.627 documentos editados 

(69,3 %), distribuídos entre 66 fontes (54,1 %) das quais 15 abordavam assuntos de edificações 

e cidades (23 % no campo); 9 delas, da indústria automobilística (14 % no campo); 21 delas, 

das engenharias (32 % do campo); 17 delas, da indústria têxtil (26 % no campo); 4 delas, de 

materiais (duas) e controle (2 % cada um no campo, ou 4 % ambos). Ao campo ciências extaras 

e do cosmos,3 penúltimo no ranque, constaram registro de 154 documentos editados (4,1 %), 

distribuídos entre 9 fontes (7,4 %) das quais 6 abordavam assuntos de energia (67 % no campo); 

2 delas, da acústica e vibrações (22 % no campo); uma delas, da natureza  (11 % do campo). 

Ao campo ciências da vida e da saúde, segundo no ranque, constaram registro de 544 

documentos editados (14 %), distribuídos entre 30 fontes (24,6 %) das quais 10 abordavam 

assuntos de enfermagem (33 % no campo); 7 delas, da medicina (23 % no campo); 6 delas, da 
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fisiologia (20 % do campo);  3 delas, da biologia & ecologia (10 % no campo); 2 delas, de 

hospitais (7 % no campo); 2 delas, de bioquímica e odontologia  (3 % cada um no campo, ou 6 

% ambos).   Ao campo humanidades, antepenúltimo no ranque, constaram registro de 325 

documentos editados (8,6 %), distribuídos entre 9 fontes (7,4 %) das quais 6 abordavam 

assuntos de ergonomia ou fatores humanos em ambiente laboral (67 % no campo); 2 delas, da 

economia & afins (22 % no campo); uma delas, de generalidades  (11 % do campo).  Ao campo 

multidisciplinar, último no ranque, constaram registro de 140 documentos editados (3,7 %), 

distribuídos entre 8 fontes (6,6 %) das quais 5 abordavam assuntos de ciências, natureza e 

tecnologia (62,5 % no campo); 3 delas, sobre têxtil & medicina (uma), fisiologia & 

comportamento (uma) e administração e saúde (12,5 % cada um no campo, ou 37,5 % ambos).   

 

QUADRO 3.4 – Fontes e edições correlatas e suas faixas 
Títulos Edições Faixa 
SAE Technical Papers (384); Building and Environment (326); Energy and Buildings (241) * F 6 
ASHRAE Transactions (154); Applied Mechanics and Materials (128) * F 5 
Advanced Materials Research (108); Ergonomics (84); Applied Ergonomics (83); VDI Berichte (80); International 
Journal of Biometeorology (64) * F 4 

Nursing (59); Journal of_Japan Research Association for Textile end Uses (56); Nursing Times (49); Indoor and Built 
Environment (49); Architectural Science Review (48); Proceedings of SPIE the International Society for Optical 
Engineering (43); Applied Energy  e Nature (42); ASHRAE Journal (41); Building Research and Information, 
International Journal of Industrial Ergonomics e  Journal of the Textile Institute  (37); Journal of Wind Engineering and 
Industrial Aerodynamics (35); Vehicle System Dynamics e Indoor Air (31) 

 
 
* 

 
 

F 3 

Lecture Notes in Electrical Engineering; Sen I Gakkaishi;  Procedia Engineering; Optometry and Vision Science 30 
Kettenwirk Praxis e Renewable Energy (28); Medical Textiles (27); Applied Thermal Engineering (26); International 
Journal of Vehicle Design e Work (25); Indian Journal of Fibre and Textile Research (23); ATZ Automobiltechnische 
Zeitschrift, Building Services Engineering Research and Technology, HVAC and R Research e Notes and Queries e 
Nursing Standard Royal College of Nursing G B 1987  (22); Solar Energy (21); Qiche Gongcheng Automotive 
Engineering e Journal of Sound and Vibration (20); Renewable and Sustainable Energy Reviews e Economist (19);  
International Journal of Ventilation, Fibers and Polymers, e Applied Acoustics (18) 

 
 
 
* 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 F 2 

Tekstil Ve Konfeksiyon, European Journal of Applied Physiology, Zhongguo Jixie Gongcheng China Mchncl 
Engineering,  International Journal of Clothing Science and Technology, Fibres and Textiles in Eastern Europe e IFAC 
Proceedings Volumes IFAC Papersonline 

 
17 

Journal of Palliative Medicine, Elsevier Ergonomics Book Series, Energy Procedia, Ameri can Journal of Nursing e 
Oncology Nursing Forum 16 

Journal of Perianesthesia Nursing, TUT Textiles A Usages Technique Industria Textila s, Zhendong Yu Chongji Journal 
of Vibration and Shock e Textile Asia, Energy Conversion and Management e Melliand Textilberichte 15 

Lakartidningen,  Anesthesia and Analgesia, Critical Care Medicine, Proceedings of the ASME Design Engineering 
Technical Conference, Man Made Textiles in India, Technical Textiles International, Specialty Fabrics Review, 
Building Simulation, Physiology and Behavior, SAE International Journal of Passenger Cars Mechanical Systems, 

  
 14 

Health Facilities Management, Aviation Space and Environmental Medicine, Journal of Thermal Biology, Nippon 
Kikai Gakkai Ronbunshu C Hen Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers Part C, Zhongnan Daxue 
Xuebao Ziran Kexue Ban Journal of Central South University Science and Technology, Military Medicine,  Missouri 
Medicine, New Scientist, Journal of Advanced Nursing 

 
13 

Journal of Industrial Textiles, Harbin Gongye Daxue Xuebao Journal of Harbin Institute of Technology, Engenharia 
Agricola, Engineered Systems, Holistic Nursing Practice, Journal of Oral Rehabilitation, Krankenpflege Soins 
Infirmiers, Communications in Computer and Information Science, Hospitals 

     
    12 

 
 
 
 
 
 

F 1 

Human Factors, HPAC Heating Piping Airconditioning Engineering, British Medical Journal, Jilin Daxue Xuebao 
Gongxueban Journal of Jilin University Engineering and Technology Edition; Gastrointestinal Endoscopy, Proceedings 
of the Institution of Mechanical Engineers Part D Journal of Automobile Engineering, Smart Innovation Systems and 
Technologies, Wit Transactions on Ecology and the Environment, Proceedings of the American Control Conference, 
Contact Lens and Anterior Eye,  Modern Healthcare, Asian Textile Journal, Journal of Harbin Institute of Tchnlg New 
Series, European Journal of Scientific Research 

 
 

11 

Hunan Daxue Xuebao Journal of Hunan University Natural Sciences, Hitachi Review, Investigative Ophthalmology 
and Visual Science, International Solar Energy Conference, Modern Hospital, Journal of the Franklin Institute, Tianjin 
Daxue Xuebao Ziran Kexue Yu Gongcheng Jishu Ban Journal of Tianjin University Science and Technology, Science, 
Journal of Tianjin Polytechnic University, Sustainable Cities and Society, Ear and Hearing, Automotive Industries AI, 
Bauphysik 

 
 

10 

Símbolos: *  –  valores indicados entre parênteses na coluna dos títulos.  
Fonte: do Autor, a partir da planilha Scopus-13275-Analyze-Source.csv. 
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3. 8. Comentários sobre o estudo bibliométrica 
 

No período entre os anos de 1836 e 2015, foram sugeridas quatro etapas da evolução 

documental quantitativa sobre o tópico, sendo a primeira, principalmente, e a segunda (1836 – 

1995, ambas), ainda, bastante incipientes, sendo que a segunda (com 216 documentos) foi cerca 

de duas vezes mais produtiva que a primeira (com 110 documentos), esta ocorrida (por 20 anos) 

durante cerca de um quinto da extensão daquela (ao longo de 110 anos). Na sequência, a terceira 

etapa apresentou evidente vigor florescente  (IDMA de 85 documentos ao ano) ainda que com 

ascensão flutuante (1966 – 1995), com produção (de 2.542 documentos) mais que decuplicada 

em relação à etapa anterior, durante só 1,5 vezes a extensão daquela. Já a quarta etapa (1996 – 

2015) apresentou ascensão de produção vertiginosa (IDMA de 512 documentos ao ano) sendo 

cerca de cinco vezes mais produtiva (com 10.380 documentos) que a anterior, em dois terço de 

extensão daquela.   Como foi atestado, cada uma dessas etapas foi subdividida em faixas de 

incidência (predominantemente quatro por etapa, exceto na etapa 3, com 5) e através dessas 

faixas foi possível reiterar sobre o aumento significativo da produtividade sobre o tópico. Não 

foi elaborada por hora uma descrição sobre essa evolução documental relativizada com os 

primeiros autores que vieram a refletir sobre o tópico e consequentemente identificando as áreas 

de conhecimento em que o tópico foi seminalmente abordado, inclusive com uma avaliação 

crítica dos conteúdos veiculados em sua evolução, contudo, pela trilha bibliográfica elaborada 

com auxílio desta bibliometria mas não exclusivamente através dela,  há pertinência em afirmar 

que em enfermagem, no campo das ciências da saúde uma reflexão teórica sobre o conforto foi 

gestada e que veio se desenvolvendo pelo menos de maneira latente desde 1860, no final do 

primeiro quartil da primeira etapa da evolução documental aqui apresentada 3.    

Para o trabalho aqui presente bastou esse reconhecimento da aderência que o tópico recebeu 

ao longo dos anos nas sociedades que acompanham o processo civilizatório do qual 

participamos nas comunidades de pesquisadores às quais muitos dos leitores aqui pertencem ou 

almejam nela ingressar, onde o conforto é abordado nas diversas áreas do conhecimento que 

foram agrupadas nos cinco campos mais gerais sugeridos: tecnologia, ciências da terra e do 

cosmos, ciências da vida e da saúde, humanidades e multidisciplinar. É suficiente aqui observar 

                                                           
3 Notes on Nursing, de Florence Nightingale, foi publicado em 1860 procurando sistematizar o conhecimento 
sobre a prática da enfermagem à época, na Inglaterra, a partir da experiência da autora, quando, então, o termo 
conforto e derivações já fazia parte do jargão e que podemos constatar observando-o nove vezes presente na 
primeira edição de seu texto –  consulta feita na edição comemorativa com comentário histórico editado por 
Victor Skretkowicz e publicado em 2010 –  ou através de citações de autores que fazem jus ao papel precursor 
dessa autora na reflexão sobre o conforto em enfermagem: Bally (1961, p.63) citada por Siefert (2002, p.17), 
Kolcaba (2003, p. 20) e Apostolo (2009, P.64).  
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a proeminência de publicações sobre o tópico do conforto no campo da tecnologia, com 

destaque para o assunto referente ao edilício e citadino, mas sem poder deixar de consentir com 

seu vigor na indústria automobilística, têxtil e nas engenharias e também nas ciências dos 

materiais. Também é notória as publicações no campo das humanidades, através do assunto 

ergonomia ou fatores humanos4, assim como no campo das ciências da vida e da saúde, com 

destaque para o assunto referente à enfermagem cuja relação com a reflexão sobre o conforto 

já foi brevemente insinuado. 

Embora tenha sido possível reunir aqui, a partir desse estudo bibliométrica, informações 

úteis não restrita à questão da referida aderência que o tópico do conforto recebeu na 

comunidade acadêmica, tais como a identificação: a) dos autores que têm se destacado em sua 

produção sobre o tópico, onde ressaltamos duas autoras da área de enfermagem pela reflexão 

teórica que desenvolveram sobre o tópico (Janice Morse e Katharine Kolcaba, no Quadro 3.1); 

b) da afiliação da produção documental em que universidades de ênfase técnica-tecnológica são 

líderes, e que universidades brasileiras foram identificadas, inclusive de cuja produção a ênfase 

técnica-tecnológica também se faz presente5 (Quadro 3.2); c) dos países de origem envolvidos 

nas afiliações, onde foi destacada a participação dos latino-aericanos (Quadro 3.3); d) dos tipos 

de documentos gerados, em que o predominam artigos publicados em periódicos ou anais de 

congressos, encontros, entre outros (Figura 3.6), convém ressaltar o papel desempenhado pela 

vivência do pesquisador, inesgotável e paralela à trilha bibliográfica desenvolvida previamente 

à este estudo bibliométrico, que foi tão significativo quanto tais recursos de planejamento, 

projeto e técnica de pesquisa, através da qual vem se estabelecendo seu contato contingente 

com o tema, em diversas situações, com destaque aqui para aquele por meio de  publicações 

que abordaram em algum momento a questão do conforto embora o termo não constasse em 

seus títulos (livros e documentários em DVD) ou mesmo sua abordagem tácita ou não em obras 

de arte nas quais algo sobre o conforto estava de certa forma expresso (literárias, 

cinematográficas, música e pintura, especialmente) fontes estas que foram  válidas e, por que 

não, fundamentais tanto para reunião da base documental como para o desenvolvimento da 

argumentação da tese e que serão em oportunamente apresentadas.  

  

                                                           
4 O assunto ergonomia ou fatores humanos foi situado no campo humanidades, por refletir sobre o ser humano no 
contexto laboral. Embora agregue várias disciplinas, tendendo situá-lo no campo multidisciplinar,  sua recente 
abordagem cognitiva, além da física, e a necessidade de considerá-lo num contexto mais amplo, fez com que fosse 
considerado mais próximo da psicologia, sociologia, economia e antropologia, que tradicionalmente nas 
engenharias em interface com o desenho industrial e/ou design, com ênfase na interação homem-máquina. 
5 Na  UFSC, o grupo de pesquisadores sobre a questão do conforto estão vinculados ao Centro Tecnológico, 
constado pelo autor durante seu mestrado, e a universidade pública do estado do Paraná  é tecnológica. 
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4. APROXIMAÇÃO SEMÂNTICA  
 

Na busca por um esclarecimento extra-disciplinar do que se entende por conforto, elaborei 

um estudo da palavra no contexto cultural da língua portuguesa no Brasil, lidando os com 

aspectos sincrônico e diacrônico nas perspectivas da morfologia, etimologia, acepções e 

sinonímia a partir do termo matriz confortar e seus variantes. Segundo Heckler (1984), uma  

palavra é uma forma livre, isto é, unidade linguística ou auto-sêmica de forma e significado a 

ela atribuídos pelo  uso corrente, com todos os morfemas pertinentes à ela. Morfema é uma 

unidade mínima significativa com ou sem função específica, constituintes da palavra. 

Subdivide-se em lexema (ou raiz) e gramema (ou afixo), este último consistindo do prefixo ou 

sufixo. Em con-fort-á-vel, um exemplo condizente com o foco dessa pesquisa, cada elemento 

compositivo individualizado é um morfema, onde, na sequência dos elementos constitutivos 

apresentada, o primeiro e o quarto são gramemas, prefixo e sufixo respectivamente; o segundo, 

em negrito,  é o lexema ou raíz; e o terceiro, um elemento de ligação. Além de significantes, 

esses afixos possibilita classificar as palavras tais como substantivos, adjetivos, advérbio e 

verbos, por exemplo. Podemos considerar que a riqueza de classes na qual um termo matriz se 

desdobra na língua gerando sua cognação expressa a vitalidade de ideias ou sentidos imanentes 

. O leitor terá oportunidade de constatar isto em relação ao conforto. Pelo  Dicionário 

Morfológico da Lingua Portuguesa, consta que o vocábulo confortar pertence à família 

denominada Fartum  a qual está codificada por 2140-59, ou seja, consiste na duo milésima 

centésima quadragésima família da língua portuguesa segundo a codificação da obra, sendo a 

quinquagésima nona família da letra ‘F’. Fartum  nos remete à ideia de robusto, valente, 

poderoso, equivalente no latim a “fortia”, e ao adjetivo “fortis”, com liame ao lexema indo-

europeu na forma hipotética “dherg-”  e “dhergh-” , em sânscrito “drmhati” significando “ele 

afirma”; equivalente ao “derezo”, no avestão com o sentido de “firme, sólido”; equivalente ao 

zarga” no antigo alemão; equivalente ao antigo eslavo “druzati”, segurar; e também ao grego 

“”, grande, grosso.  A palavra conforto pertence, morfologicamente, ao vocábulo6 

confortar,  o qual possui lexema único (- fort -) , idêntico em todas as trinta e cinco formas 

livres identificadas pelos dicionários consultados, as quais estão apresentadas no Quadro 4.1, 

excluído gramemas de tempo, modo, voz e aspecto, assim como os de número, gênero e grau.  

                                                           
6 Do ponto de vista da morfologia, ‘introduzimos, aqui, um novo conceito, o de vocábulo. Se considerarmos 
palavra uma forma livre, isto é, uma unidade auto-sêmca mínima com todos os morfemas pertinentes à ela, 
podemos definir vocábulo como uma classe de formas livres com o mesmo lexema, isto é, uma classe de 
unidades auto-sêmicas com todos os morfemas pertinentes a esta classe (...) usamos classe para significar que 
todas as unidades estão relacionadas, semanticamente, pelo lexema” (...). Heckler (1984, pp. XXI-XXII). 
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QUADRO 4.1 - Vocábulo confortar e composição da cognação correlata, com estatística morfológica  
 
 

item 

Morfemas 

 Afixos  Raiz Afixos e Elementos Intersticiais 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Pr.3 Pr.2 Pr.1 Var. 
Lex. 

EL SL1 EL SL2 EL SL3 VTN VTV SF Clas. 

1*   con fort a bil i dad   e   S 
2   con fort a ção        S 
3*   con fort  ad     o   A 
4*   con fort  ad  or      A 
5   con fort a lesc  ed  or    A 
6   con fort a lesc  ent   e   A 
7   con fort a lesc      e r Vrb 
8   con fort a lesc i ment   o   S 
9   con fort a lesc i vel      A 
10   con fort a ment     o   S 
11*   con fort  ant     e   A 
12   con fort  ant  es      S 
13*   con fort        a r Vrb 
14*   con fort  at  iv   o   A 
15*   con fort á vel        A 
16   con fort a vel  ment   e   Adv. 
17*   con fort       o   S 
18   con fort  os     o   A 
19  des con fort  ad a ment   e   Adv. 
20  des con fort  ad     o   A 
21  des con fort  ad  or   

 
  S 

22  des con fort  ant     e   A 
23*  des con fort        a r Vrb 
24  des con fort  at  iv   o   A 
25  des con fort á vel        A 
26*  des con fort       o   S 
27  in con fort  ad     o   A 
28  in con fort        a r Vrb 
29  in con fort á vel        A 
30  re con fort a ção        S 
31  re con fort  ad     o   A 
32*  re con fort  ad  or      A 
33  re con fort  ant     e   A 
34*  re con fort  ant e ment   e   Adv. 
35*  re con fort        a r Vrb 
36  re con fort  at  iv   o   A 
37  re con fort       o   S 
Totais absolutos 19 37 37 13 30 5 16 0 1 20 5 5 [und.] 

Totais relativos -V 51,4 100,0 100,00 35,1 81,1 13,5 43,2 0,0 2,7 54,1 13,5 13,5 % 
Totais relativos -F 23,2 45,1 45,1 15,9 36,6 6,1 19,5 0,0 1,2 24,4 6,1 6,1 % 

Estatística Morfológica Geral Vinculada 

Prefixos Total % (V) % (F) Sufixos Total % (V) % (F) Sufixos Total % 
(V) 

% (F) 
Item   Und. 

(V) 
Und 
.(F) 

P 37 84 
com - 37 66,1 52,1 - ad - 8 15,7 7,3 - es 1 2,0 0,9 S 10 29 
des - 8 14,3 16,9 - ant - 5 9,8 4,6 - iv - 3 5,9 2,8 A 19 36 
in - 3 5,4 2,8 - at - 3 5,9 2,8 - lesc - 5 9,8 4,6 V 5 16 
re - 8 14,3 15,5 - bil-  1 2,0 0,9 - ment - 5 9,8 4,6 Adv 3 3 
4/7 56/ 71 100,0 87,0 - ção 2 3,9 1,8 - or 4 7,8 3,7 Pr 56 73 
EL Toral % (V) % (F) 

- dad - 1 2,0 0,9 
 - os - 1 2,0 0,9 

Vr  
Lex 

1 2 

- a - 14 77,8 65,4 - ed - 1 2,0 0,9 - r 5 9,8 4,6 SL 47 126 
- e - 1 5,6 0,0 - ent - 1 2,0 0,9 - vel 5 9,8 4,6 EL 18 25 
- i - 3 16,7 34,6 

08/22 22 /109 43,1 20,2 08 / 29 29/109 56,9 26,6 VTN 20 43 
3/ 2 18 / 26 100,0 100,0 VTV 5 15 

 

 Sinais e Siglas : * palavras relacionados em Heckler (1984, pp. 1697 a 1699). As demais foram obtidas de outras fontes as quais serão 
especificadas  oportunamente; P – palavras; Pr – prefixos;  Vr. Lex. – variante lexemático; EL – elementos de ligação; SL – sufixo lexical; 
VTN –  vogal temática nominal ; VTV – vogal temática verbal; SF – sufixo flexional; Clas. – classe de palavra; S – substantivo; A – 
adjetivo; Vrb – verbo; Adv. advérbio; und. - em unidades; %  - em percentuais; V – no âmbito do vocábulo; F – no âmbito da família; 

Fonte: elaborado pelo autor, baseado em  Heckler (1984, p. XXII - XXIV) 
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Dessas trinta e cinco palavras, dezessete são adjetivos (48,6 %), dez são substantivos (28,6 

%), cinco são verbos (14,3 %) e três são advérbios (8,6 %). No contexto do vocábulo confortar 

predominaram adjetivos,  classe de palavras pela qual se qualifica algo, e que equivalem:  a 

pouco menos do dobro das ocorrências dos substantivos, classe de palavras pela qual se 

denominam seres, estados, qualidades e ações; a pouco mais do triplo das ocorrências em 

relação aos verbos, classe de palavras que contém principalmente noções de ação, do ponto de 

vista semântico; e a quase o sêxtuplo das ocorrências de advérbios, classe de palavras 

invariáveis modificadoras de outra classe ou frase dando-lhes expressão, sendo mais específico 

aqui sua formação com o sufixo ‘-mente’ posposto a um radical de adjetivo. A partir do Quadro 

6.1, destacarei considerações relativas aos morfemas principais do vocábulo confortar e sua 

cognação,  ou seja, o lexema “-fort-”e o prefixo “con-”, além dos prefixos “des-”, “in-” e “re-

”, a partir do Dicionário de Elementos  Mórficos de  Houaiss (2009). 

O lexema “1fort-”consiste num elemento de composição lexical, oriundo do latim fortis 

referente à forte (física e moralmente), resistente, robusto, sólido; benfeito, belo, corajoso, 

bravo. É radical panomânico, presente em línguas indo-européias derivadas do latim como 

romeno, italiano logudorês, engadino, friulano, francês, provençal, catalão, espanhol, além do 

português. No latim clássico refere-se à força física e solidez; coragem, denodo (na acepção de 

ousadia, bravura, intrepidez), e, no latim tardio, fortalecer,  fortificar expressando além disso, 

fazer mais forte, mais sólido, dar têmpera ao metal; corroborar; animar, confortar, consolar; 

tomar ânimo coragem. Seu emprego poético foi feito no sentido de atos de força e de coragem 

com repercussão na linguagem eclesiástica. Na cognação vernacular com elementos cultos e 

vulgares, desenvolvendo-se desde as origens do idioma,  recupero dessa fonte as seguintes 

variantes de confortar: confortabilidade, confortação, confortado, confortador, 

confortalecedor, confortalecente, confortalecer, confortalecimento, confortalecível, 

confortamento, confortante, confortativo, confortável, conforto, confortoso; desconfortado, 

desconfortador, desconfortante, desconfortar, desconfortável, desconforto. 

O prefixo  “1co-” assim como sua variante “com-” ou “con-” nos remete à preposição latina 

“cum” ou “com”. Na língua portuguesa, a preposição “com” expressa vários sentidos, reunidos 

em três grupos de possibilidades, mas é de interesse aqui aquele imbuído de valor adverbial. 

Estamos então diante de um prefixo que atua sobre o lexema no intuito de lhe modificar, 

exprimindo circunstância de intensidade, ou seja, atribuindo-lhe veemência. Tal seleção é 

justificada segundo um esclarecimento sucinto sobre a palavra conforto apresentado por 

Cameron (1993, p. 426) com base no The New English Dictionary on Historical Principles 

(1893):  “The word comfort is derived from confortare which is a combination of  ‘con’ which 
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is intensive and  ‘fortis’ which is strong. The exact translation is ‘to strengthen greatly’ (…). In 

1382, to ‘comfort’ a bridge was to strengthen it, to make it fast and secure.”  

O gramema “des -”consiste num prefixo de formação vernacular de origem latina e exprime, 

no contexto do vocábulo confortar, oposição, negação ou falta. Nessa mesma conotação, o 

gramema e também prefixo “in -”possui duas fontes no latim, sendo aquela que interessa aqui 

refere-se ao sentido de privação, negação. É de natureza culta com seu emprego na língua 

portuguesa a partir do século XIV. Elemento bastante incidente no léxico português até a 

atualidade estando presente em várias classes de palavras como em adjetivos, substantivos, 

verbos e advérbios. Enquanto o prefixo “in -”é considerado cultíssimo, em contraste, o prefixo 

“des -” é mais popular, consistindo assim o negativo prosaico na língua. Palavras iniciadas com 

o prefixo “in -” na maior parte das vezes referem-se a uma negação de antemão, ao passo que 

aquelas iniciadas com “des -”- tendem a corresponder a uma negação de algo em andamento, 

antes em curso, ocorrido ou encetado. Assim, a rigor, numa situação inconfortável estamos 

diante de um contexto que se configurou sem conforto, ao passo que desconfortável referir-se-

ia a um contexto que veio a se tornar destituído de conforto,  originalmente presente.  Por fim, 

o prefixo “re -”é um elemento de origem latina que no português foi apropriado tanto do ponto 

de vista vulgar como culto. Entre as acepções que reveste no vernáculo, cabe aqui mencionar 

as de ‘repetição, iteração’; ‘reforço, intensificação’ e ‘oposição, rejeição, repulsa’. Quanto a“re-

”, o Vocabuário Ortográfico da Academia Brasileira de Letras registra uma abundância léxica 

deste prefixo na língua. 

Conforme Cunha (1986, p. 206), etimologicamente, o verbo confortar  possui acepção 

original de dar forças a, ou seja,  fortalecer. Essa informação de sua classe é de interesse pelo 

fato de que o vocábulo é inserido na língua como indicação de um ato cujo objetivo consiste no 

fortalecimento. A acepção extensiva do vocábulo em tela é consolar  sendo que ambas acepções 

datam do século XIII, ou seja, são relativas ao final da idade média central7.  

Ainda com base no dicionário etimológico consultado, confortar provém do latim confortare  

que passa a possuir três derivações. Recupero, inicialmente, a palavra  conforto, um substantivo, 

ou seja, da perspectiva do ato passa-se àquela em que se vislumbra a gênese de um ente, 

sinalizando para a possibilidade de uma ontologia e, para além dela, uma fenomenologia a 

respeito.   Em seguida recupero as palavras confortado e desconfortado, derivações estas 

datadas também no século XIII, ambas adjetivos em oposição mútua sugerindo uma polaridade 

em torno de uma certa condição ou estado. O primeiro e o segundo termo referem-se, 

                                                           

7
 Segundo a sugestão de periodização proposta por  Franco Junior (2001, p.17). 
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respectivamente, às experiências de presença  e ausência do estado de conforto. A partir de 

então, agora no período da baixa idade média, recupero as derivações desconfortar e 

desconforto antagônicos ao confortar e ao conforto, assim como reconforto, uma reaquisição 

da condição ou estado de conforto, insinuando a intermitência que experimentamos 

contrastando à sua perenidade ansiada, todas datadas do século XIV. Na sequência surge 

confortoso e confortativo, também adjetivos, datados do século XVI, expressando a abundância 

do estado e a potencial constituinte do ato. Mais recentemente, datadas do século XIX, vieram 

dois adjetivos e mais um verbo. O adjetivo confortante (1858) remete à capacidade de 

instauração do estado de conforto, e veio a se desdobrar num substantivo que assumiu a grafia 

confortantes, uma vestidura, e o adjetivo confortável (1881) expressa a satisfação de bem- estar 

físico e consiste numa absorção lexical estrangeira, isto é, um anglicismo (comfortable) 

imbricado com galicismo  (confortable).  Em relação ao verbo reconfortar (1899) expressa a 

atitude de restauração do estado do conforto na dinâmica de sua polaridade. Por fim a derivação 

confortabilidade, datada do século XX, um substantivo revelando uma qualidade absorta no 

estado. No Quadro 4.2 consta a síntese dessa relação de palavras acima  apresentadas que 

consistiu de três verbos  (23,1%) quatro substantivos (30,8%)  e seis adjetivos (46,2%).  

 

QUADRO 4.2 - Desdobramentos de confortar 

Identificação Palavra Classe Observações Origem 

Vocábulo Matriz Confortar Vrb Ato de fortalescer - 

s. XIII  
 
 
 
 
 
Derivações 

Conforto S um estado, ente passível de ontologia e 
fenomenologia 

- 

Confortado A experiência presente do estado de conforto - 
Desconfortado A experiência ausente do estado de conforto - 
Desconfortar Vrb ato antagônico ao fortalescer -  
Desconforto S antagônico do estado de conforto - s. XIV 
Reconforto S estado restituído de conforto -  
Confortoso A abundância do estado de conforto - 

s. XVI 
Confortativo A potencial constituinte do ato de confortar - 
Confortante A/S capaz de instaurar o estado de conforto, uma 

vestidura 
1858  

Confortável A capaz de prover bem-estar físico 
(galicismo/anglicismo) 

1881 s. XIX 

Reconfortar Vrb ato restaurador do fortalescer 1899  
Confortabilidade S qualidade absorta no estado de conforto - s. XX 

Siglas : A – adjetivo; S – substantivo; Vrb – verbo.; s. – século.  

Fonte: elaborado pelo autor,  baseado em Cunha (1986, p. 206). 
 

No que diz respeito às acepções referentes à cognação de confortar, recuperei, no Quadro 

4.3 a seguir, aquelas contidas em três dicionários relevantes da língua portuguesa: o Dicionário 

Contemporâneo da Língua Portuguesa Caldas Aulete e sua versão mais recente Novíssimo 

Aulete; o Novo Aurélio Século XXI e o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, com breve 
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comentário das ocorrências das palavras nesses dicionários. Após uma síntese das acepções, 

foram feitas considerações sobre galicismo e anglicismo em relação às palavras conforto e 

confortável que contribuíram para, em conjunto com a sinonímia, além de demarcar núcleos 

acepcionais básicos, dar pertinência à situação do conforto entre o afeto e o artefato, reforçada 

pela fundamentação através do conceito de ideias afins que se aplica a cada palavra da língua, 

na perspectiva de um thesaurus, conforme mostrado no fim desta seção. 

 

QUADRO 4.3 - Acepções de confortar e cognação em três dicionários da língua portuguesa 
Verbete Aulete:1968 (A1); 2011 (A2) Ferreira (1999) Houaiss (2009) 
1. Confortablidade A1: s.f. qualidade ou caráter de confortável 

║F. Confortável. 
[De confortável +(i) dade ] s.f. 
qualidade de confortável. 

s.f. (sXX) qualidade ou 
condição que é confortável. 

2. Confortação A1: s.f. o mesmo que conforto. – – 

3. Confortado A1: adj. fortalecido, animado║F. Confortar. 
A2:a.(adjetivo)1. Fortalecido, animado, 
revigorado [ant.: debilitado, enfraquecido, 
fraco] 2. Aliviado, consolado, alentado [ant.: 
desalentado, desconsolado] 3. Aconchegado, 
agasalhado [ant.: desagasalhado] [F.(formação 
ou étimo): do lat. Confortatus, a, um. Ant. ger. 
(geral) desconfortado, inconfortado]. 

adj. 1 Fortalecido, animado 2  
que recebeu consolo 3 
agasalhado, aconchegado. 

adj. (sXIII) que se 
confortou 1 revigorado, 
reanimado, refeito. 2 sem 
frio; aconchegado 
agasalhado. 3 fig. 
consolado, animado, 
aliviado. 

4. Confortador A1: adj. e s.m. que ou o que conforta; 
confortante║F. Confortar. 
A2:a.1 que dá ânimo, força; 
RECONFORTANTENTE; REVIGORNATE; 
2.Fig. que consola, alivia s.m 3. Pessoa ou 
coisa que conforta, anima, consola [F. do lat. 
tardio  confortore]. 

[ Do lat. tard. Confortatore] 
adj. 1 confortante S.m. 2 
aquele que conforta, anima, 
consola. 

adj. s.m. (s XIV) que ou o 
que conforta 1 que ou o que 
dá alento, força, fortificante, 
revigorante, reconfortante. 2 
fig. Que ou o que consola, 
anima (...) sin. var.adj. 
confortante. 

5. Confortalecedor – – Estas palavras (de 5 a 9)  
estão relacionadas no 
Dicionário de Elementos 
Mórficos, no conteúdo 
explicativo do elemento 
compositivo ‘1-fort-’, porém 
sem apresentação de 
acepções de cada uma delas. 

6. Confortalecente – – 

7. Confortalecer – – 

8. Confortalecimento – – 

9. Confortalecível – – 

10. Confortamento A1: s.m. o mesmo que conforto. – s.m. (s.XV) ato ou efeito de 
confortar (-se); conforto. 

11. Confortante A1: adj. o mesmo que confortativo║F. 
Confortar. 
A2.a. que tem a propriedade de confortar; 
CONFORTADOR, CONFORTATIVO [F. do 
lat. confortatus, antis]. 

[De confortar + ante]  adj 2g 
que conforta, confortador.  

adj.2g. (1735) 1 mesmo 
que confortador (adj.)  

12. Confortantes A1: s.m. pl. (Alent.) luvas sem dedeiras, que 
resguardam a mão, deixando livres os dedos 
para bordar, coser etc. ║F. Confortar. 

– s.m.pl.  Vest. Luvas de 
senhora que deixam os 
dedos a descoberto. 

13. Confortar A1: v. tr. tornar forte; fortificar║(Fig.) animar, 
consolar║F. lat.Confortare 
A2: v.(verbo) 1 aliviar, diminuir dor, desprazer 
físico, ou sofrimento moral, espiritual (de 
alguém ou de si mesmo); CONSOLAR(-SE)[td 
/ int.] 2 tornar (-se) forte, vigoroso, dar (ou 
ganhar) novo ânimo ou disposição; refazer(-
se), revigorar(-se); FORTIFICAR(-SE)[td. / 
int.] 3 fazer ficar confortável, cômodo [td.] [1 
Confortar] [F. do lat. tard. Confortare ...] 

[Do lat. tard. Confortare] v. 1 
dar forças a , fortificar. 2 dar 
ou proporcionar conforto a; 
tornar confortável; 3 aliviar 
as penas, a dor de; consolar 
animar P. 4 dar-se forças, 
fortificar-se; 5 buscar ânimo, 
consolo. 

v. (s.XIII) 1 t.d. tornar 
confortável; introduzir 
conforto em 2 t.d. e pron. 
renovar as forças, o vigor, 
o ânimo; refazer(-se), 
reanimar(-se), revigorar(-
se) 2 t.d. e pron.fig. ter ou 
trazer consolo (a); aliviar(-
se), animar(-se). 
 

Fonte: elaborado pelo autor, baseado nos dicionários consultados especificados no cabeçalho da tabela. 
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QUADRO 4.3 - Acepções de confortar e cognação em três dicionários da língua portuguesa (cont.1) 
Verbete Aulete:1968 (A1); 2011 (A2) Ferreira (1999) Houaiss ( 2001; 2009) 
14. Confortativo 
 

A1: adj. que tem a propriedade de 
confortar; confortante║(med.) 
remédio que fortifica; tônico, 
fortificante║F. Confortar. 

[Do lat. tard. Confortativu] 
adj. 1 próprio para confortar; 
s.m. 2. Medicamento 
fortificante. 

Adj. (1344) 1 relativo a ou que 
envolve confortamento. adj. 
s.m. 2 que ou o que tem a 
virtude de fortificar, revigorar 3 
que ou o que tem a virtude de 
consolar. 

15. Confortável A1: adj. que conforta; que oferece 
muita comodidade, que dá o bem-
estar físico║F. Confortar. 
A2: a.2g. 1 que proporciona 
conforto físico 2 que traz alívio; que 
transmite sensação de conforto ao 
espírito 3 P. ext. que não traz 
incômodos, que é conveniente aos 
interesses ou necessidades de 
alguém; que não exige esforço 4 em 
que não há carência de recursos para 
suprir necessidades, nem 
preocupações de ordem material, 
econômica; CÔMODO 5 que 
garante contentamento, bem-estar e 
segurança; que não traz nem é objeto 
de tensões, preocupações.[ F. 
Confortar + vel. [Hom./Par.: 
confortávels (pl.) confortáveis (fl. 
Confortar)]. 

[Do ing. comfortable] Adj.2g. 1 
que conforta; que oferece 
conforto 2. 2 Cômodo, 
acepcionalo. 3 Aconchegado, 
agasalhado. 

Adj. (1881) 1 passível de ser 
confortado; consolável 2 que 
proporciona conforto físico, 
comodidade 3 que 
proporciona bem-estar, 
segurança 4 livre de 
problemas; praticável, 
cômodo 5 livre de tensão ou 
estresse; tranquilo 6 possível, 
exequível, realizável. 
 

16. Confortavelmente A1: adv.de uma maneira 
confortável; com conforto. 

– – 

17. Conforto A1: s.m. consolo, alívio, auxílio nas 
aflições║conchêgo, cômodo, tudo o 
que constitui o bem-estar material, 
as comodidades da vida║ variedade 
de pêra ║F. Confortar. 

 
* 

 s.m. (s. XIII)  ato ou 
efeito de confortar (-se) 1 
estado de quem é ou se sente 
confortado 2 consolo recebido 
ou prestado em momento de 
preocupação, de aflição; 
consolação 3 experiência 
agradável; sensação de prazer, 
de plenitude, de bem estar 
espiritual 4 bem-estar 
material, comodidade física 
satisfeita; aconchego 5 o que 
traz ou proporciona conforto 6. 
o que fortalece, revigora 6.1 
por metonímia alimento, 
comida 7. Remédio que traz 
alívio 7.1 fig. qualquer coisa 
que dá alívio; lenitivo, 
refrigério, bálsamo  Gram. 
Embora amplamente 
integradas na língua, os 
puristas desaconselham  uso 
desta palavra nas acepções 4 e 
5 como anglicismo, sugerindo 
em seu lugar,  aconchego, 

conchego, comodidade etc. 

ETM palavra de derivação 
regressiva de confortar na 
acepção ‘comodidade’ 
provavelmente  por influência 
do francês confort ‘bem-estar 
material’ (1815)  empréstimo 
do inglês comfort idem (1814) 

17.a Conforto 1 A2:sm.1 ação ou resultado de 
confortar 2 aquilo traz alívio, 
consolo 3 estado ou situação daquele 
que encontrou conforto (2), de quem 
se sente em paz, ajustado à 
circunstâncias [F.:dev. (deverbal) de 
confortar]. 

[Dev. De confortar] s.m. ato 
ou efeito de confortar(-se)  2 
estado de quem é confortado 
3 consolo, alívio. 

17.b Conforto 2 A2:sm.1 aquilo que proporciona 
comodidade, que causa bem-estar 
físico 2 a comodidade e o bem estar 
assim proporcionados 3 situação ou 
condição ou qualidade do que 
oferece prot, aconchego, 
comodidade, tranquilidade [F. do 
ing. comfort]. 

[Do ing.  comfort] S. m. 
Bem-estar material, 
comodidade. 

18. Confortoso – – Como nos verbetes 5, 6, 7, 8 e 9 

19. Desconfortadamente A1: adv. sem conforto ou consolação – – 

Fonte: elaborado pelo autor, baseado nos dicionários consultados especificados no cabeçalho da tabela. 
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QUADRO 4.3 - Acepções de confortar e cognação em três dicionários da língua portuguesa (cont.2) 
Verbete Aulete:1968 (A1); 2011 (A2) Ferreira (1999) Houaiss (2009) 
20. Desconfortado A1: adj.  que não está confortado; 

desanimado, desalentado║ que tem 
falta de conforto ║F. Desconfortar. 

– – 

21. Desconfortador A1: adj. desconfortante║F. 
Desconfortar. 

– – 

22. Desconfortante A1: adj. que desconforta; em que 
não há conforto; desconfortado. 
A2: a2g 1 que desconforta, que 
causa desconforto; INCÔMODO 2 
em que não há conforto [ F.: 
desconfortar + ante Ant. ger. 
Confortante. 

[De des-+ confortante ou 
desconfortar +     -nte] adj. 
2g. que provoca desconforto, 
desconfortativo. 

Adj.2g. 1 que causa 
desconforto 2 que carece de 
conforto; desconfortável. 

23. Desconfortar A1: v. tr,  tirar o conforto a,  
desconsolar ║Fig. Desanimar, 
desalentar. 
A2: vtd 1 retirar o conforto 2 Fig,  
tirar o ânimo, o alento, o consolo de 
[Ant. confortar] (...). 

[De des- + confortar] vtd. 1 
tirar o conforto a 2 
desconsolar, desalentar, 
afligir, desanimar. 

v. .(s. XIII) 1 t.d. privar (algo 
ou alguém) do conforto, tirar 
o conforto a 2 t.d. tirar o 
alento, o consolo de; 
desanimar. 
 

24. Desconfortativo – [De des- + confortativo ou 
desconfortar + tivo] adj. 
desconfortante. 

adj. 1 que envolve desconforto 
2 que provoca desconsolo, 
desânimo 3 m.q. 
desconfortante. 

25. Desconfortável A1: adj. que se pode desconfortar; 
que oferece desconforto. 
A2: a2g 1 que não proporciona 
conforto físico; que não é 
confortável.2 que provoca ou revela 
embaraço, mal-estar, 
constrangimento (...). 

[De des- + confortável] adj.2g 
não confortável, inconfortável. 

adj.2g. 1 que se caracteriza por 
não oferecer conforto; 
desconfortante 2 que confunde, 
embaraça ou provoca mal-estar. 

26. Desconforto A1: falta de conforto, comodidades, 
de bem-estar ║abatimento de ânimo, 
desconsolo. 
A2: sm 1 falta de conforto, de 
comodidade.2 sensação de mal-estar, 
de aflição física ou emocional (...). 

[De des- + conforto2] s.m. 1 
falta de conforto.2 desconsolo 
aflição. 

s.m.1 ausência de conforto, 
comodidade. 2 o que abate o 
ânimo; desalento, desconsolo. 

27. Inconfortado* – – – 

28. Inconfortar A1: v. tr. desconfortar [De in- + confortar] v.t.d. V. 
desconfortar. 

v.t.d 1 m.q. desconfortar. 

29. Inconfortável A1: adj. que não é confortável; 
desabrigado. 
A2: a2g. 1 que não é confortável; que 
não oferece conforto; 
DESCONFORTÁVEL 2 que não se 
pode confortar; que não tem consolo; 
INCONSOLÁVEL. 

[De in- + confortável] adj.2g 
não confortável, desconfortável. 

adj.2g. não confortável 1 que 
não se pode confortar; 
inconsolável 2 que não 
proporciona comodidade, 
conforto físico, bem-estar; 
desconfortável. 
 

30. Reconfortação  A1: s.f. ação ou efeito de reconfortar – – 

31. Reconfortado A2: a. que se conforta; que se 
reconfortou, que foi consolado, 
revigorado. 

– – 

32. Reconfortador A1: adj. reconfortante. 
A2: a. 1 que reconforta, que traz 
sensação de conforto, de alívio; 
RECONFORTANTE. Sm. 2 aquele 
ou aquilo que reconforta; 
RECONFORTANTE (...). 

– – 

33. Reconfortante A1:  adj.  que reconforta 
A2: a2g. 1 que reconforta. sm 2 algo 
(alimento, bebida, remédio, prece 
etc.) ou alguém que reconforta (...). 

[De reconfortar + -nte] adj.2g. 1 
que reconforta. s.m.2 remédio 
ou alimento que reconforta. 

adj.2g.s.m. (1899) que ou aquilo 
que reconforta. 

Sinal: * a partir de Azevedo (2016), sem acepção / Sigla: Cont. – continuação. 

Fonte: elaborado pelo autor, baseado nos dicionários consultados especificados no cabeçalho da tabela. 
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QUADRO 4.3 - Acepções de confortar e cognação em três dicionários da língua portuguesa (cont.3) 
Verbete Aulete:1968 (A1); 2011 (A2) Ferreira (1999) Houaiss (2009) 
34. Reconfortantemente A2: adv. de maneira reconfortante (...). – – 

35. Reconfortar  A1:  v. tr. confortar muito; revigorar; dar 
novo consolo. 
A2: v. 1 dar grande ou novo conforto a 
(...) 2 revigorar(-se) (...). 

[De re + confortar] v.t.d. 1 
confortar muito; revigorar 3 
confortar, consolar; int.p. 
recobrar forças perdidas; 
revigorar. 

v. (s. XV) 1 t.d. e pron. 
1restituir o vigor a ou 
recuperar a energia; 
revigorar(-se) t.d.2  
proporcionar novo conforto a; 
consolar. 

36. Reconfortativo* – – – 

37. Reconforto A1:  s.m. ato ou efeito de reconfortar 
║consolação. 
 A2: sm. ação ou resultado de reconfortar 
(-se), revigorar, dar novo alento; 
CONSOLAÇÃO; CONSOLO (...). 

[De re + conforto] s.m. ato ou 
efeito de reconfortar-se. 

s.m. (s.XIV) 1 ato ou efeito 
de reconfortar 2 ato ou efeito 
de consolar; consolação 

3 recobro das forças. 

38. Reconfortantemente A2: adv. de maneira reconfortante (...). – – 

Total absoluto (unid.) A1: 26 A2:  17 A (1,2):   28 18 20  (com acepções) 

Total percentual (%) A1: 70,3 A2: 45,9 A (1,2):  75,7 48,6 54,1 (com acepções) 

Sinal: * a partir de Azevedo (2016), sem acepção. 

Fonte: elaborado pelo autor, baseado nos dicionários consultados especificados no cabeçalho da tabela. 

 

As edições consultadas do dicionário Caldas Aulete abrangeram 80% da cognação de 

confortar, seguidas de 54,3 %  do dicionário Houaiss e 51,4 % do dicionário Aurélio, 

considerando palavras com acepção. Tendo e vista que nenhum dicionário abrangem toda 

cognação levantada, fica justificada a opção por se consultar uma tríade de dicionários e não 

um específico. Sem esta consulta ampla, o Quadro 4.1 estaria restrito à cerca de um terço das 

palavras ali relacionadas. 

No sentido de elencar com clareza e concisão a denotação e conotação relativas ao 

confortar e sua cognação, limitada aos vínculos de primeira ordem, o Quadro 6.4 foi 

elaborado com um recurso intermediário neste intuito. Com base no Quadro 6.3, nele constam 

verbetes individuais e correlacionados (coluna à esquerda) associados às acepções (coluna à 

direita, sendo que entre eles não constam os verbetes com os gramemas “des-”, “in-” e “re-”, 

sufixos que foram relacionados separadamente, com suas respectivas repercussões quando 

acoplados aos verbetes.  

A partir do Quando 4.4, então, foi possível então apresentar de forma sintética,  conforme 

consta no  Quadro 4.5, o que está atrealado ou não à noção dicionarista  sobre o confortar e 

sua cognação e que fundamentam sua denotação e conotação de primeira ordem. Do lado 

esquerdo recuperamos o verbete matriz e mais seis palavras dele derivadas (em negrito) que 

associadas a elementos constituintes aglutinados ou não (sem negrito) formam os 37 itens do 

conjunto léxico considerado. Do lado direito estão relacionados os termos constituintes da 

denotação e conotação identificados com o estudo das acepções. 
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QUADRO 4.4 - Sumário da relação das acepções do vocábulo confortar e cognação inventariada 

Verbetes e correlações Cerne das acepções 

Confortablidade  ↔ Cconfortável Qualidade / condição relativa ao conforto 

Confortação  ↔ Conforto ente,  estado, qualidade e ação denominado 

Confortado Fortalecido / animado / revigorado / consolado / alíviado / 
alentado / aconchegado / agasalhado / aquecido 

Confortador ↔  Confortante Algo (alimento, bebida, remédio, prece, etc.) ou alguém 
que provê ou promove 

Confortalecer / Confortalecente / Confortalecedor / 
Confortalecível Confortalecimento  

Relativo ao experiência do conforto 

Confortamento  ↔ Conforto Vide conforto 

Confortante(s)  ↔ confortativo ↔ confortador (s) luvas sem dedeiras femininas 

Confortar Fortificar-Fortalecer / (re)vigorar / aliviar física, moral e 
espiritualmente / consolar / animar / acomodar 

Confortativo ↔ confortante ↔ confortamento Propriedade da ação de / remédio / tônico / fortificante / 
medicamento / revigorante /consolo 

Confortável ↔ confortoso Cômodo / adequado / bem-estar / aconchegado – amparo, 
acolhimento, abraço e abrigado / agasalhado / consolado / 
seguro / praticável / exequível / tranquilo / conveniente / 
fácil / meios / contentamento / segurança  

Confortavelmente Um modo ou maneira de 

Conforto Além do acima: auxílio / conchego – refúgio, segurança, 
proteção, satisfação / bem-estar material e espiritual / 
variedade de pêra / alimento / remédio / lenitivo / refrigério 
/ bálsamo / prazeiroso / agradável 

“des-” Negação , privação:   aflição –  alegria / embaraço – 
confiança / constrangimento –  liberdade / mal-estar – bem-
estar / confuso – perceptível /  incômodo - cômodo 

“in-” Negação , privação:   Desabrigado  
“re-” Novamente algo que se ausentou-se num período 

intersticial  entre o passado e o presente 

Fonte: elaborado pelo autor, a partir do Quadro 4.3 

 

QUADRO 4.5 - Síntese de acepções do vocábulo confortar e cognação inventariada 
 

O que está atrelado ao confortar ? 
 

I – em presença dele, obtem-se: 
 

Força  Vigor  Alento  Ânimo  Encorajamento* 
Alívio  Consolo  Contentamento  

Comodidade  Adequação  Conveniência    Prazer 
Lenitivo  Remédio  Tônico  Bálsamo  Refrigério 

Alimento  Pêra 
(A)conchego  Agasalho  Luvas  Proteção  Segurança 

Auxílio  Meios  Tranquilidade  Possibilidade 
Bem-estar físico / material  Bem-estar moral / espiritual 

 

 
II - na ausência dele, nega-se, além do constatado acima: 
 

Alegria, pela aflição  Confiança, pelo embaraço  
Abrigo, pelo desabrigo  Compreensão pela confusão  

Liberdade, pelo constrangimento 
 

des 
in Confortar 
re  
      

re 
Confortante (s) mente 

   
des    
des        amente     
in Confortado   re Confortativo   
 re       r     
des 

Conforto  (so) 
amento 

Confortalescer 

dor  
re tação nte  

des 
Confortável 

mente ível  
in bilidade imento  

 
 

 

* segundo o estudo morfológico, reiterado pela sinonímia em Nascentes (2002) abordada mais a frente nesta seção.  

Fonte: elaborado pelo autor, a partir dos quadros 4.1, 4.2. 4.3 e 4.4. 



57 

 

Ainda à respeito das acepções, é feito aqui um destaque ao fenômeno de anglicismo 

imbricado de galicismo em relação às palavras conforto e confortável. Isso é pertinente, uma 

vez que tais influências inauguram o afloramento de um núcleo acepcional moderno sobre a 

noção de conforto forjado a partir de meados da modernidade, o qual é distinto daquele núcleo 

autóctone de origem medieval. Santos (2006) discorreu sobre a temeridade ao estrangeirismo 

linguístico apontado pelos doutos do léxico português, a qual foi exacerbado pelos puristas na 

transição entre os séculos XIX e XX, fazendo alusão a obras surgidas de vários intelectuais à 

época no intuito de alerta, doutrinação e condenação a respeito desse assunto. Essa bandeira 

pela higidez lexical criou raízes, como esclarece o autor, a tal ponto de ainda recentemente em 

Houaiss (2001) haver comentários de puristas sobre numerosos verbetes, entre eles o do 

conforto, em cujo campo da gramática, na descrição desse verbete em particular, consta :  (...) 

“ Embora amplamente integradas na língua, os puristas desaconselham o uso desta palavra 

nas acepções 4 e 5 como anglicismo, sugerindo em seu lugar,  aconchego, conchego, 

comodidade etc.” Entre tais acepções (sublinhadas no verbete correlato na terceira coluna do 

Quadro 4.3 (Continuação 1), é a quarta que deve ser destacada aqui, pois ela acentua a noção 

de conforto como experiência de bem-estar material e comodidade física satisfeita, inaugurando 

na língua portuguesa essa conotação proeminente na modernidade.  

O conforto nessa acepção floresceu na aristocracia francesa e dela foi  difundida entre outras 

da Europa, como na inglesa, e a  partir de então desenvolveu-se e foi almejada pela classe 

burguesa européia emergente como descreveu Dejean (2010) em sua introdução sobre a idade 

do conforto no auge do absolutismo francês , assinalando que a repercussão dessa noção 

conformou na cultura ocidental, do centro à periferia,  o que veio a ser entendido por conforto 

na contemporaneidade atrelado a isso a proliferação de artefatos que convergem para suprir o 

anseio e intensificação da vivência cotidiana dessa experiência de conforto, especialmente 

através de utensílios e mobiliários para o trabalho, o descanso, brincar e lazer, o alimentar, a 

higiene pessoal, o prazer e a sexualidade, expressando um comportamento privilegiado, noção 

será desenvolvida mais adiante na aproximação fenomenológica desenvolvida sobre o tema. 

Consultando Santos (2006), os verbetes conforto e confortável são considerados anglicismos 

imbricado de galicismo, tratando-se de empréstimo semântico, ou seja, admissão um ou mais 

sentidos novos para uma palavra de um idioma provenientes de seu cognato inglês.  Esse fato 

linguístico em relação aos verbetes acima data do século XIX envolvendo principalmente a 

palavra inglesa comfortable. Como conforto já era uma palavra portuguesa, não houve 

dificuldade na adoção das extensões de sentido inglesa, quais sejam, aquelas de bem estar 

material e comodidade física já apresentadas na quarta acepção de Houaiss (2001) recuperada 
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no Quadro 4.3 (continução 1, na terceira coluna) que são distintas das conotações de consolo, 

consolação, alívio e lenitivo partilhadas em ambos idiomas. Esses novos sentidos remetem à 

ideia de aposento ou acomodações edilícias, mobiliário, vestidura, estre outros, mas também 

recursos ou rendimentos monetários repercutindo naquilo que é possível ou viável, tal como 

em relação a uma situação ou rotina com a qual se depara. Sentidos mais abstratos também se 

fazem presentes na literatura contemporânea considerados, segundo o autor, pouco adequados 

ao português, como é o caso de bem, tranquilo e à vontade. Em relação ao emprego do antônimo 

desconfortável, há referência ao fato de que ele ocorre como conotação ativa, como em 

referência a um silêncio desconfortável, ou passiva quando, diante de certas situações, as 

pessoas se sentem desconfortáveis , isto é  mal, embaraçadas, incomodadas ou pouco à vontade. 

Essas novas acepções estão contempladas no Quadro 4.5. 

Em suma, na interação entre os povos, são inevitáveis as trocas linguísticas. Se por um lado 

recebemos influências lexicais francesas, oriundas da apreciação brasileira pela cultura e arte 

francesas, por outro lado também absorvemos as inglesas, dentre outras, e, neste caso, 

provenientes principalmente do poder político-econômico, estilo de vida e avanço tecnológico. 

Mas há também a influência de uma língua através de outra numa terceira, e isso ocorre do 

francês ao português, através do inglês, que aqui foi destacado em relação ao conforto e 

confortável. As palavras num léxico tem sua história como nos conta Besselaar (1994) e, no 

caso da língua portuguesa, ela está longe de ser prejudicada por galicismo, anglicismo ou ambos 

imbricados, uma vez que nela constatamos, ainda segundo Santos (2006) : (...) “ a vitalidade 

de um povo e de um país que não apresentam nenhuma das condições que a linguística 

identifica como propícias a riscos de absorção, pidginização, muito menos de extinção”(...).  O 

autor, ao discorrer sobre a argumentação da utilidade e da inevitabilidade do empréstimo lexical 

à luz de critérios linguísticos, constata isso evidente na  língua portuguesa uma vez que a última 

flor do lácio (...) “ foi forjada com o concurso permanente de estrangeirismo de toda origem e 

que, levada ao extremo essa noção de ‘pureza’, só poderíamos dar título de cidadania ao latim, 

sem aliás, nem chegar ao latim clássico, mas ao vulgar” (...). Insisti nessa referência ao 

anglicismo imbricado de galicismo em relação ao conforto e confortável no intuito de precisar 

tanto a origem como a coexistência de dois polos acepcionais vinculados à noção de conforto,  

mas sem com isso admitir que no núcleo autóctone não havia referência ao aspecto físico ou 

material do conforto, mas que este é sem dúvida o atributo em que se funda o núcleo acepcional 

moderno uma vez que é o único diante de outros aspectos do conforto que, em contrapartida, 

foram atrofiados na abordagem contemporânea da palavra. 
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Em relação à sinonímia de confortar, Nascentes (2011) restringiu-a apenas à consolar,  

afirmando que ambas palavras (...) “significam acudir num transe” (...), estando confortar 

associado a prover forças, energia, ânimo para que seja possível enfrentar bem a dor, e  consolar 

remetendo aos carinhos, aos afagos, às palavras e aos atos que expressam condoimento, 

associado a comiseração, comoção, compaixão, condolência, que envolvem sentimentos de 

piedade pelo sofrimento de outrem, acompanhados do desejo de atenuá-lo, motivados pela 

ternura por alguém que sofre ou pelo gesto altruístico. Sobre esse tema da sinonímia, Fernandes 

(2002) o considera relacionando, além de confortar, outras dez palavras cognatas do Quadro 

4.1, aqui recuperadas no Quadro 4.6, onde consta as seguintes novidades do já até aqui exposto 

em termos de acepções: o termo acorçoador, relativo à confortador, ou seja,  no sentido de 

encorajar, uma intensificação do ânimo,  entendido ou não como auxílio ou amparo na 

realização de algo viável; os termos abater e desolar, ambos relativos a desconfortar, ou seja, 

no sentido de desanimar e afligir, respectivamente; e também o termo reconstituir, relativo a 

reconfortar, no sentido de devolver as forças a ou revigorar, todas essas associações segundo 

Houaiss (2009). 

 

QUADRO 4.6 - Sinonímia complementar de confortar e cognação correlata parcial 

Item* Palavra Sinônimos 
3 Confortado Fortalecido, (re)animado, alentado, consolado, conchegado, agasalhado 
4 Confortador Consolador; animador; alentador; acorçoador; confortativo, confortante 

10 Confortamento O mesmo que conforto 
13 Confortar Fortificar, alentar, fortalescer.(...) Animar, consolar, acorçoar, alentar 
14 Confortativo Fortificante, tônico (...). Confortador, confortante. 
15 Confortável Cômodo, agasalhado (...) 
17 Conforto Consolo, alívio, bálsamo, auxílio, consolação, alento (...). Conchego, cômodo, comodidade(s), 

bem estar, agasalho 
23 Desconfortar Desalentar, desconsolar, desanimar, abater, afligir, desolar (...) 
26 Desconforto Descomodidade, desânimo, desalento, desconforto 
35 Reconfortar Revigorar, fortificar, tonificar, reconstituir 
37  Reconforto Consolação, conforto 

* conforme numeração a partir do Quadro 4.1 e Quadro 4.3 

Fonte: elaborado pelo autor, a partir de Fernandes (2002) 

 

Por fim, abordando o conceito de ideias afins que se aplica a cada palavra da língua, na 

perspectiva de um thesaurus, Azevedo (2016) esclarece que, a partir dele, além do recurso 

convencional de busca de significados e informações de uso de palavras previamente 

conhecidas, há também, por contraste,  a alternativa de, a partir da noção de um significado ou 

intenção de uso, buscar uma palavra pertinente. Isto consiste, então,  em identificar uma 

sugestão de palavra contida num amplo conjunto análogo quando já está clara a noção do que 

alguém previamente deseja expressar. Nesse sentido, é possível ora partir de uma área 
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conceitual da palavra desejada e nela identificar o grupo analógico mais afim que pode possuir 

o termo procurado, ora partir do próprio termo conhecido para identificar no(s) grupo(s) 

analógicos em que está contido outras maneiras de expressão daquilo intencionado. Partindo 

dessa segunda opção, no Quadro 4.7 consta a relação dos grupos análogos para confortar e sua 

cognação, nas palavras que foram possíveis sua identificação. Ainda neste quadro consta uma 

sinopse de categorias segundo a fonte consultada. 

 QUADRO 4.7 - Grupos analógicos para confortar e cognação correlata parcial 
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82
7 

82
8 

82
9 

83
0 

83
4 

83
7 

85
9 

91
4 

91
5 

97
3 

97
6 

2 Confortação             X       

4 Confortador                  X X 

11 Confortante  X           X       

13 Confortar X            X   X    

14 Confortativo   X                 

15 Confortável   X      X  X         

17 Conforto   X  X    X  X  X       

...  moral                 X   

... de enforcados      X         X     

18 Confortoso             X       

23 Desconfortar            X  X      

25 Desconfortével       X             

26 Desconforto    X      X    X      

27 Inconfortado   X                 

29 Inconfortável            X        

32 Reconfortador        X     X       

33 Reconfortante        X     X       

33 Reconfortante             X       

35 Reconfortar             X       

36 Reconfortativo             X       

37 Reconforto             X       

T
ot

al
  absoluto, [unid.] 1 1 4 1 1 1 1 2 2 1 2 2 10 2 1 1 1 1 1 

 percentual, [%] 2,8 11,1 2,8 5,6 2,8 5,6 27,8 5,6 2,8 

Fonte: elaborado pelo autor, a partir de Azevedo (2016) 
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Na relação de termos e locuções arroladas no Quadro 4.7 podemos distribuí-los em três 

grandes conjuntos, o primeiro denominado afirmativo (itens 2 a 17, excluindo conforto de 

enforcados), o segundo, negativo (a partir de conforto de enforcados no item 17 até o 29) e o 

terceiro, reiterativo (do item 32 ao 37).  No conjunto afirmativo identificamos as seguintes 

relações entre os grupos analógicos e os núcleo acepcionais:  autóctone  ↔ força , medieval ↔ 

alívio, clemência, condolência, recompensa, divindade); e moderno  ↔ fruição, prazer, deleite, 

bem, indumentária.  Para o conjunto negativo, temos as seguintes relações: medieval ↔ tristeza, 

dolorimento, dor, sofrimento, desesperança, inutilidade, inconveniência; e, por fim, para o 

conjunto reiterativo, temos: medieval ↔ alívio e bondade. Por fim há que se fazer menção à 

abrangência das classes de categorias em relação aos grupos analógicos vinculados à cognação 

de confortar considerada, sendo constatada a prevalência da classe afetiva (66,7 % de 

incidências de grupos analógicos) seguida, de longe, pelas classes  volitiva e  sensitiva (13,9 % 

de incidências cada uma).  
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5. O CONFORTO NO COTIDIANO E NA REFLEXÃO DISCIPLINAR  
       

O conforto está bem presente em nossas vidas, mesmo que ainda não seja desfrutado por 

todos ou que todos o tenha como acessível de certo modo, mas é mais que algo ao redor, há 

uma imanência peculiar dele em nós, uma motivação em direção a ele que de certa forma está 

relacionada com as várias classes gramaticais que palavra confortar assumiu em nossa língua, 

variação inclusive dentro dessas classes. Amalgamados ao mundo, nele amargados ou gamados, 

o conforto, em estado ou ideal midiatizado é imperativo8. As pessoas querem promover uma 

atmosfera de conforto à sua volta. No contexto da sociedade capitalista em que o consumismo 

está na base de sua vigência, as empresas não hesitam nem medem esforços no sentido de 

denominar seus produtos e serviços ou a si mesmas com o termo conforto, explorando-o 

comercialmente com base no apelo afetivo do termo, explícito na propaganda e publicidade, 

efetivando vendas, banalizando-o entre nós. Na Figura 5.1 consta uma gama de exemplos. 

Dentre os dez selecionados, o primeiro talvez tenha sido o precursor  e talvez o mais penetrante 

nesse sentido, com a marca ‘Comfort’ disseminando a ‘maciez’ e o cheiro ‘agradável’ que seu 

produto promove às vestimentas. O segundo, revela o protetor dental que ‘fortalece’ a estética 

bucal. No caso do terceiro, a linha ‘comfort’ de calçados sugere ‘conveniência’ no caminhar. 

No quarto, a opção pela viagem ‘prezeirosa’ no ônibus conceito do conforto. No quinto 

exemplo, uma bicicleta que pode convencer que a opção da pedalada venha a ser mais ‘cômoda’ 

nela. Em relação ao sexto exemplo, o alimento em tela trata-se de um ‘fortificante’ para a tenra 

idade. O sétimo exemplo sugere uma estadia de hospitalidade mais ‘aconchegante’, talvez até 

proporcionando a experiência de um banho de imersão para ‘aliviar’ o estresse, numa peça 

sanitária ‘adequada’ e ilustrada no oitavo exemplo para este fim. Complementando o zelo ao 

corpo, dispomos de um utensílio para o barbear ou depilar, se já não optamos pelo pelo a menos 

do laser, e, por fim, um supressor do odor natural devido à sudorese, respectivamente, no 

penúltimo e último dos exemplos, ambos amenizando o que experimentamos ou aprendemos 

como desprazeres. Está assim revelada uma constelação de artefatos de que dispomos para o 

conforto, explorando o núcleo acepcional moderno e artificioso, em detrimento daquele 

autóctone e essencial. Aqui o aspecto dos artefatos como recursos ao bem-estar físico polariza 

a conformação da experiência do conforto, mas não na totalidade que abarque a sua plenitude. 

Tal aspecto está hoje em estreita relação com a noção que se têm sobre o conforto, mas nem 

por isso suficiente para que represente em si a essencialidade do conforto.   

                                                           
8 Nas propagandas de empreendimentos imobiliários, o item conforto é usado para angariar potenciais clientes. 
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FIGURA 5.1 - O uso do termo conforto em denominações de produtos e serviços  da atualidade  9 

  
 

Fig. 51.a - Amaciante Comfort.  Fig. 51.b - Protetor de bráquetes 
resinoso Top Comfort .  

Fig. 51. c - Calçados especiais da 
Linha  Comfort.  

  

Fig. 51.d - Comfort Bus. Fig.51.e - Bicicleta Blitz Comfort    

  
Fig.1.5f - Nan Confort Nestlê.  Fig.51.g - Comfort Hotel Confins – MG. 

 
  

Fig.5.1.h - Banheira Duo Comfort Oval. 
 

Fig. 5.1.i - Barbeador 
Ultra Comfort. 

Fig. 5.1.j - Desodorante Dry 
Comfort. 

Fonte: do autor por sítios de busca: endereços eletrônicos ou fabricantes/fornecedores dos serviços indicados.

                                                           
9
 Endereços dos sítios consultados: Fig.1.a – http : // mundodasmarcas .blogspot.com.br/2009/08/comfort.html; Fig.1.b - 

http://www. fgm . ind . br / site / produtos / dentistica - estetica / ortodontia - protetor – braquetes – top – comfort /; Fig.1.c - 
http : // www . mundodareabilitacao . com.br /categoria/categoria-id / 5 / produtos / calcados-especiais; Fig.1.d - 
https://www.google.com.br / search ? q=confort+ bus + gard %C3%AAnia&espv=2&biw= 1366&bih = 623&source = lnms 
&tbm=isch&as=X&ved=0ahUKEwiDgv27ze7 KAhVCF 5AKHcjrDOgQ_AUIBygC&dpr=1w%3D; Fig.1.e - http:// 
www.freecycle.com.br/prod,idloja,8802,produtos,30,order, 7,avancada,1, adicional2,40923,precode,1000,adicional3, 34572; 
Fig.1.f - http://www.nestlebebe.pt/product-categories/leites-infantis/nan– com fort - 2. O uso do”n” pelo “m” é uma questão 
de propriedade de marca; Fig.1.g - https://www.google .com .br /search?q=confort+bus+gard%C3%AAnia&espv=2&biw= 
1366 & bih = 623 & source = lnms & tbm = isch & sa = X & ved = 0 ahUKEwiDgv27ze7KAhVCF 
5AKHcjrDOgQ_AUIBygC&dpr=1#tbm=isch&q=hotel+comfort +confins+belo+horizonte; h. Celite; i. Bozzano; j. Nívea. 
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Assim, no intuito de tornar o contraste mais sensível entre os núcleos acepcionais destacados 

nesse contexto do cotidiano, e também trazendo uma tensão que se instala devido às dúvidas 

que foram levantadas em relação à pertinência da constância pelo conforto, ou seja uma 

controvérsia a seu respeito, mas que não há pretensão de que isto seja esgotado nesta passagem 

do texto, serão enfatizadas exemplos expressivos de outras acepções do confortar, através de 

alguns outros exemplos, agora extraídos da representação do conforto pelas artes. Primeiro 

abordaremos expressões na pintura e na fotografia documentária sobre o confortar humano, e 

em seguida na música, no cinema e na arquitetura. No conjunto das cinco obras de pintura 

selecionadas, estão exemplificadas expressões do conforto nas histórias humanas, através de 

suas acepções original de fortalecimento, aqui enfatizadas do ponto de vista moral, e também a 

do consolo, este último retratando o drama na vida das pessoas, seja como indivíduos ou em 

grupo, e que aqui estão abordadas em circunstâncias tanto sacras quanto seculares.  

Na Figura 5.2 consta uma cena em pintura barroca do artista flamengo Peter Paul Rubens, a 

respeito de uma passagem da vida de Cristo à caminho do Gólgota, quando concede um instante 

em atenção aos lamentos de Maria Madalena, num lapso momentâneo de alívio do fardo de 

carregar sua cruz. Ela está curvada diante dele e Cristo lhe dirige gestos condolentes, 

procurando aliviar a angústia dela diante do que se passa e do que está por vir, a crucificação 

dele que se aproxima e a iminente perda de seu mestre amado, o que também significava uma 

desesperadora desolação, tendo em vista que ela foi descrita no Novo Testamento como uma 

de suas mais dedicadas discípulas e a quem confiou confidências, as quais não foram 

concedidas aos demais discípulos10. Quem segura a cruz de Cristo nesta passagem da via crucis, 

confortando-o pelo menos por um instante, é Simão de Cirene, que, de passagem, é ordenado a 

fazê-lo por soldados romanos11 que acompanham os passos de Cristo pela Via Dolorosa, dentre 

seus flagelos e desconfortos físico, moral e espiritual para seus seguidores. Estamos, então, 

perante esta obra de uma rica expressão do confortar. A discípula é confortada; o mestre, 

confortado, conforta; o transeunte, por uma ordem a acatar, conforta no desconforto do peso da 

cruz que assume momentaneamente. E aqui surge a pergunta sobre a possibilidade de que 

confortemos desconfortados ou desconfortando-nos? Isso de certa forma repercute na qualidade 

da relação que estabelecemos com os outros e porque não conosco mesmos. 

 

                                                           
10  Segundo consulta em https://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_Madalena 
11 A partir de https://www.artbible.info/art/large/185.html. De onde também se extraiu a imagem da obra acessando 
Peter Paul Rubens: Christ and Mary Magdalene - Art and the Bible. 
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FIGURA 5.2 - Cristo e Maria Madalena (1618): cena de confortações na Via Dolorosa. 

 

Fonte: Peter Paul Rubens  (1577 -1640), óleo sobre painel, Alte Pinakothek, Munique. Obra 
sugerida por Aroldo Dias Lacerda, em 2015, professor de História da Arte. 

 

Na Figura 5.3 consta uma cena em pintura academicista eclética do professor William-

Adolphe Bouguereau12 na qual retrata a Virgem Maria acolhendo em seu regaço uma mãe 

desolada pela morte de seu filho estendido aos pés de ambas. A Virgem da Consolação13 é 

também a da ‘Confortação’, pelo poder de sua prece que alivia as aflições sendo a mãe dos 

aflitos, como indicada na suposta inscrição ‘Mater Afflictus’ na base do seu trono. 

 

                                                           
12 Elementos para apresentação do autor e descrição da obra foram extraídos de ‘https://pt.wikipedia.org/wiki 
/William-Adolphe_Bouguereau’.  
13 A Imagem da obra foi obtida de ‘http://www.bouguereau.org/The-Virgin-of-Consolation.html’ acessando ‘The 
Virgin of Consolation - William-Adolphe Bouguereau’.  
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FIGURA 5.3 – Virgem da Consolação (1875): confortando o sofrimento de uma mãe. 

 
Fonte: William-Adolphe Bouguereau (1825-1905), óleo sobre tela, 204×147cm, Musée des Beaux- 
Arts de Strasbourg. Obra sugerida por Aroldo Dias Lacerda, em 2015, professor de História da Arte. 

 

Na Figura 5.4 consta a cena de um funeral corriqueiro retratado em grande estilo na pintura 

do francês Gustave Courbett, entre o ocaso do romantismo e a aurora do realismo, na qual a 

confortação social se faz presente no cortejo fúnebre que assiste ao desfecho desta etapa da 

cerimônia, assim como aos familiares que nele encontram amparo à ocasião do sofrimento. 
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Na Figura 5.5 consta uma gravura do artista plástico norueguês Edvard Munch14, pertencente 

ao movimento expressionista, na qual expressa o gesto amoroso de um rapaz consolando uma 

jovem em desespero. O casal está nú num aposento, insinuando um episódio de intercurso 

sexual. Munch15, ao retratar mulheres, enfatizava-as, em certos momentos, como sofredoras, 

frágeis e inocentes, e nessa cena em particular de catarse da jovem, o rapaz procura, pelo 

carinhoso afago no abraço e talvez beijando-lhe a têmpora, confortá-la nesse momento, talvez 

referido ao amadurecimento de sua vida sexual, que fez com que assumisse atitudes nem sempre 

condizentes com as convenções sociais de uma época ainda marcada por princípios rígidos da 

educação casta cristã. O sentimento de desespero, angústia, sofrimento e mesmo de pudor da 

parceira que o rapaz procura aliviar, está expresso na sua postura corporal, seja na maneira 

contida do sentar, assim como nas mãos sobre o rosto e os braços ocultando os seios. 

 

FIGURA 5.5 - Consolação (1894): a confortação do desespero da parceira na relação de um casal. 

 
Fonte: Edvard Munch (1863-1944), gravura, ponta seca, 33,2x48,2 cm, Sothebys, Londres. Obra sugerida por  
Aroldo Dias Lacerda  em 2015, professor de História da Arte. 

 

                                                           

14
 Imagem da obra extraída de https://www.google.es/search?q=gravuras+de+edvard+munch&tbm=isch&tbo 

=u&source =univ&sa=X&ved=0ahUKEwiE6rji9ObYAhVIIJAKHT7qCyQQsAQIJQ&biw=1366&bih=672 

15 Elementos de apresentação do autor e descrição da obra extraído de https://pt.wikipedia.org 
/wiki/Edvard_Munch.  
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Na Figura 5.6 consta uma xilogravura da artista plástica alemã Käthe-Kollwitz16 e que 

integra seu portfólio denominado ‘Guerra’, de 192317. Na opinião da artista, a arte tem a tarefa 

de representar as condições sociais, e nessa obra, produzida no auge do movimento pacifista 

alemão entre as grandes guerras, ela é solidária e também foi vítima do sofrimento das mães 

pelas perdas de seus filhos recrutados na primeira delas. Aqui, a artista expressou o horror, a 

angústia e a aflição das mães em admitir a conversão de seus filhos às milícias, e não hesitam 

em evitar-lhes tal destino. Então recorrem ao que possuem de mais elementar e essencial para 

gerá-los, alimentá-los e  protege-los, a própria corporalidade. No abraço mútuo, o auto-conforto 

coletivo gera a ‘sólida massa escultural’, uma barreira protetora das crianças por ela acolhidas. 

 

FIGURA 5.6 - As Mães (1921- 1922): auto-confortação coletiva contra as aventuras militares. 
 

 
 

Fonte: Käthe Kollwitz (1867-1945), xilogravura, Käthe-Kollwitz Museum Berlin. Obra sugerida por 
Aroldo Dias Lacerda  em 2015, professor de História da Arte. 

                                                           
16 Dados da artista extraídos de https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4the_Kollwitz, e de  http://www.kaethe-
kollwitz.de/kaethe-kollwitz/biographie-2/, acessando Käthe Kollwitz - Biografie - Käthe-Kollwitz-Museum 
Berlin, na biografia da autora no museu que leva o seu nome em Berlim, em sua homenagem.  
17 Imagem da obra e elementos de sua descrição foram extraídos de: https://cranbrookartmuseum.org/artwork/ 
kathe-kollwitz -mothers-die-mutter/ acessando Käthe Kollwitz – The Mothers (Die Mütter) - Cranbrook Art 
Museum. 
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Dando continuidade às nossas lidas com a experiência de confortar e ou sermos confortados 

nos processos de confortação ao qual recorremos para prover certo alívio às passagens 

dramáticas e trágicas às quais estamos sujeitos em nossas vidas, talvez alguns mais propensos 

que outros, mas, enfim expostos todos estamos ao contigente no devir, é  apresentada uma 

trilogia de fotos documentárias sobre a tragédia do rompimento de barragens de contenção de 

rejeito de minério da empresa Samarco no distrito de Bento Gonçalves, no Município de 

Mariana em Minas Gerais, no dia cinco de novembro de 2015. Nela consta uma imagem do 

impacto local do episódio e duas outras reportando-nos aos gestos de confortação individual e  

coletivo, em apoio às vítimas que perderam parentes, seus laços de convivência mais imediatos, 

seus lares, seus bens e posses, animais de criação e domésticos, enfim, seu lugar no mundo. 

Na Figura 5.7 temos uma visada da repercussão do rastro da lama sobre Bento Gonçalves. 

Rompimentos de barragens consistem num desastre tecnológico, que é um tema estudado pela 

psicologia ambiental, e que entre suas repercussões negativas, de um modo bem geral, está o 

estresse, estado de mal- humor e incerteza causados, especialmente entre as vítimas que a ele 

sobrevivem. Dentre as razões disso estão o fato de consistir num evento causado por negligência 

ou falha humana, portanto havendo um responsável pelo ocorrido, assim como o desastre 

acontecer quando uma perda de controle sobre algo previamente sob controle ocorre e o fato de 

frequentemente esses desastres envolverem a disseminação e a exposição de substâncias 

tóxicas, como nos esclareceram Bell, Fisher, Green e Baum (2001, p. 221; 248).  

 

FIGURA 5.7 - Tragédia no Distrito de Bento Gonçalves em Mariana – MG em 05/11/2015 

 

Fonte: imagem extraída da reportagem de Ricardo Soares em http://g1.globo.com/jornal-da-globo/ 
noticia / 2015 / 11 / barragens-se-rompem-e-deixam-casas-soterradas-pela-lama-em-mg.html. 
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Na Figura 5.8, a estratégia de confortação pela fala e o olhar são utilizadas para o consolo e 

alívio do sofrimento das vítimas, revigorando suas forças psíquicas e físicas para se enfrentar a 

realidade e retomar a vida após a violenta experiência de expulsão do lugar e a condição 

inesperada do desabrigo. Fazendo aqui uma intertextualidade a partir da mensagem 

psicológico-ambiental de Beto Guedes(1981)18, a confortação nos possibilita de vir a sentir a 

 

“Esperança viva” (...)  [que da confortação brota, mas que também] (...) “vem lá do espaço 

aberto e faz de nosso [abraço]  um abrigo que possa [aguardar ... ] a vitória do sentimento 

[,] claro [,] vencendo todo  medo [,] mãos dadas [por outras ruas ...] num destino de luz e 

amor” (...) [Enquanto pessoas ...] Olha [!] Sempre poderemos viver em paz (...) [e] 

herdeiras do chão [...] solo plantado, não as ruínas de um caos [...] Diamantes e cristais 

não valem tal poder [de destruição à qual por eles ficamos vulneráveis.] Que será de nós 

se estivermos cansados da verdade [...] do amor (...) Vem agora [,] quase não há mais 

tempo [,] vem com teu passo firme e rosto de criança [,] a maldade já vimos demais.” 

(Beto Guedes, 1981). 

 

FIGURA 5.8 – Confortação às vítimas da tragédia em Bento Gonçalves, Mariana – MG, em 2015. 

 

Fonte: imagem extraída de https://www.google.com.br, em pesquisa sobre imagens de socorro às vítimas de 
Bento Gonçalves em Mariana MG. 

                                                           
18 autor da canção Contos da Lua Vaga que também denomina o seu disco de 1981, com letra extraída de 
https://www.letras.mus.br/beto-guedes/44532/. Excelente interpretação de Cobra Coral & Claudio Nucci 
acompanhados da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais em https://www.youtube.com/watch?v=at9kAelWXOQ. 
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Concluindo essa trilogia fotográfica documentária, na Figura 5.9 consta a concentração de 

pessoas na escadaria frontal à Catedral Basílica Nossa Senhora da Assunção ou Catedral Sé de 

Mariana19,  onde estiveram presentes para prestar solidariedade e participar da missa de sétimo 

dia em homenagem à vítimas fatais da tragédia de Bento Gonçalves e seus familiares e amigos, 

a qual foi promovida pela Arquidiocese de Mariana, na Praça da Sé, no dia onze de novembro 

de 2015.   Estamos diante do registro de um ato religioso de confortação coletiva. Por meio 

deste ritual, com seus gestos,  suas falas, as palavras proferidas, com sua música e os cantos em 

coro conjugada com as referências às passagens bíblicas os sermões e os sentimentos e as 

reflexões evocados nessa prática litúrgica, foi proporcionada uma atmosfera de apoio e 

fortalecimento anímico aos sobreviventes da tragédia assim como de seus familiares e amigos, 

provendo-lhes ânimo para transcenderem ao sofrimento moral, aos danos materiais e 

promovendo-lhes um estado de humor revigorado propício à superação do trauma que talvez 

virá com o tempo, diante de seus efeitos de longo prazo, e na hecceidade com que cada um 

deles vai lidar com esta vivência inesperada, uma dentre outras diversas com seus eventos que 

por ora desconhecemos, mas que compõe a fiação do tecido idiossincrático que vão fiando na 

história de suas vidas. Tal confortação sacra coletiva abrange diversos dos grupos analógicos 

identificados no Quadro 6.7, especialmente aquele relativo ao poder da divindade. 

 

FIGURA 5.9 - Confortação coletiva às vítimas de Bento Gonçalves em Mariana – MG  

 

Fonte: imagem extraída da reportagem em https://noticias.uol.com.br álbum 2015/11/05/ barragem-
rompe-em-mariana-mg.htm#fotoNav=121. Imagem de Danilo Verpa / Folhapress. 

                                                           

19 Consulta feita em https://pt.wikipedia.org/wiki/Catedral_Baslica_Nossa_Senhora_da_Assunção (Mariana). 
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Como visto, no exemplo acima do rito de confortação, dentre os vários recursos ou 

estratégias presentes utilizadas está a música, mas sua aplicação não se restringe ao contexto 

sacro. Seu uso secular por tribos, castas, grupos, povos, comunidades, profissionais, sociedades, 

assumem sentidos múltiplos e por meio dela emoções ideias e ideais são evocadas nos seus 

ouvintes, executantes, intentadas pelos seus criadores ou compositores. No caso do legado 

europeu das grandes sinfonias, fazemos menção à Sinfonia n.º 3, em Mi Bemol Maior (1803-

1804) do compositor alemão Ludwig van Beethoven (1770 – 1827), conhecida como Heróica 

e considerada um marco na transição entre os períodos do classicismo e romantismo da arte 

musical acadêmica europeia. O segundo movimento, a Marcha fúnebre, contém ampla “gama 

de emoção” durante seu desenvolvimento que vai desde o sofrimento que paira e é imanente ao 

tema desse movimento, até o “conforto relativo de felicidade”20 nas variações que nele surgem. 

 Parafraseando Baldur Brönnimann21, esta composição integra a obra de um compositor que, 

envolto na raiz da cultura alemã, contribuiu para forjar a Alemanha como Estado. As ideias que 

veiculava em sua música e o que consistia em sua intenção fazia com que ela não se limitasse 

a um fato musical, pois vinha de encontro à motivação de se constituir uma identidade comum 

no povo alemão daquela época. Esta música tinha algo a dizer para aquela gente, que se 

apercebeu, à medida que se familiarizava com ela, que havia uma afinidade dela com seus 

sentimentos e aspirações, ideias e modos de vida. Por fim, o regente conclui que o legado da 

obra de Beethoven, dentro do qual destacamos a Heroica, consiste em fazer com que os 

compositores não percam de vista, a partir de suas composições, a ideia de que sua criação 

esteja em ressonância com a sociedade e as pessoas à sua volta. Fomentar identidade, como 

ocorrido no contexto alemão, consiste em uma maneira de empoderar22, que entre as acepções 

desse neologismo, significa tornar(-se) mais forte, alinhado, assim, com o núcleo acepcional 

autóctone de confortar. Vigora, então, o poder da música na animação de estado de nosso humor 

e espírito, uma experiência motivacional e intencional.  Na Figura 5.10 consta a imagem da 

execução da sinfonia Heróica pela Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB). 

  

                                                           
20 Informações sobre o compositor e sua obra, assim como as citações entre aspas deste parágrafo e elementos 
para integrar seu conteúdo foram baseados em https://pt.wikipedia.org/wiki/Sinfonia _n.o s _3_(Beethoven). 
21 Maestro suíço, atual Director Principal da Orquestra Sinfonica do Porto Casa da Música desde janeiro de 
2015, em entrevista de 13 de março do mesmo ano, a respeito de concerto da referida orquestra realizado à 
mesma data,  quando constava no do programa do repertório dessa apresentação a execução da obra de 
Beethoven em tela, conforme https://www.youtube.com/watch?v=cxFcJYlrGRE. 
22 Verbete não ainda não presente nos discionários consultados para a elaboração do Capítulo 4, já presente 
como um anglicismo em https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/empoderar. 
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FIGURA 5.10 - OSB executa Heróica em comemorações de seus 75 anos em agosto de 2015. 

 

Fonte: de https://www.youtube.com/watch?v=OVtev_GnPiE, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro 
 

Encerrando essa alusão das relações da música com o conforto, agora na perspectiva de 

compreender um pouco sobre seu significado no imaginário das pessoas na vida cotidiana, 

recorremos à letra da canção Vilarejo23,  uma espécie de hino laico ao conforto:  

 

“Há um vilarejo ali / Onde areja um vento bom [ 1 ] 

Na varanda, quem descansa / Vê o horizonte deitar no chão [ 2 ] 

 Pra acalmar o coração / Lá o mundo tem razão [ 3 ] 

Terra de heróis, lares de mãe / Paraíso se mudou para lá [ 4 ]   

Por cima das casas, cal / Frutas em qualquer quintal [ 5 ] 

Peitos fartos, filhos fortes / Sonhos semeando o mundo real [ 6 ] 

Toda gente cabe lá / Palestina, Xangri-Lá [ 7 ] 

Vem andar e voa / Vem andar e voa / Vem andar e voa [ 8 ] 

Lá o tempo espera / Lá é primavera [ 9 ] 

Portas e janelas ficam sempre abertas / Pra sorte entrar [10]  

Em todas as mesas, pão / Flores enfeitando [12] 

Os caminhos, os vestidos, os destinos / E essa canção [13] 

Tem um verdadeiro amor / Para quando você for” (Mariza Monte, 2006).[14] 

 
                                                           
23 Letra extraída de https://www.letras.mus.br/marisa-monte/441705/, clicando em Vilarejo - Marisa Monte - 
LETRAS.MUS.BR  
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Em [1], vilarejo nos remete a um povoado, um lugar para se habitar de baixa densidade tanto 

edilícia como populacional, mediado entre extremos, entre a solidão do ambiente rural e o 

apinhamento do ambiente urbano. Nele moramos em casas normalmente envolta por um terreno 

relativamente amplo ao redor de limites nem sempre bem delimitados pois nem sempre 

necessário quando se convive entre pessoas que se conhecem não só ‘de vista’, mas ‘pelo nome’ 

e a quem se faz alusão à vezes situando-o num tecido social, explicitando relações de parentesco 

ou esponsais, como usado na expressão ‘Álvaro’ de ‘Áurea’: ele, filho, esposo ou namorado 

dela por exemplo. Há relações claras e laços afetivos mais fortes e diligentes para com o outro, 

animando-se mutualmente e assim de certa forma as pessoas se sentem fortalecidas uma nas 

outras no corriqueiro da vida. Em resumo: a conveniência do convívio de chão, sincero nas 

relações, com o trivial – sem o de mais e o de menos –  e em proximidade com a natureza numa 

pequena propriedade.  Já o arejar, nos traz a ideia do refrigério do calor pela ventilação natural, 

amena, pois o vento é bom, e acaricia a pele, e como isto é agradável, favorece o bem-estar. 

Em [2], a varanda é o lugar de transição, o ambiente mais arejado da casa onde se busca o 

referido bem-estar do refrigério, já é um aconchego, inclusive para o descanso, o alivio de 

tensão e do estresse, e o revigoramento. O horizonte aos pés, promove um senso de perspectiva, 

de visão pelo o que temos pela frente, um senso de controle da situação, um tipo de domínio 

que fortalece o espírito e empodera pela clareza e nitidez de um ponto de vista que se tem e de 

certo posicionamento adotado em relação ao mundo. 

Em [3], acalmados, estamos aliviados de aflições e de posse de um sentido para vida, 

estamos assim  fortalecidos para seguir vivendo ...  

Em [4], onde há heróis, há pessoas que aprenderam a lidar com o sofrimento e a dor por algo 

maior, foram capazes de transcender 24, aceitar o desconforto passageiro em prol de reconforto 

posterior, talvez mais qualificado ou talvez duradouro. Mas essa capacitação vem 

essencialmente da experiência natal, no transe do parto, para a mãe e a criança. A mãe, em si, 

experimenta o controverso ou paradoxal do conforto25: o fortalecimento do grupo não se faz 

sem a sua renovação, a prole, e ela se constitui entre os ciclos do prazer do ato sexual, inclusive 

para a concepção,  e da dor de parir. A relação entre mãe e a criança na infância promove o 

amadurecimento do herói latente, e o ambiente propício é o lar e sua atmosfera tonicamente 

materna, através de seu aconchego, expresso em lares de mãe. Mas, especificamente em lares26, 

                                                           
24 A transcendência é um aspecto sobre a teoria sobre o conforto na enfermagem, segundo Kolcaba (2003), que 
será recuperado no capítulo 6. 
25 Essa questão será retomada mais a frente neste capítulo e com mais detalhe no capítulo 7. 
26 Conforme Houassis (2009) e https://pt.wikipedia.org/wiki/Lares. 
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pela tradição romana, estamos diante da menção aos deuses domésticos protetores da família e 

da casa, entre os quais a mãe elege aqueles com quem tem maior fascínio, e interagindo com o 

supra-humano,   alivia a situação estressante das aflições e de infortúnios que rondam. Por fim, 

o senso de fortalecimento, acolhimento,  proteção e a sensação de bem-estar daí advindos, 

constituiu uma atmosfera de empatia com o paraíso, que, devido à ela, passou ali a coabitar, e 

donde florescem cinamomos.  

Em [5], o cal revestindo as paredes das casas evoca, além de proteção da parede e higidez 

da casa, transmite a ideia do senso estético dos habitantes daquele lugar e a capacidade da região 

de prover recursos para aprovisionamento e sua disposição em expressar o belo e revelar num 

estado de humor na vida, explicitando o aspecto agradável desse cuidado. Mas também evoca, 

como símbolo da unidade de caloria, para mensurar uma quantidade de calor num processo 

fenomênico empírico, o aspecto cálido da atmosfera das casas dali, o ambiente caloroso das 

relações familiares e amigáveis, enfim, o aconchegante. A fartura está expressa na 

disponibilidade das frutas na porção do terreno mais reservado às famílias, por traz de suas 

casas, e tal fartura está em conexão com a família fartum à qual confortar pertence. 

Em [6], a noção de fartura se consolida no potente gesto da amamentação da prole, e o 

fortalecimento dele advindo proveniente do contato corpo a corpo e da nutrição pelo leite 

materno propiciando que nas crianças floresçam o herói que em cada uma está latente. Mas 

além do tangível,  a experiência com o intangível, através do sonho, naquilo que se apresenta 

ainda como uma utopia ou mesmo no imaginário onírico ou das estórias folclóricas ou não, é 

de nossa constituição e assim desejável que ficção e realidade sigam entrelaçadas, animando-

nos em nossos papéis. 

Em [7], esse lugar promissor aconchega quem lá for, dos menos aos mais afortunados, desde 

deserdados na condição de aflitos desenraizados àqueles que simplesmente aspiram outras 

paragens. Vilarejo se situa nesse meio termo entre a acessível e incontigente condição Palestina 

à inacessível e contingente condição Xangri-lá: um possível do consentido, rumo a um 

contentamento. 

Em [8], o refrão nos convida a andar aos seus arredores, percorrê-lo e, assim,  ver para crer, 

sem hesitar, vem logo, voa, sente a leveza desse lugar, que nos provê ânimo e disposição e 

ainda, segundo [9], sem necessidade que se apressar por demasiado e de se estressar, ou se 

afligir com a pressa, pois este lugar que nos remete ao outrora primordial, com seu clima ameno 

e agradável, que, segundo [10], permite que adotemos uma atitude receptiva para que uma 

força invencível nos seja favorável, suprindo-nos em todos e por todos os sentidos em prol de 

um bem-estar que se completa com a possiblidade de compartilhar de um sentimento sincero 
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em companhia de outrem, segundo [12], [13] e [14]. Na Figura 5.11 consta um registro de um 

instante do vídeo musical de Marisa Monte cantando Vilarejo. 

 

FIGURA 5.11 - Cena do vídeo musical de Vilarejo em “Toda gente cabe lá, Palestina Xangri-Lá”  

 
Fonte:  selecionado e extraído pelo autor de https://www.youtube.com/watch?v=WibtVWwW-EA de onde se 
acessa o vídeo musical clicando em Marisa Monte - Vilarejo - YouTube, publicado em 05/03/2009. 

 

Para abordar o conforto no cinema, de início tomaremos dois momentos do filme Uma beleza 

fantástica (Aboud, 2017): a estória de uma jovem escritora e aprendiz de jardinagem que, numa 

passagem do enredo, fica abatida pela sua demissão conjugada com o desfecho de um encontro 

marcado não ocorrido, o que levou-a a um estado depressivo. Na Figura 5.12 consta as 

expressões da jovem quando recebe a notícia de sua demissão e, pela Figura 5.13, após a longa 

espera de seu enamorado que não compareceu ao encontro , decide ir ao seu encontro em outro 

local onde talvez estivesse, e lá  imagina ter descoberto o motivo da ausência dele, quando 

supõe vê-lo em companhia de outra garota, embora na realidade fosse o irmão gêmeo dele. De 

volta à sua casa, conforme na Figura 5.14, a garota abatida se recolhe no quarto. Um amigo 

chega à sua casa e preocupado com o estado dela, comunica a situação ao vizinho e os dois 

concluem que é necessário auxiliá-la para que ela supere este estado depressivo e retorne ao 

projeto de seu livro e da jardinagem. É então iniciado o processo de confortação, ilustrado na 

Figura 5.15, através de um diálogo entre o vizinho e a jovem e, por fim, seu reconforto.  
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FIGURA 5.12 - Cenas de Uma beleza fantástica : o momento da demissão da jovem 

  

Fig. 5.12 - a. Recebendo o comunicado da demissão. Fig. 5.12 - b. Sentindo o fardo da demissão 

Fonte: imagem selecionada e extraída pelo autor a partir do DVD do filme This beautiful fantastic, Simon Aboud (2107). 

 

FIGURA 5.13 - Cenas de Uma beleza fantástica : a espera e vendo o suposto rapaz com outra garota. 

  

Fig. 5.13 - a. A longa espera pelo encontro frustrado. Fig. 5.13 - b. Constatantdo uma potencial traição. 
Fonte: seleção e apropriação pelo autor a partir do DVD do filme This beautiful fantastic, Simon Aboud (2107). 

 

FIGURA 5.14 - Cenas de Uma beleza fantástica : a depressão e o amigo comentando-a com o vizinho. 

  

Fig. 5.14 - a. A jovem deprimida pelos episódios. Fig. 5.14 - b. O amigo solicitando apoio do vizinho 

Fonte: seleção e apropriação pelo autor a partir do DVD do filme This beautiful fantastic, Simon Aboud (2107). 
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FIGURA 5.15 - Cenas de Uma beleza fantástica: a confortação e o estado reconfortado da jovem. 

  
Fig. 5.15 - a. Atitude de confortação do vizinho. Fig. 5.15 - b. A jovem reconfortada. 

Fonte: seleção e apropriação pelo autor a partir do DVD do filme This beautiful fantastic, Simon Aboud (2107). 
 

O termo conforto, explicitamente, surge no primeiro diálogo entre o amigo e o vizinho a 

respeito da situação emocional da jovem – tomada de cena relativa à Fig. 5.14 - b – na fala 

daquele, tranquilizando este, dentro de uma atmosfera até certo ponto derrisória no contexto da 

relação estabelecida entre esses dois personagens, e que ficou assim dito: “Pode deixar que eu 

vou passar para ela suas palavras de apoio e incentivo”, conforme o áudio em português, mas 

que na legenda deste mesmo idioma consta : “Vou transmitir a ela suas  palavras de conforto 

[itálico nosso] e  melhoras” (Aboud, 2017). 

O segundo exemplo sobre a abordagem explícita do conforto no cinema refere-se a duas 

passsagens do enredo do filme O Hobbit, uma jornada inesperada (Jackson, et al. 2012). Na 

primeira,  o protagonista decide escrever sobre uma vivência marcante na juventude e deixá-la 

como lembrança a seu primo. Começa então a elaborá-la de onde ela essencialmente havia 

começado, ou seja, numa toca no chão onde vivia um hobbit. E sua narrativa assim a descreve: 

“Não uma toca desagradável, suja e úmida, cheia de minhocas e com cheiro de lodo, mas a toca 

de um Hobbit, e isso significa uma boa comida, uma lareira quente e todo o conforto de um 

lar.”  Aqui o núcleo acepcional moderno é explorado quando relaciona o conforto 

principalmente ao bem-estar físico, às comodidades da vida e no que se refere ao aspecto 

aconchegante de um ambiente familiar. A referência ao alimento traz o aspecto nutriz do 

conforto e faz com que nos desloquemos agora para a vertente do núcleo acepcional autóctone, 

aproximando-nos da família fartum da qual a palavra pertence e ao fortalecer a que somos aí 

remetidos pela nutição. Na Figura 5.16 consta uma visada externa da toca e uma perspectiva de 

seu interior: o primo revestimento das paredes em tom ocre e a madeira criam uma atmosfera 

rustica vistosa e briosa de aspecto cálido, senso de agasalhado, aconchegante. 
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FIGURA 5.16 - Cena de O Hobbit - uma jornada inesperada: a toca autêntica de um certo Hobbit.  

 
 

 Fonte: seleção e apropriação pelo autor a partir do DVD de The Hobbit: an unexpected journey de Peter Jakcson (2012). 

 

A segunda passagem abrangendo explicitamente a questão do conforto, consiste de uma série 

de tentativas de um velho amigo do protagonista, por meio de uma visita inusitada, durante a 

qual pretende convencê-lo a integrar uma companhia que estava sendo constituída rumo a uma 

missão, a qual é desenvolvida ao longo da trilogia cinematográfica em tela, e que lhe foi exposta 

como uma aventura. Diante dessa primeira tentativa de persuação do velho amigo, dentre outras 

que se seguiram, no diálogo retratado na Figura 5.17, o protagonista é pego de surpresa pelo 

tipo de assunto que ali ia se estabelecendo entre ambos. Tal surpresa pode ser constatada perante 

um conjunto de suas expressões faciais conugadas ou não com dizeres, as quais estão 

recuperadas nos seis quadros da Figura 5.18 a seguir.  

 

FIGURA 5.17 – Cena de O Hobbit - uma jornada inesperada: dialogando sobre a iminente aventura.  
 

 

Fonte: seleção e apropriação pelo autor a partir do DVD de The Hobbit: an unexpected journey de Peter Jakcson (2012). 
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FIGURA 5.18 – Cena de O Hobbit - uma jornada inesperada: primeira tentativa de convencimento. 

   
Fig. 5.18 – a. Atônito Fig. 5.18 – b. Duvidoso Fig. 5.18 – c. Convicto. 

   

   
Fig. 5.18 – d. Consternado Fig. 5.18 – e. Confuso Fig. 5.18 – f. Indignado 

Fonte: seleção e apropriação pelo autor a partir do DVD de The Hobbit: an unexpected journey de Peter Jakcson (2012). 
 
A insinuação do velho amigo de que por aquelas paragens, no vilarejo de uma comunidade de 

hobbits, ele esperava que alguém se interessasse pelo seu convite à uma aventura, e em especial 

o próprio protagonista, fez com que este ponderasse sobre esta expectativa com as seguintes 

palavras: “Uma aventura? Hum! Não consigo imaginar que alguém, à oeste de Bree, que tenha 

algum interesse em aventuras ... São perigosas, desagradáveis e desconfortáveis [itálico nosso]. 

Nos atrasam para o jantar!” E então o desconforto é associado aqui às situações nas quais nos 

deparamos perante o contingente e o ambíguo, que foge àquilo que nos dá um senso de 

segurança, conveniência, amparo e confortabilidade que as atividades corriqueiras e 

convencionais da tradição e da vida estável podem nos proporcionar. Nesse envolvimento com 

o assunto da aventura, o protagonista vivencia uma gama de emoção: atônito pela intenção do 

velho amigo; duvidoso diante de tal possibilidade; convicto da inexistência de alguém 

interessado em aventuras pelas redondezas; consternado pelo fato de alguém, por aquelas 

bandas, aventar um outro propenso a tal; confuso com a sugestão de que ele próprio estar sendo 

intimado a aceitar o convite; por fim indignado pela ousadia do velho amigo, lhe que havia dito 

o seguinte: “É, está decidido! Será muito bom para você (...) e eu informarei aos outros.” 

Colérico, então, o protagonista revidou-o assim: “Informar a quem? O quê? Não! Não! Espere! 

Não queremos nenhuma aventura aqui! Nem hoje, nem ... Sugiro que procure acima da colina, 

do outro lado do Áqua! Bom dia!” e encerra o diálogo para se recolher em sua toca, indignado 
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com o diálogo, para se recolher em sua toca, apreensivo com a situação. Estamos então diante 

tanto da ansiedade que a ameaça do desconforto pode nos proporcionar, quanto da expectativa 

talvez favorável que uma eventual saída de nossa atmosfera de conforto pode, por outro lado, 

também nos proporcionar. Está colocado aqui o que chamamos de paradoxal ou controverso no 

conforto: que coisa é esta que por um lado é benéfica e segura mas que também pode ser 

maléfica e ameaçadora? O velho amigo ainda insistiu por mais duas vezes em angariar o 

protagonista para companhia e sua missão, e sua insistência não foi em vão, pois o protagonista 

decidiu, quase tardiamente, pela experiência de sair de sua zona de conforto, termo composto 

recorrente nas manifestações disciplinares sobre o conforto que será mais a frente retomado. 

Na figura 5.19 consta a reação do protagonista em decidir-se pela saída da zona de conforto. 

 
FIGURA 5.19 – Cena de O Hobbi - uma jornada inesperada: decidido em deixar a zona de conforto. 

  
Fig. 5.19 – a. Transpondo a zona de conforto ... Fig. 5.19 – b. ... na expectativa pela aventura ... 

  
Fig. 5.19 – c. ... correndo para integrar a companhia ... Fig. 5.19 – d. ... assumindo os riscos contratuados. 
Fonte: seleção e apropriação pelo autor a partir do DVD de The Hobbit: an unexpected journey de Peter Jakcson (2012). 
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O terceiro e quarto exemplo de que será tratado aqui nos coloca diante de duas situações 

extremas em relação à experiência do conforto, uma delas relativa à escassez, sua quase 

ausência, e a outra, ao excesso, seu sobremodo, digamos. O escasso no conforto foi considerado 

num trecho do filme O regresso (Iñárritu, 2016), onde o protagonista e um dos coadjuvantes 

passam por experiências marcantes de desconforto, diante do extermínio da tribo indígena em 

que viviam. Na Figura 5.19 constam cenas dessa tragédia, uma retratando a desolação do mais 

velho imerso no horror do extermínio de sua tribo e a outra referente ao empenho e carinho do 

pai em tentar dar forças ao caçula, na tentativa vã de sua sobrevivência, quando sussurra para a 

criança as seguintes palavras de conforto: “Você me ouve? Ainda que você persista apenas na 

respiração, você luta! Você respira ... mantenha-se respirando!” 

 

FIGURA 5.19 - Cenas de O Regresso: extremo desconforto na dissolução de um lugar no mundo.  

  

Fig. 5.19 - a. Choque e desolação frente ao extermínio. Fig. 5.19 - a. Confortação no desconforto. 
Fonte: seleção e apropriação pelo autor de: DVD do filme The Revenant  de Alejandro Iñárritu e colaboradores, 2016. 

 

Por fim, o último exemplo cinematográfico selecionado a respeito do conforto, agora para 

fazer a transição da perspectiva de estórias e histórias de vidas cotidianas rumo ao disciplinar, 

consiste no filme Meu tio (Tati, 1958). Nesta fita, o enredo explora satiricamente como uma 

certa luxúria, na acepção de magnificência, ou seja, da prodigalidade prodigiosa suposta pela 

arquitetura moderna e que diz respeito ao modo conveniente de habitar que protagonizava, na 

realidade pode agonizar as pessoas em vivências edilícias desconfortáveis, ainda que um 

pretenso conforto fosse expectável. A atmosfera de assepsia e frigidez das plantas mecanizadas 

dos processos industriais dessa época do corporativismo multinacional são transferidos aos 

recintos domésticos, os quais passam a ser concebidos regidos por aforismos como “a casa é 
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uma máquina de morar (...) uma poltrona é uma máquina de sentar, etc. (...)” (Le Corbusier, 

1920/21:2002, p.65-67; 69), dentro de um contexto industrializante do ‘espírito novo’ do 

movimento moderno, de onde a seguinte conclusão foi extraída: “(...) em todo o homem 

moderno há uma mecânica. O sentimento da mecânica (...) motivado pela atividade cotidiana 

(...) é de respeito, de gratidão e de estima [itálico nosso]. (...) há no sentimento mecânico (...) 

moral [itálico nosso].” (Le Corbusier, 1920/21:2002, p.85). Estamos diante da cristalização do 

mecanicismo na arquitetura, e nos primórdios do que veio a se chamar, mais recentemente, de  

domótica27. Numa intertextualidade baseada em três sinopses relativas a este filme, na casa 

modernista francesa que lhe é um dos cenários, um universo futurista pretensamente confortável 

e high-tech com seus apetrechos e aparatos tecnológicos de utilidade duvidosa, dispensável ou 

improvável, tão programável, onde a espontaneidade e o ambíguo estão extirpados, assim se 

crê, o desconfortável vai se infiltrando e impregnando as vivências, fiando uma crítica à 

mecanização dos tempos modernos28. 

Na sequência imagética a seguir são recuperados quatro momentos do filme aos quais 

recorremos para ilustrar como o desconforto infiltrado em concepções arquitetônicas pueris se 

escoam na experiência edilícia dos protagonistas, seus familiares e amigos na casa modernista 

ícone do espírito novo. Na Figura 5.21, numa visita à irmã do protagonista, a vizinha dela é 

convidada para um tour pela casa moderna, quando então lhe é apresentado um sofá tubular de 

design inspirado no nicho de mercado da fábrica do marido: o ramo de tubos. Admirada com 

tal originalidade, a vizinha pergunta: “Posso sentar?”, e a protagonista lhe responde: “Claro, é 

feito para isso! Então a vizinha assenta-se e percebe o desconforto, expresso no ‘estalo’ 

vertebral da sonoplastia e no gesto corporal, seguido da reticente hesitação entre o expecto e o 

factoide. A anfitrião fica sem graça com o fato, perceptível na mudança de sua expressão facial, 

primeiro descontraída e sorridente (imagem superior esquerda), e depois contraída e com um 

“Oh!” labial diante do olhar impertinente da vizinha (imagem superior direita). 

 

                                                           
27 O termo surgiu da combinação da palavra latina casa, “Domus”,  com a palavra que remete à ciência e técnica 
de concepção de robôs, “Robótica”, ou mecanismo comandado por controle remoto. Com a domótica é acreditada 
sua conveniência à praticidade da vida diária das pessoas, satisfazendo as suas necessidades de comunicação, de 
conforto e segurança. Adaptado de: https://pt.wikipedia.org/wiki/Domótica. 
28 Sinopses em : https://filmow.com/meu-tio-t8608/ficha-tecnica/;  https://pt.wikipedia.org/wiki/Mon_oncle e 
https://www.cineclick.com.br/meu-tio 
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FIGURA 5.21 - Cenas de Meu tio: situações de desconforto no conforto através do mobiliário. 

  

Fig. 5.21 - a. Um novo e original sofá ... Fig. 5.21 - b. . nem tanto para se sentar. 

  
Fig. 5.21 - c. Especialidade utilitária mobiliária. Fig. 5.21 - d. Ambiguidade mobiliária no uso. 

Fonte: seleção e apropriação pelo autor a partir do DVD do filme Mon oncle  de Jacques Tati, lançado em 1958. 
 

Ainda na mesma figura, na imagem inferior da direita, há um outro sofá, cuja especificidade 

prescrita de uso já não permite nele uso alternativo como o de deitar, apenas o sentar.  

Procurando resgatar a possibilidade do uso ambíguo dos sofás de outrora, o protagonista faz 

uma usança29 dele, transformando-o num sofá-divã, apropriação imperativa no momento. 

Passando à Figura 5.22, na imagem à esquerda, a anfitriã orienta seus convidados como se 

deslocarem da varanda até um recanto no jardim para desfrutarem de uma conversa agradável. 

A disposição das peças circulares impermeáveis para se caminhar através do trecho permeável 

do jardim, exigiu um gesto de andar sem naturalidade, produzindo uma sequência de passos 

prescritos numa locomoção titubeante, desprivilegiada e desconfortante. 

  
                                                           
29 Uma espécie de tática ou tensionamento da ordem imposta por certas estratégias do poder, diante de uma 
premente reelaboração da circunstância vivida, para melhor se viver, conforme discutido por Santos (1988, pp.26-
27) no capítulo O espaço e os jogos (do poder), a partir de Certeau (1980). 
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FIGURA 5.22 - Cenas de Meu tio: situações de desconforto durante do caminhar prescrito. 

  

Fig. 5.22 - a. Anfitriã orienta sobre o modo de deslocar. Fig. 5.22 - b. Desconforto do caminhar premeditado. 
Fonte: seleção e apropriação pelo autor a partir do DVD do filme Mon oncle  de Jacques Tati, lançado em 1958. 

 

Na Figura 5.23 constam dois episódios de desconforto, deux petit tragédie, proporcionada 

pela arquitetura em tela, um tropeço no jardim, sobre no qual é abominável pisar e um 

entalamento do portão, com seu esquadro limitante perante uma estatura que foge à média e ao 

desvio padrão estatisticamente considerado. Uma arquitetura de efeito desconcertante e 

desconfortante, dos pés à cabeça que vão afligindo anfitriões e convidados. 

 

FIGURA 5.23 - Cenas de Meu tio: situações de desconforto no conforto da casa modernista futurista. 

  

Fig. 5.23 - a. O tropeço não seria um mera distração? Fig. 5.23 - b. Entalamento para quem fere a proporção. 

Fonte: seleção e apropriação pelo autor a partir do DVD do filme Mon oncle  de Jacques Tati, lançado em 1958. 

 

Em relação ao portão automático da garagem, acionado por um sistema de relé fotossensível, 

como ilustra a Figura 5.24, o casal fica preso na garagem porque o estimado cão aciona o 

fechamento do portão antes do casal deixar o recinto,  resultando numa desconfortável reclusão. 
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FIGURA 5.24 - Cenas de Meu tio: Desconforto oriundo do pretenso conforto da vindoura domótica. 

   
 Fig. 5.24 - a. Abertura acionada. Fig. 5.24 - b. Fechamento inesperado. Fig. 5.24 - c. Presos na garagem. 

Fonte: seleção e apropriação pelo autor a partir do DVD do filme Mon oncle  de Jacques Tati, lançado em 1958. 
 

Na última situação selecionada e recuperada na Figura 5.25, o casal, cada um em seu 

momento, experimenta o desconforto de um diálogo frustrado pelo ruído dos aparelhos 

eletrodomésticos. A enceradeira em funcionamento, largada na sala, eleva o ruído ambiente que 

a casa futurista clean reverbera em função do volume de seu ambiente social e das superfícies 

de acabamento dos vedos verticais duras, lisas e sem porosidades como sumidouro da energia 

acústica. Na imagem da esquerda o marido vai se aborrecendo adotando uma fala mais ríspida 

pois não consegue ser ouvido pela esposa e por fim sai batendo a porta irritado. Na imagem da 

direita, o barbeador acionado impede agora que a esposa seja ouvida pelo marido e sua face 

revela sua desolação. 

 

FIGURA 5.25 - Cenas de Meu tio: o desconforto proporcionado do conforto dos eletrodomésticos. 

 
 

Fig. 5.25 - a. Enceradeira ligada e diálogo frustrado. Fig. 5.25 - b. Babeador ligado e diálogo frustrado. 

Fonte: seleção e apropriação pelo autor a partir do DVD do filme Mon oncle  de Jacques Tati, lançado em 1958. 
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Fazendo agora uma incursão pelos campos disciplinares, a partir da arquitetura, restrita aqui 

ao contexto edilício,  nela há o conforto ambiental. Esse jargão técnico implica fazer com que 

o ambiente seja confortável do ponto de vista acústico, antropodinâmico, higrotérmico e 

luminoso. Em termos do acústico, o ambiente deve assegurar um nível de ruído ambiente 

compatível com a atividade humana presente no recinto, para que os sons desejados da música 

e da fala sejam escutados sem interferências que prejudiquem a comunicação e a expressão,  o 

que nos leva à abordagem da privacidade mediante os estudos de perdas por transmissão 

acústica de elementos da edificação (paredes, divisórias, pisos, lajes, portas e janelas) e à 

abordagem do condicionamento interior (acústica modal, reverberante e geométrica), ambas 

compondo o que foi denominado e normatizado como tratamento acústico dos recintos 

fechados30. No que diz respeito ao antropodinâmico, a antropometria31 fornece as dimensões 

estatisticamente normais do ser humano a partir das quais o pré-dimensionamento de recintos, 

postos de trabalho, circulações, rampas, guarda-corpos, vazados para passagens e visadas, 

maçanetas, puxadores, painéis de controle, interruptores, tomadas, entre outros possam 

conduzir à uma arquitetura adaptada à escala humana, à destreza e limitações do corpo estático 

ou em movimento,  permitindo que as pessoas olhem, acessem, caminhem, saiam, assentem, 

manuseiem, abram, fechem entre outros movimentos e modos de estar necessários para que 

percorram ou permaneçam num ambiente condescendente com a interação adequada entre 

atividade e o sistema músculo-esquelético humano. No caso do higro-térmico, a preocupação é 

lidar com aspectos da edificação correlacionados à seu aquecimento ou resfriamento buscando 

proporcionar uma sensação de neutralidade térmica, a qual é assegurada caso certas variáveis 

correlacionadas com tal conforto recaiam na zona de conforto – âmbito de condições de 

conforto aceitável – delimitada por intervalos de temperatura e umidade do ar num diagrama 

bioclimático adequado para o clima da localidade do edifício32. Por fim o visual, em que 

pretende prover adequados níveis de iluminação conforme o tipo de ambiente e de atividades 

prevalentes nos recintos, tomando como base algumas características das pessoas neles 

presentes, utilizando meios que privilegiem a iluminação natural durante a iluminação diurna, 

a qual deve ser concebida de modo conjugado com a artificial, a qual será  priorizada nos 

recintos que não têm acesso à luz do dia  e essencialmente para a iluminação noturna33. Nesta 

breve descrição do conforto restrito ao ambiental em arquitetura, é notório que não há reflexão 

                                                           
30 Consulte Egan (2007), para numa publicação abrangente sobre acústica na arquitetura. 
31 Consulte Panero & Zelink (2002) para uma publicação abrangente em antropometria. 
32 Szokolay (2004, p.21; p. 278) apresenta exemplos de zonas de conforto em diagramas bioclimáticos. 
33 Consulte Egan  & Olgyay (2002) para uma publicação abrangente sobre iluminação na arquitetura. 
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que não esteja atrelada e fragmentada ao sistema sensório motor humano, repartindo a 

experiência do ser no mundo edilício aos sentidos somáticos e especiais abordados na fisiologia 

incluindo os aspectos músculo-esquelético, que interagindo com a psicologia nos remete a uma 

psicofisiologia behaviorista do estímulo-resposta, que uma vez reconhecida suas leis, veicula 

princípios para o desenvolvimento e aplicação de  um conforto ambiental normativo. E é através 

desse conforto que se busca instituir uma arquitetura enquanto ciência34. Uma vocação para a 

ciência requer que se engaje na especialização, e isto implica que o aspirante admita (...) “pôr 

uns antolhos” (...) se deseje para (...) “si o que se poderia chamar de ‘vivência’ da ciência” (...) 

como nos esclareceu Weber (2005, p.8). 

Schmid (2005; p.5;12-14) considera, por questões de ordem prática no ensino superior, que 

o conforto ambiental é uma nova roupagem da antiga física aplicada às edificações (...) “um 

recorte arbitrário do conceito mais amplo de conforto” (...) com (...) “uma orientação (...) 

mecanicista.”(...). Quer ser muito mais uma especialidade do que uma espacialidade.”  O 

surgimento do conforto ambiental ocorreu (...) “reducionista (...) restrito (...) àquilo que é 

possível medir: como se a satisfação humana fosse cabível em um modelo numérico.” Allen 

(2005; 262-266) nos esclarece que os termos mecanicista e reducionista, são correlacionados. 

Mecanicismo nos remete à filosofia mecanicista do pensamento moderno, onde a analogia da 

máquina orienta uma reflexão através da qual a explicação de algo é possível a partir da 

descrição de suas partes que em interação o compõe. A visão mecanicista concebe o mundo 

como um mosaico de partes independentes justapostas e ao estudar algo o faz através do método  

analítico – decomposição do todo em partes – e de posse de uma estratégia reducionista – níveis 

de organização elementares explicam níveis de organização superiores, como se a percepção 

de conforto fosse restrita ao fisiologicamente explicável. O mecanicismo contorna a 

complexidade pela simplificação e redução. Admite ser possível lidar com os seres vivos como 

se pudessem ser compreendidos e manipulados a partir de leis físico-químicas. É preciso 

superar essa noção da casa máquina de morar coadunada ao homem-máquina de habitar que 

influencia nossa maneira de lidar com o conforto humano edilício. Assumindo uma recusa 

fenomenológica: 
 

“Eu não sou o resultado ou o entrecruzamento de múltiplas causalidades que determinam 

meu corpo ou meu ‘psiquismo’, eu não posso pensar-me (...) parte do mundo (...) objeto da 

biologia (...) psicologia (...) sociologia, nem fechar sobre mim o universo da ciência. (...) 

                                                           
34 Nesse intuito, consulte Szokolay (2004). 
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Todo o universo da ciência é construído sobre o mundo vivido, e se queremos pensar (...) 

ciência com rigor, apreciar exatamente o seu sentido e seu alcance, precisamos (...) despertar 

essa experiência do mundo da qual ela é expressão segunda. A ciência não tem e não terá 

(...) o mesmo sentido de ser que o mundo percebido, (...) é uma determinação ou uma 

explicação dele. (...) . As representações científicas segundo as quais eu sou um momento 

do mundo são sempre ingênuas e hipócritas, por que elas subentendem, sem mencioná-la, 

essa outra visão, aquela da consciência, pela qual antes de tudo um mundo se dispõe em 

torno de mim e começa a existir para mim. (...) [Há um] mundo anterior ao conhecimento 

do qual o conhecimento sempre fala, e em relação ao qual toda determinação científica é 

abstrata, significativa e dependente,  como a geografia em relação à paisagem – 

primeiramente nós aprendemos o que é uma floresta, (...) prado ou (...) riacho.” (Merleau-

Ponty, 1999, pp. 3-4). 

 

E do mesmo modo, no que diz respeito à arquitetura em relação ao conforto, inicialmente 

aprendemos sobre o que experimentamos como som ou ruído, a extensão do alcance das mãos 

e dos pés, o cálido do aconchego e o refrigério da brisa, o claro do dia e o escuro da noite. Em 

sua revisão histórica sobre o conforto, Schmid (2005), citando Rybczynski (1987) recuperou a 

ideia da lenta emergência dos valores que integram o conceito contemporâneo de conforto, a 

domesticidade, a privacidade e a intimidade, aos quais juntou os de conveniência e encanto, 

assim como de leveza e enfim algo de estilo e eficiência. O mesmo autor agregou a este conjunto 

de valores, o casual ou a informalidade, citando Tourton (1993) que os identificou na corte 

francesa de Luís XV, e por fim, incluiu também o envolvimento, oriundo da noção de aconchego 

ancestral, citando Zwicker e Huber (2003). Diante dessa constelação de valores associados ao 

conforto humano no contexto da arquitetura, torna-se insustentável sua abordagem restrita ao 

ambiental, no paradigma mecanicista. Há que se repensar a respeito. 

Schmid (2018) ao sugerir o conforto como atmosfera, o fez motivado por dois pressupostos, 

o primeiro deles consistindo na sua surpresa frente a constatada disseminação de alusões ao 

conceito de conforto, não necessariamente ambiental, associado à qualidade geral dos 

ambientes, de modo acrítico e vago veiculados em anais de eventos científicos já tradicionais 

ou incipientes onde o tema é abordado, evidenciando um cenário que confunde conforto com 

bem-estar, asseverando que este não se busca necessariamente na forma daquele. O autor, com 

base em exemplos literários,  destaca que o que caracteriza o conforto consiste numa fase 

processual, o momento de um ciclo, temporalizado, expressão compensatória frente uma 

experiência prévia desfavorável e imbuída de conteúdo emocional disfórico, regido pelo pesar 
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e desânimo, tal como na experiência de “tristeza, dor, pobreza, constrangimento social e 

desabrigo”, compensação esta permeada de conteúdo emocional eufórico, regido pelo deleite e 

ânimo, contrastante  à experiência anterior. O conforto assume então uma condição de um 

estado com sua efemeridade imanente, numa rítmica circunstanciada que o faz, o desfaz e o 

refaz num fluxo perene.  

O segundo pressuposto apontado por este autor consistiu na compreensão vigente de que há 

um “conforto ‘dos’ ambientes”, restrito em si, despersonalizado, o que não pode ser admitido 

enquanto atmosfera, pois deve abranger grupos de pessoas determinados que anseiam por uma 

compensação e conscientes das condições a serem atendidas para terem suas necessidades 

ambientais satisfeitas.  

Em relação à noção de atmosfera esse autor cita Böhme (2014) para significá-la como 

“predisposição emocional, a partir da concomitância de fatos ou configurações efetivamente 

ambientais ou virtuais (...) e um grupo de pessoas com características comuns”; cita também 

Green (2014) indicando-o como responsável por caracterizá-la como extremamente diversa 

uma em relação a outra, sempre volúvel e peculiar. Trata-se em síntese, de um fluxo de 

múltiplos afetos. Está-se, assim, diante de uma noção efêmera do conforto, configurando-se 

como um devir emocional caracterizado por experiências e vivências afetivas com o ambiente 

que se criam, dissolvem e se transformam em estados subsequentes de tensão e resolução, como 

a sucessão de consonâncias por dissonâncias numa cadência melódica a fio na vida. E as 

experiências afetivas nesse fluxo onde ora se configura ou não o conforto foram apresentadas 

pelo autor a partir do modelo de qualidade afetiva dos lugares, pelo qual as reações emotivas 

em relação aos ambientes podem ser descritas por uma localização relativa entre os contínuos  

agradável – desagradável e  estimulante – entediante ortogonalmente dispostos e compondo os 

quadrantes nuances agradável-estimulante, desagradável estimulante, desagradável-entediante 

e agradável-entendiante de Russell & Lanius (in Bell et all. 2001, p. 36). 

Para concluir essa referência à arquitetura, destacando a imanência do conforto nela, não 

restrito ao ambiental, necessário mas não suficiente, vamos recorrer à noção de arquitetura na 

tradição greco-romana, fazendo uma referência ao tratado de Vitrúrio 35. No seu entendimento, 

as edificações deveriam atender a três princípios, firmitas,  utilitas e venustas denominações 

originalmente latinas, recuperadas no Quadro 5.1 que compara quatro interpretações. 

 

                                                           
35 arquiteto romano que viveu no século I a.C. autor da obra "De Architectura", único tratado europeu do período 
greco-romano que chegou aos nossos dias e serviu de fonte de inspiração a diversos textos sobre Arquitetura e  
Urbanismo, Hidráulica, Engenharia, desde o Renascimento ( https://pt.wikipedia.org/wiki/Vitrúvio). 
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Quadro 5.1 – Interpretações dos princípios que regem a construção de edifícios, segundo Vitrúvio 
Latim: 

Fonte: FIRMITAS UTILITAS VENUSTAS 

 solidez utilidade beleza 
 firmeza, consistência, robustez uso, funcionalidade, proveito, 

vantagem 
elegância, estética 

Maciel (2006 )  
“escavação dos fundamentos 
até chão firme” 

“sem qualquer impedimento a 
adequação do uso dos solos, assim 
como uma repartição apropriada ao 
tipo de exposição solar “ 

“aspecto da obra for agradável e 
elegante a as medidas das partes 
correspondam a uma adequada 
lógica de comensurabilidade” 

 soundness utility attractiveness 

 
 

Rowland, Howe e 
Dewar (1999) 

“the foundations have been laid 
firmly and building materials 
may be (…)  chosen with care 
but not excessive frugality” 

“design allows  faultless, unimpeded 
use the disposition of the spaces and 
the allocation of each type of space is 
properly oriented, appropriate, and 
comfortable” 

“the appearance of the work is 
pleasing and elegant, and the 
proportions of its elements have 
properly developed principles of 
symmetry” 

 durability  convenience bealty 

 
 

Morgan (1960) 

foundations are carried down to 
the solid ground and materials 
wisely and liberally select 

Arrangement is faultless and present 
no hindrance to use and when each 
class of building is assigned  to its 
suitable and appropriate exposure 

appearance of the work is pleasing 
and in good taste, and when its 
members are in due proportion 
according to correct principles of 
symmetry 

Moore (in Snyder  e 
Catanese,1984) 

firmeza comodidade prazer 

tecnologia  função estética 

Relação com conforto FORTIFICAÇÃO  
enquanto resistência  

BEM-ESTAR FÍSICO  
enquanto conveniência  

BEM-ESTAR MORAL 
enquanto apreço  

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Em relação à firmitas, a solidez, firmeza e robustez, indicada por Maciel (2006) remete à 

ideia de fortalecimento para sustentação presente no âmago da expressão morfológica da 

família fartum à qual o termo confortar pertence. A expressão ‘soundness’ apresentada por 

Rowland, Howe e Dewar (1999), veicula a noção de suficiência, meio termo entre o exagero e 

a escassez. A durabilidade, segundo Morgan (1960), associa-se à ideia de persistência, 

capacidade de perdurar devido à uma constiuição sólida. A firmeza em More (in Snyder  e 

Catanese,1984) está relacionada com a tecnologia, os meios do viger edilício. Neste primeiro 

princípio a relação com o conforto se estabelece enquanto fortificação, a resistência constituinte 

e sustentável.  

Em relação à utilitas, referente à utilidade e ao uso, à funcionalidade, ao proveito e vantagem, 

indicada por Maciel (2006) tem-se a ideia de adequação, circunstância não objetável, o 

desimpedimento à manifestação do intencionado, em termos do assentamento condizente, da 

atividade franca na ambientação propícia. O termo correlato na língua inglesa segundo 

Rowland, Howe e Dewar (1999) reitera a noção de desobstrução e acrescenta a noção de 

apropriação associada ao confortável. A conveniência, segundo Morgan (1960), foca a 

condição do que está ajustado e apropriado ao seu fim. A comodidade em More (in Snyder  e 

Catanese,1984) está associada ao aspecto da função, a funcionalidade para a atividade. com a 

tecnologia, os meios do viger edilício. Neste segundo princípio a relação com o conforto se 

estabelece enquanto bem-estar físico, uma conveniência à atividade no edifício.  
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Em relação à venustas, a beleza, elegância ou a estética em geral, apontada por Maciel (2006) 

traz a ideia do aspecto agradável experimentado pela expressão de um logos composicional 

coerente e condizente ao expectável no edifícil. O termo correlato na língua inglesa segundo 

Rowland, Howe e Dewar (1999) reitera a aspiração pelo belo, e o prazer de ter o gosto atendido 

segundo o acato aos princípios do referido logos composicional.  O prazer em More (in Snyder  

e Catanese,1984) abrange o campo da estética expandindo a ideia do bem-estar a uma espécie 

de moral do apreço.  

Nas engenharias, a questão do conforto permeia tanto o processo do fabrico na cadeia 

produtiva dos engenhos como no próprio engenho enquanto produto final. A atenção ao 

processo de fabrico nos coloca diante do processo do trabalho que é tratada pela ergonomia. Já 

o engenho é abordado pelo design industrial ou, numa perspectiva mais ampla pelo design de 

produto. No que diz respeito à ergonomia, Falzon (2007, p.5) nos esclarece que, segundo a 

definição adotada pela Associação Internacional de Ergonomia, como meio, ela compreende as 

interações entre os seres humanos e os componentes de um sistema e, como fim, otimiza o bem-

estar das pessoas nestes sistemas assim como o desempenho global desses. O foco no bem-estar 

estabelece o entrelace com o conforto, mas também não foge à especialização quando se assume 

como uma disciplina científica. Suas áreas de especialização consistem em ergonomia física, 

cognitiva e organizacional. A ambiência laboral total é subdividida  em ambiências sonora, 

vibracional, térmica e luminosa, pois o “meio ambiente de trabalho é usualmente qualificado 

pelo termo de ‘ambiências físicas’.”, como esclarece  Millanvoye (in Falzon, 2007; p. 73).  

Os engenhos e produtos nos possibilitam acesso a uma rica gama de artefato: “qualquer 

objeto produzido ou alterado pelo ser humano (...) representação do comportamento e crenças 

humanas (...) que [portanto] representa a cultura material.” (Haviland, Prins, Walrath & 

McBridge, 2011; p. 22)  Ambos são  concebidos para usufruto humano, mas não 

exclusivamente, os quais constituem os bens de consumo da vida cotidiana – 

o mobiliário doméstico e urbano, os eletrodomésticos, os  veículos de transporte, entre outros 

– e os bens de capital –  máquinas, motores e seus componentes –  que estão na base da 

economia de nossa sociedade36. Tais artefatos, uma vez destinados ao uso humano, requerem 

que fatores humanos sejam observados em suas concepções e aqui novamente estamos às voltas 

com o conforto através dos aspectos de resistência, conveniência e apreço que esses artefatos 

devem incorporar os quais foram identificados no quadro anterior, ou seja, eles podem ser 

considerados como constituintes das propriedades formais dos objetos definidos pela atividade 

                                                           
36 Parafraseado de https://pt.wikipedia.org/wiki/Design_industrial 
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criativa de que consiste o design, conforme a definição proposta por Tomás Maldonado37, a 

qual e foi acatada pelo Conselho Internacional das Organizações de Design Industrial (ICISD). 

Domer (1995) esclarece que tais propriedades dos objetos consideram suas características 

externas e as relações estruturais pelas quais certo objeto, ou um sistema deles, venha a 

constituir uma unidade coerente, em si mesmo ou em relação às pessoas que dele se beneficiam. 

No caso específico do design de interiores na arquitetura, Dejean (2009, p.1-21) sugeriu a 

vigência de uma idade do conforto entre os séculos XVII e XVIII disseminada na Europa a 

partir da corte, aristocracia e burguesia francesas. Em sua argumentação, a autora parte da 

exposição da crença de que temos o direito de esperar por um elevado grau de conforto, 

sobretudo em nossos lares e, embora difiramos um pouco sobre o que é essencial para nosso 

bem-estar, isso é insignificante perante a crença compartilhada de que o conforto é um direito 

de nascença. Nossa vida dirigida para o conforto consiste num fenômeno pouco precedente na 

história ocidental, continua a autora, afirmando que o primeiro período após a antiguidade 

quando o conforto tornou-se tanto desejado quanto possível de forma abrangente teve início em 

Paris nos anos setenta do século XVII, onde e desde então o conforto e a informalidade surgiram 

sem precedência como prioridade  num domínio que se estende desde arquitetura e moda até o 

design de mobiliário e decoração de interiores, marcando o início do lar moderno. A autora 

esclarece que inventos como mobiliários estofados para se assentar, especialmente o sofá, o 

tecido de algodão leve e maleável da roupa de cama e do corpo, os encanamentos de água 

corrente e vasos sanitários com descargas foram incorporados às residências privadas, assim 

como o acoplamento do quarto com banheiro, ambos privativos. Arquitetos, artesãos e 

habitantes de Paris daquela época – centro cultural que veio a se tornar num imenso atelier em 

prol do conforto – criaram a impressão da casa atual e o modo como nela vivemos e o ideal da 

vida dirigida ao conforto ganhou aceitação ampla, constata a autora. Épocas anteriores têm nos 

deixado apenas alguns artefatos espalhados com descrição ocasional de testemunha visual. 

Antes do início do século XVIII não havia esforço sistemático em documentar invenções 

projetadas para tornar a vida fácil, quando, então, os objetos foram reconfigurados para o deleite 

de possui-los e deles usufruir, uma vez munidos dos acessórios emergentes para o conforto, os 

quais passaram a ser copiados nesses últimos três séculos. A magnificência dessa época 

francesa era algo que personalidades de poder e posse buscavam expressar através da 

arquitetura que reiterava o status social dessa gente. Tais residências eram conhecidas pelo seu 

esplendor. A autora observou que ninguém considerava como a vida diária se revelaria por trás 

                                                           
37 é um pintor, designer, filósofo e professor argentino cuja reflexão ainda exerce influência em todas as escolas 
de design industrial, por todo o mundo, conforme https://pt.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_Maldonado. 
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daquelas fachadas impositivas e que os arquitetos quase não davam atenção à iluminação, 

aquecimento, armazenamento, disposição das mobílias entre outros aspectos práticos do morar, 

asseverando que nada no lar era concebido para promover o conforto e a conveniência. No 

apogeu da era francesa de magnificência dos anos 80 do século XVII, Luís XIV foi responsável 

pela construção do palácio de Versailles, talvez entre as primeiras residências em 

grandiosidade, mas a última em conforto. Já no reinado de Luis XV, a atmosfera protocolizada, 

magnificente e grandiosa de Versailles que estressava a elite da corte foi rompida por refúgios 

edilícios revolucionários criados por várias reformas no palácio, de forma a promover um modo 

de vida subjacente com renovados valores: conforto, informalidade e privacidade, relata a 

autora. E ela aponta que a mudança mais espetacular de todas ocorreu no domínio do 

comportamento, pois Luís XV teve direito a uma segunda existência, conjugada à oficial, ao 

criar um universo paralelo em novos recintos construídos no palácio cujo acesso era 

extremamente restrito e que conduziam a um mundo interior alheio à ampla intimidação dos 

ambientes públicos do palácio. Passou a ser possível a alternância entre o formal e o informal 

na vida do soberano, sendo-lhe permitido o casual, onde regozijava da informalidade e do 

conforto do espaço pessoal. Como um efeito cascata, do palácio aos palacetes e destes às 

residências da alta burguesia e assim por diante, à expressão de status na edificação doméstica 

foi incorporada um ideal por tornar as coisas em geral mais confortáveis.  

Sobre este conforto moderno, a autora considera que sua invenção provém de arquitetos, 

designers, artesões visionários e de aristocratas, amantes da corte, funcionários de alto escalão 

da monarquia e as atrizes. Tais inventos foram considerados pela autora como definidores do 

conforto na atualidade focado na privacidade, pois as pessoas foram percebendo que muito da 

vida delas deveria ter lugar afastada de outras pessoas e assim, pela primeira vez desde a 

antiguidade , conforto, limpidez e descontração tornaram-se prioridades difundidas na vida 

cotidiana ocidental. E então o lema da arquitetura da era moderna passou a ser moins splendeur, 

plus usitez, segundo o resgate da autora sobre lições de arquitetura de Charles d’Aviler (1691).  

Por fim, para o momento, convém ainda que seja observado o fato de que a língua francesa 

desenvolveu um vocabulário para designar o conceito de conforto, que a autora exemplificou 

com duas palavras, cômodo e comodidade originalmente com mais ênfase ao domínio público 

a respeito dos serviços urbanos como a limpeza das ruas, e que passam cada vez mais ao 

domínio doméstico, a partir dos anos setenta do século XVII, referindo-se à higiene pessoal e a 

tudo que designe um senso de bem-estar e tranquilidade. Esse tipo de repercussão semântica 

ocorreu também em relação à noção de luxúria, complementa a autora, que enquanto na era da 

magnificência referia-se à impostura do esplendor, na era moderna passou a referir-se ao uso 
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que alguém faz de sua riqueza para tornar a vida mais agradável, segundo os enciclopedistas. 

Conforto passou a se tornar a maior das luxúrias.  As inovações e tecnologia que tornavam a 

vida mais prazerosa eram caras de início, mas com o tempo versões mais baratas se tornaram 

mais acessíveis para que os menos opulentos pudessem usufruir daquelas invenções luxuriosas.  

Do acima visto, é questionável atrelar a origem do conforto na sociedade europeia ao período 

moderno da história admitindo sua quase ausência na antiguidade e sem menção a outras 

culturas humanas alheias ao nosso processo civilizatório. O título A idade do conforto é 

inapropriado pois não podemos situá-lo originalmente nesse período de nosso processo 

civilizatório, conforme os núcleos acepcionais de confortar identificados na aproximação 

semântica realizada. A reflexão da autora refere-se a uma sofisticação do conforto como bem-

estar físico na época moderna da sociedade europeia e que repercutiu em nosso modo de vida 

doméstico da contemporaneidade. Em momentos dessa lucidez, a autora se refere ao do 

conforto moderno: série de artefatos criados ou remodelados para a domesticidade capaz de  

proporcionar um nível de comodidade e a vivência de privacidade distinto de outrora na história 

ocidental. A perspectiva da autora é aceitável em grau, mas não em gênero pois a propensão ao 

conforto parece inerente ao humano como ilustra a Figura 5.26 em relação ao povo nilota Neur. 

Em contraste ao elogio ao conforto situado na época moderna, Sennett (2003, pp. 273-282) 

em sua história da cidade através da experiência corporal faz uma reflexão sobre o conforto no 

contexto dos ambientes urbanos após a era moderna, no período do capitalismo industrial, e nos 

apresenta uma espécie de face sombria do conforto sobre o comportamento social das pessoas 

nas cosmópolis emergentes, especialmente Londres e Paris, vinculando-o ao tema do 

individualismo urbano. O autor inicia sua reflexão nesse aspecto comentando que as inovações 

no transporte transformaram o movimento numa experiência passiva, sendo que o maior 

conforto ao viajante consistia numa condição à qual se associava descanso e passividade. As 

pessoas em movimento com comodidade passaram a viajar sozinhas e em silêncio, na 

contramão do social.  

O autor reconhece o aspecto nobre do conforto enquanto desejo de bem-estar, no sentido de 

descanso da fadiga do trabalho, mas assevera que aconchego é algo secundário. Na propensão 

à fadiga oriunda das rotinas desgastantes do trabalho no século XIX no afã pelo capital é que o 

autor situa a busca pelo conforto, quando se faz jus contraí-lo mediante uma viajem cômoda, 

um mobiliário confortável, e o desfruto de ambientes de repouso para recuperação da exaustão 

corpórea. No entanto, inadvertidamente, a comodidade espelhou individualidade, pois se por 

um lado podia atenuar o grau de estimulação, por outro podia apartar as pessoas umas das 

outras. Esta colocação do autor de certa forma talvez possa ser explicada pelo fato de que 



97 

 

pessoas extenuadas, sugadas pelo interesse do capital, fora das horas de trabalho, passaram a 

restringir seu interesse no conforto do descanso recluso para se restabelecerem para o batente. 

Prosseguindo, o autor resgata na antiguidade momentos de convívio entre pessoas afins 

desde o andrón 38 e o tricliniun 39 em que a sociabilidade estava presente de modo peculiar, mas 

que com o advento da cadeira e a postura sentada destituída de graça nos seus primeiros 

modelos, o conforto só viria a ser possível mediante o aprimoramento deste artefato, ou seja 

por meio de inventividades à ela acrescida - design, estofamentos, apoio aos braços, molejo, 

reclinação, giro. A partir delas, as cadeiras vieram a tornar a posição sentada descontraída, 

relaxante e mesmo individualizantes distinta dos antigos hábitos de sentar e deitar, e fazendo 

das cadeiras peças inovadoras, singulares no ritual do relax que por sua vez proporcionava algo 

de imobilizador quando engolfava os corpos fatigados. E essa comodidade e a entrega 

descontraída no modo de sentar conduziu à passividade corporal, constata o autor, inclusive nos 

vasos sanitários, que substituíram as chaises-percés40 originalmente dispostas às vistas pelos 

ambientes da edificação, e que foram relocadas em recintos privativos e exclusivos de higiene 

pessoal, os toaletes, intensificando a vivência e o desfruto da máxima privacidade. 

Essa evolução nos assentos domésticos, revela o autor, se estendeu aos das carruagens e dos 

trens. O aumento da quantidade de passageiros em seus interiores, muitos deles estranhos uns 

aos outros, conduziu a uma mudança social, na qual o silêncio era a medida da privacidade 

nesses meios de transporte sociais de confinamento temporário que atrofiavam o espaço 

pessoal, às vezes dispondo os passageiros face a face, mas nem por isso capaz de fazer com que 

interagissem. Essa indisposição à interação também teve repercussão no ambiente público. Se 

um século antes, as pessoas em público tinham expectativa de abordar e serem abordadas, 

recorda o autor, os transeuntes passaram a zelar para que não fossem interpelados por estranhos 

em seus percursos. Assim, a solidão e o silêncio também passaram a fazer parte do caminhar 

nos ambientes públicos, para depois se estabeleceram nos café e pubs, que com suas novas 

regras de sociabilidade, deixaram de ser gregários de efervescência para se tornarem gregários 

de observação silenciosa e solitária. Ambos, pub e café, proporcionavam a cada freguês cenas 

                                                           
38 Designa na arquitetura doméstica da Grécia antiga a parte da casa destinada às atividades masculinas com um 
recinto onde haviam dispostas mobílias alongadas de meia altura distribuídas pelo perímetro do local e encostadas 
nas paredes onde o proprietário e seus convidados se reuniam para o simpósio ou banquete, segundo  
http://labeca.mae.usp.br/pt-br/glossary, htps://es.wikipedia.org/wiki/Andrón e http://slideplayer.es/slide/7954667 
39 Parte da casa romana destinada à sala de jantar formal na qual havia uma mesa de centro em torno da qual três 
mobílias estavam dispostas  paralelamente às paredes laterais  e de fundo do recinto e recuadas destas,  criando 
um formato em ‘u’ de forma a ser possível acessar o móvel central para o serviço de mesa. Cada mobília consistia 
de uma plataforma retangular alongada de meia altura capaz de ser ocupada por até três comensais reunidos em 
postura descontraída sobre o flanco estirado do corpo ou debruçado na direção da mesa de centro. 
40 Cadeira com pinico acoplado. 
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com as quais compunham enredos particulares em seus pensamentos, observou o autor, e que 

especificamente em relação ao pub, aludiu que este veio a ser interiorizado, e como refúgio, 

recluiu o convívio. Da cadeira ao café, a acomodação unia o passivo e o individual.  

Continuando, o autor inclui na berlinda o conforto ambiental, pelo menos a sua vertente 

mecanizada. Ele chamou a atenção para o fato de que a calefação central nas edificações, por 

exemplo, teve uma repercussão similar à deflagrada pela cadeira, qual seja, o ônus social de 

segregar o edilício do citadino. A esse recurso tecnológico edilício, juntou também as 

tecnologias de condicionamento de ar, iluminação artificial de interiores e tratamento de 

dejetos, que em conjunto possibilitaram a concretização da aspiração iluminista de salubridade 

do ambiente construído, mas com aquele ônus apontado. No caso da calefação, esta era 

prejudicada pelas frestas e necessidade de ventilação dos ambientes e sua eficiência exigia 

vedação das envoltórias da edificação, a qual foi estimulada pela iluminação artificial que 

tornava a disponibilização de luz nos recintos menos dependentes da luz natural, minando o 

vínculo entre o exterior e o interior das construções. Não há como deixar de fora, embora o 

autor não mencionou explicitamente, a questão da privacidade acústica nos recintos das 

edificações em relação ao ruído urbano, que para ser alcançada requer também a vedação. O 

autor então finda essa sua exposição com o aspecto antropodinâmico da circulação vertical. Os 

elevadores também trouxeram mudanças que atenuaram exigências corpóreas nas pessoas, pois 

a atividade aeróbica de subir escadas foi substituída por só ficar de pé. E o subir se alongou, 

possibilitando maior afastamento da rua e daquilo que nela há. Esse movimento passivo do 

corpo proporciona a ruptura do contato entre o interior e o exterior. A tecnologia e os artefatos 

dela acima arrolados, a geografia da velocidade e a busca pelo conforto constituem numa tríade 

de fatos que, segundo o autor, induziram as pessoas ao individualismo que previu Tocqueville41, 

lembrou o autor, previsão esta acompanhada de alerta sobre a sua ameaça à democracia. Diante 

dos espaços e da tecnologia da comodidade produzindo tantos prazeres, como a sensação de 

calma e paz no interior dos edifícios selados e alheados do caos ao redor, não há motivo para 

resistir, ironiza o autor. No século XIX, a ideia de conforto individual, diminuindo e relaxando 

a intensidade da estimulação locomotora proporcionou na era automobilística do século XX a 

monotonia do dirigir com sua economia de gestos. E essa menor excitação e maior comodidade, 

segundo o autor, estão vinculadas ao modo como lidamos com as sensações tanto incômodas 

quanto perceptivelmente ameaçadoras na comunidade multicultural. 

                                                           

41
  pensador político, historiador e escritor francês do século XIX que advertiu sobre o risco do individualismo, 

oriundo do valor da igualdade, sobre a democracia segundo https://pt.wikipedia.org/wiki/Alexis_de_Tocqueville. 
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 Para contrapor à tendência ao individualismo, Sennett (2003, pp. 282-286), inspirado numa 

das obras literárias de Foster42, considera que o desarraigamento concebido no enredo, e que o 

próprio escritor o experimentou em sua vida,  pode ser uma virtude nesse sentido. Nele, o 

rompimento de padrões, estereótipos e clichês sociais coloca os personagens fisicamente mais 

atentos ao mundo e mais interessados uns pelos outros possibilitando avaliarem-se mais de 

perto, pelo olhar, o odor e o tato. O tema central do escritor, esclarece o autor, é esta 

contraposição entre esse movimento total – abominável e despropositado, concentrado no 

automóvel – e o desarraigamento – numa versão favorável que nos exige um reposicionamento 

no mundo – pelo qual aos seres humanos, por ele abalados, é dada uma oportunidade de 

perceberem o outro e o lugar compartilhado, deixando a indiferença e se tornando mais aderidos 

às circunstâncias ao redor, num ambiente onde as pessoas possam estar mais presentes, 

expressando-se, admitindo e conversando em pé de igualdade com outras que detém pontos de 

vista distintos. E então, o autor coloca duas questões, uma delas buscando entender o valor da 

crítica colocada para os habitantes das cosmópolis contemporâneas, como Nova York por 

exemplo, repleta de contradições étnicas, sexuais, etárias e de classes; e a outra para o 

entendimento do motivo da sociedade multicultural precisar do desarraigamento, ao invés de 

segurança e conforto. 

Para buscar respostas, o autor foi de encontro a uma outra realidade daquela descrita  por  

Jane Jacobs43 naquela mesma Greenwich Village em Nova York quando observou a indiferença 

na diferença da variedade social quase fundida aos olhos da escritora, porém uma fusão velada, 

pois o que havia, constatou o autor, era uma tolerância ou condescendência mútua de um 

conjunto de núcleos étnicos justapostos numa mesma área urbana, cuja convivência não atiça 

por si só a interação entre os grupos num ambiente transpassado pela adição44 e AIDS45 que, 

especialmente em relação à deficiência adquirida, promoveu mais solidariedade e engajamento 

políticos na população atingida e vulnerável do que as políticas municipais, como na área de 

                                                           
42 novelista inglês, que viveu entre os séculos XIX e XX,  cujo trabalho foi reconhecido em seu país tanto pela 
Ordem e Mérito, quanto pela Ordem de Companhia de Honra, cuja obra em tela trata-se de Howards End (1910), 
segundo https://es.wikipedia.org/wiki/E._M._Forster. 
43 Escritora norte-america e ativista política no Canadá, que viveu entre os séculos XX e XXI autora de Morte e 

vida nas grandes cidades americanas (1961) , segundo https://pt.wikipedia.org/wiki/Jane_Jacobs 
44 Do inglês adiction, dependência do consumo regular de certa substância (droga, tabaco, medicamento, etc.) ou 
da prática constante de uma dada atividade; vício; in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: 
Porto Editora, 2003-2018. [consult. 2018-01-11 13:24:27]. Disponível na Internet no seguinte sítio:  
https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/adicção. 
45 Acrônimo do inglês acquired imune deficincy syndrome,  in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa [em 
linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2018. [consult. 2018-01-11 13:38:06]. Disponível na Internet no seguinte sítio:  
Internet: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/aids. 
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saúde, rechaçadas e entendida aqui, para além da exposição do autor, como uma forma de 

retaliação daqueles situados à margem de uma sistema que acena a todos, aperta as mãos de 

alguns e só é capaz de abraçar a poucos.   

Diante do cenário de sem tetos, debilitados, viciados que outros cidadãos tacitamente 

aceitam, revela-se uma insensibilidade social amarga onde as pessoas simplesmente deixam as 

outras em paz, pois o individualismo moderno, reitera o autor, instaurou o silêncio nos cidadãos 

nas cidades em que ruas, cafés, transportes coletivos são lugares de troca fugazes olhares, não 

para diálogos. Nessa variedade há de fato uma dificuldade vernácula para a interação que 

impede superar a transitoriedade de propensões de simpatia pelo contexto, assim como uma 

outra, psicossocial, que não consegue concatenar anseios e expectativas oriundas das 

manifestações promovidas por convenções públicas locais, contribuindo para que a situação 

persista, talvez, aqui como nota de passagem não registrada pelo autor, por falta de uma 

inspiração alinskyana46.  

Não há, para o autor, o acolhimento pelas diferenças nas pessoas, a dessemelhança cria 

hostilidade, onde a tolerância camufla a tensão. Ora, se há um lugar de convívio secular com 

um punhado de valores, crenças e padrões comportamentais mesmo que descriminados, 

asseverar que a dessemelhança provoca alheamento mútuo iminente implica inadmitir um saber 

cívico participativo na cidade multicultural, o que é uma insensatez e o aniquilamento de uma 

outra virtude destacada pelo autor, a compaixão. Ele tenta entender isto trazendo à cena uma 

revelação de Goffmann47, qual seja, a da desestimulação defensiva que faz com que as pessoas 

administrem seus corpos para posicioná-los de forma a evitar possíveis contatos físicos e assim 

restringir a complexidade da experiência urbana, uma vez que ao se afastar dos outros, o 

cidadão sente-se mais à vontade, evitando a realidade confusa e ambígua, optando pelo desvio. 

E concluímos a contribuição desse historiador para esta reflexão sobre o conforto com sua 

menção a um ensaio de Freud48, no qual é esclarecido que o desejo de conforto exprimi uma 

necessidade biológica, instinto de proteção contra estímulos, um recurso corpóreo tão 

importante quanto a recepção dos próprios estímulos. Mas seu domínio evita a vulnerabilidade 

corporal a crises periódicas, o que leva o organismo a enfermidade pela carência de excitação, 

reconhecendo, por outras palavras, a temeridade da comodidade hoje exigida, uma vez que 

                                                           
46 Em alusão ao norte-americano Saul David Alinsky, um reconhecido mentor da organização comunitária, que 
viveu no século XX, segundo https://pt.wikipedia.org/wiki/Saul_Alinsky.  
47

 cientista social, antropólogo, sociólogo e escritor canadense que viveu no século XX e que exerceu grande 
influência na sociologia desse século, segundo https://pt.wikipedia.org/wiki/Erving_Goffman. 
48 Médico neurologista austríaco que criou a psicanálise e que viveu entre os séculos XIX e XX, cujo ensaio 
referido trata-se de Beyond the Pleasure Principle (1920), segundo https://pt.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud 
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dificuldades não desaparecem evitando-as. E para suprimir essa tendência de busca de refúgio 

no prazer, o psicanalista sugere que baseado em seu princípio de realidade, a pessoa confronte 

os obstáculos pela força de vontade e decida conhecer a ansiedade. Dessa forma, cada pessoa, 

desconfortavelmente, envolve-se em auto contenda e encara a dissonância inevitável, 

permitindo aos seres humanos se tornarem mais dedicados, dispostos a novas descobertas e 

engajamentos possíveis, mesmo diante de nossas fragilidades, reconhecendo que a plenitude do 

prazer é incompossível. 

Dando continuidade às perspectivas reticentes em relação ao papel do conforto em nossas 

vidas é curioso constatar que, apesar da importância da psicanálise para a psicologia, só se 

encontra no dicionário da Associação Americana de Psicologia (APA) o verbete conforto 

térmico definido como a avaliação subjetiva de sentimentos com relação à temperatura 

(Gary,2010) , ou seja, restrito aos sentidos somáticos, no que diz respeito às  sensações térmicas 

(Tortora & Grabowski, 2006). Por outro lado, a reflexão freudiana a respeito do conforto 

sumariada acima parece ter exercido influência na psicologia terapêutica que nos incita a 

deixarmos nossa zona de conforto, quando isto é necessário para nossa saúde. Dryden (2012), 

expõe que zona de conforto significa a área nocional de conforto na qual define uma parte da 

vida pessoal na qual alguém atua com segurança. E quando alguém afirma que uma pessoa está 

amedrontada diante da iminência de deixar sua zona de conforto isso implica basicamente três 

coisas: (a) que a pessoa frequentemente está num espaço de vida confortável mas de algum 

modo incompleto; (b) que a pessoa gostaria de fazer uma mudança nessa área e realizar algo 

diferente e potencialmente mais gratificante (c) que a pessoa está com  medo de realizar a 

mudança de modo que se mantem na sua zona de conforto. O autor aborda dois tipos gerais de 

zona de conforto. O primeiro deles refere-se às situações em que alguém precisa sair da zona 

de conforto e fazer algo que considera difícil ou desconfortável para alcançar seus objetivos e 

não o faz. Nesse caso, a pessoa vivencia problemas como procrastinação, monotonia ou falta e 

persistência. O segundo tipo refere-se às situações em que alguém está em estado 

desconfortável no qual há interesse em tolerá-lo de modo que a pessoa possa alcançar seus 

objetivos. Nesse outro caso, a pessoa vivencia dificuldade em lidar com os desejos, a 

impaciência, ou tolerar sentimentos ou pensamentos desagradáveis. Apesar dessas descrições, 

o autor reconhece que intrinsecamente não há nada de problemático com o conforto. Pode-se 

estar numa zona de conforto que não é prejudicial ou mesmo que lhe é favorável, embora não 

podemos deixar de considerar que há outra que consista numa auto-derrota. O conforto verbal 

ou não-verbal é capaz de acalmar ou curar; há inclusive aquele conforto com poder 

restabelecedor e longe de ver o conforto como negativo em geral, ele pode ser positivo em 
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muitas situações. Mas em certos casos a procura pelo conforto pode ser problemática e merece 

atenção se vier a ser prejudicial dentro dessa perspectiva terapêutica. 

Para o contexto da gestão, administração e coaching49, a zona de conforto é geralmente vista 

com desdém, uma vez que está associada à acomodação, algo abominável no mundo 

empresarial do capital. As atitudes em relação a ela nesse contexto variam desde aquelas mais 

realistas até as mais radicais. Para uma perspectiva realista, o gestor ou empreendedor 

reconhece que os seres humanos gostam do conforto, mas há certas circunstâncias, como nos 

momentos de crise, tomando uma situação mais crítica, em que precisam orientar suas equipes 

no sentido de abandoná-la para sobrevivência do negócio no mercado e aí as mangas são 

arregaçadas. Garantida a sobrevivência e com perspectivas de um cenário sustentável ou um 

pouco mais promissor, as mangas são reabotoadas e, mais aliviados, a zona de conforto é 

redefinida  e desfrutada até que outras circunstâncias leve à equipe a abandoná-la e assim por 

diante50.  Na perspectiva radical, o gestor ou empreendedor trabalham, no melhor das hipóteses, 

no ambiente do ‘bom’ estresse, em que a zona de conforto deve estar abolida por completo, 

tendo em vista que ela compromete o desempenho da empresa: as pessoas passam a não saber 

lidar com os riscos e as incertezas, deixam de ser  criativas, pró-ativas e inovadoras,  metas não 

são alcançadas, os lucros reduzidos entre outros fenômenos do jargão dos negócios. A 

malfadada zona de conforto faz com que a pessoa assuma a condição de viver como animal em 

cativeiro, que quando é reinserido em seu habitat natural, a morte o espreita de perto, pois será 

presa fácil de seu predador ou sucumbirá por inanição, pois seus instintos de sobrevivência 

foram compromentidos. O confortável não é bom porque nos desabilita aos desafios; a dor é 

inevitável porque aprendems com o sofrimento; ter medo é uma ameaça, porque nós faz recuar 

diante de novas possibilidades e o sentido de ir é para frente; a adpatação é para sempre, porque 

sem ela estaremos sempre à margem; viver verdadeiramente só fora da zona de conforto, porque 

a monotonia da rotina é uma vida iludida51. A Figura 5.26 ilustra tais perspectivas sumariadas. 

 

 

 

                                                           
49 Palavra  inglesa utilizada  para designar as coches de quatro rodas do século XVI,  cobiçadas na época por seu 
conforto devido ao acoplamento de suspensões aos eixos das rodas. No século XVIII,  nobres universitários 
ingleses iam para as aulas em carruagens, conduzidos por cocheiros – Coachs. Por volta de 1830, o termo Coach 
foi usado na Universidade de Oxford como gíria de “tutor particular” que “prepara” os discentes. Coaching refere-
se, atualmente, ao processo de desenvolvimento de competências profissionais ou pessoais; Coach é quem 

conduz; Coachee, o conduzido ao objetivo desejado. Fonte: https://pt.wikipedia.org/ e https://www.infopedia.pt/. 
50 A partir de Mussak (2015). 
51

 A partir de Ribeiro (2016). 
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FIGURA 5.26 – Perspectivas de recusa da zona de conforto em gestão, administração e coaching. 
 

 

 

 

Fig. 5.26 - a. Perspectiva realista: ondas de conforto. Fig. 5.26 - b. Perspectiva radical.: adeus conforto ... 
Fonte: imagem da Fig. 5.26 - a: obtida de www.google.com.br/search?q=imagens+zona+de+conforto/ (www.luizrocha.net); 

imagem da Fig. 5.26 – b: adaptada de https://pt.linkedin.com/pulse/por-onde-começar-coach-paulo-lot 
 

Consultando o Dicionário de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas, Garmendia 

(1986 p. 242), reponsável pelo verbete conforto, apresentou duas perspectivas da palavra. Na 

primeira delas é apresentada o significado geral em francês – tudo que está associado ao bem-

estar e a comodidade da vida material – e em inglês – efeito das condições de bem-estar, como 

estado liberto de dor e preocupações, obtido da satisfação das necessidades materiais. Seja 

como meio na concepção francesa, seja como fim, na concepção inglesa, o conforto está 

associado ao bem-estar material. Daí, como segunda perspectiva, o conforto foi relacionado 

com nível de vida do ponto de vista econômico. Segundo Marshall (1920 p. 689, citado por 

Garmendia, 1986, p. 242) há uma distinção entre ambos, sendo que nível de vida refere-se ao 

nível de atividades compatível com as necessidades. O conforto refere-se às necessidades 

aspiradas. A elevação do nível de vida emvolve o surgimento de novas necessidades e a 

elevação do conforto pode implicar na emergência de necessidades artificias. Esse 

intumescimento de necessidades faz torná-las descompatíveis com as atividades num contexto 

produtivo, vinculando o conforto à ideia de consumo conspícuo e portanto partícipe da teoria 

da classe ociosa de Veblen (1924, p.43, citado por Garmendia, 1986, p. 242). Mas o conforto 

não se restringe à ideia de ócio, pois pode ser considerado como parâmetro na avaliação de 

status sócio-econômico. Ainda que relacionado com o ócio, não significa que seja pejorativo, , 

conforme recentemente sugerido, o ócio pode abrir espaço para a criatividade (De Masi, 2000).   
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Nessa perspectiva de status sócio-econômico, Ribeiro (1995, p. ) ao refletir sobre classe, cor 

e preconceito, em relação ao tópico da distância social,  baseou-se em um critério de índice de 

conforto doméstico para pesquisar sobre as condições de existência das camadas urbanas e 

rurais das várias regiões do Brasil, buscando expressar isso mediante um perfil das condições 

de vida dessas populações. O índice de conforto foi mensurado a partir de bens domésticos – 

desde trempe para cozinhar, potes, pratos, talheres até os eletrodomésticos como televisão, 

geladeira, telefone e automóveis – aos quais eram aplicados uma pontuação que, uma vez 

tratada estatisticamente, geravam um índice de conforto variando de 1 a 100. Esses índices 

acoplados à população conformaram os ditos perfis de conforto doméstico de bens materiais 

em áreas rurais e urbanas.  Na Figura 5.27 constam dois diagrama do antropólogo: o da 

estratificação social brasileira e o de níveis de renda, com os sentidos de mais e menos conforto.  

 

FIGURA 5.27 – Estratificação e classes sociais, níveis de renda e conforto como bem-estar material. 

 

Fig. 5.27 - a. Estratificação social e conforto. Fig. 5.27 - b .Classes, renda e conforto. 
Fonte: extraído e adaptado de Ribeiro (1995, p. 211 e p. 213). 

 

No Brasil há grandes distâncias sociais e culturais entre classes ricas e pobres tal como entre 

povos distintos, afirma o antropólogo. Vigor e longevidade das classes sociais mais elevadas 

da estratificação, com rendas bem superiores à maioria da população – expressão do usufruto 

da riqueza social  –  contrastam com a debilidade, envelhecimento precoce e menor expectativa 

de vida da massa da população desfavorecida – expressão da pobreza em que vivem. O 

conforto, como bem-estar material, contrasta entre a penúria dos muitos e a luxúria dos poucos. 
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Na Figura 5.28 constam dois diagramas de índices de conforto doméstico para o meio urbano 

e rural de duas cidades  brasileiras em situação contrastante, assim como um terceiro diagram 

superpondo tais índices de ambas.  No caso de Ibirama, em Santa Catarina, região granjeira que 

integrou toda sua população de imigrantes alemães ao sistema produtivo, o perfil apresentou 

uma distribuição que coloca a maioria da população numa faixa intermediária de conforto, tanto 

no meio urbano quanto no rural, mas com melhores condições naquele meio em relação a este.  

No caso de Mococa, em São Paulo, região de grandes fazendas modernas, no meio urbano 

há uma maior heterogeneidade nos níveis de conforto, enquanto no meio rural grande parcela 

da população vive em situação com baixos índices de conforto. No caso da superposição dos 

perfis de Ibirama de Mococa, o antropólogo ressalta que as condições de vida da população 

variam no espaço, o que motiva os brasileiros em situações desfavoráveis a sempre 

transladarem de uma área a outra em busca de uma situação de vida melhor, ou um grau de 

conforto digno. 

 

FIGURA 5.28 – Comparação de índices de conforto urbano e rural entre duas cidades brasileiras. 

   
Fig. 5.28 - a. Ibirama (SC) Fig. 5.28 - b. Mococa (SP) Fig. 5.28 - c. Ibirama e Mococa. 

Fonte: adaptado de Ribeiro (1995, p 214 e p. 216). 

 

Com se não bastasse tais diferenças e distâncias sócio-culturais entre esses poucos e esses 

muitos, aponta o antropólogo, ainda há a atitude de frieza com que as classes dominantes olham 

para o contingente das classes baixas que lhes fornecem a força produtiva de que necessitam 

para manter os seus meios de produção em atividade. O descaso daqueles pelo destino destes 

como pessoas, a insciência de que, uma vez pessoas, possam ter aspirações revelam a postura 

de indiferença e não reconhecimento de que o menos favorecidos têm direito à dignidade 

humana. E isto se relaciona com um certo nível de conforto almejado, cuja conquista deve ser 

incentivada pela criação de um ambiente favorável que capacite-os para aptidão de iniciativas 

por vias auspiciosas e não delinquente. A sociedade brasileira não pode persistir na 

incompetência de assegurar meios para que sua gente em condições menos favoráveis venham 

elevar seu padrão de vida, ainda que sobriamente aceitável, com nível de conforto essencial. 
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Em etnografias de grupos humanos cuja origem de sua história se forjou alheia ao nosso 

processo civilizatório, mas que uma vez desvelados pelo dito civilizado, dizimados ou 

impactados por ele e expostos na maioria das vezes ao estabelecimento de um diálogo 

intercultural assimétrico mas que de certa forma na contemporaneidade tenta preservar a 

variedade do humano e de seus mundos no mundo frente aos interesses de expansão das 

fronteiras da civilização ou de sua consolidação, podemos identificar revelações da experiência 

de conforto de tradições humanas autóctones, ainda que matizada pela perspectiva do que o 

antropólogo dela possui na sua cultura.  Brevemente serão apresentadas vivências em conforto 

em aborígenes africanos – os Nuer –, ameríndios – os Kaingang –, e o aborígene australiano.  

Os Neur52, foram descritos por Evans-Pritchard (2007) na década de 30 no século XX, numa 

área de qualidades desfavoráveis, onde a vida é dura tanto para os seres humanos quanto para 

os animais, embora para os próprios Neur, estes consideram que vivem na melhor região do 

mundo entre a terra elevada seca e a terra baixa pantanosa. Este povo leva uma vida transumante 

entre as aldeias nas terras altas – período chuvoso – e os acampamentos, nas terras baixas – 

período de estiagem. As aldeias protegem contra inundações e mosquitos e possibilitam à 

horticultura. Os acampamentos, devido à seca, permitem-lhes a à pesca. A casa neur na aldeia 

consiste de um estábulo e algumas choupanas. No acampamento, constroem abrigos contra o 

vento para dormirem ou abrigarem algum gado, por exemplo. Na pesca em amplos lagos onde 

há fartura de peixes com a estiagem, os Neur são bons arpoadores. Na Figura 5.29 constam o 

uso do arpão na atividade da pesca e um abrigo do vento numa casa de aldeia. 

 
FIGURA 5.29 - Inerência do conforto como bem-estar físico numa comunidade aborígene africana. 

  
Fig. 5.29 - a. Arpão para pesca mais cômoda. Fig. 5.29 - b. Abrigo de vento e choupanas de casas aldeãs. 

Fonte : fotodocumentação etnográfica de Evans-Pritchard (2007, p. 91 e p. 145) 

 

                                                           
52 Um povo nilota do Sudão, na África, cuja cultura desenvolveu-se na savana com atividades hortícolas, 
pesqueiras e pastoris, onde o gado desempenha um papel de destaque em suas vidas (Evans-Pritchard, 2007). 
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Os Kaingang53, foram descritos por Jules Henry (1941), segundo Mussolini (1980, p.33), 

que ficou cismado pelo fato de que, embora fosse esperado de um povo, uma vez ajustado ao 

seu ambiente, habilidade na caça, na construção de embarcações, e de pesca, isso não se 

aplicava a esses indígenas, reconheceu o etnógrafo, e que isso era apenas um indício do modo 

parco de viver deste povo, complementa a autora.Para o etnógrafo, à medida que se 

familiarizava com esses indígenas tonava-se mais evidente seu aspecto de imprevidência, sem 

qualquer preocupação por qualquer tipo de facilitação de vida ou de conforto. A autora constata, 

por exemplo, que diante desse cenário, a única defesa na época do inverno inclemente, consistia 

em amontoarem-se uns aos outros ao redor do fogo. Por fim, no que aqui é de interesse, 

Mussolini (1980, p.71) expõe que, perante situações de perigo, exógenos ou endógenos ao povo, 

os Kaingang  recorrem a essa coesão nas famílias-grandes, no seio das quais, nesse ajuntamento, 

está a fonte de seu maior conforto ou segurança  em relação a qualquer outra que eventualmente 

seja possível lançar mãos. 

 
FIGURA 5.30 - Inerência do conforto como bem-estar físico entre os Kaingang no início do contato. 

 

 

 
Fig. 5.30 - a. Arco e flecha conveniência na caça. Fig. 5.26 - b. Cestos para transporte cômodo das coletas. 

 Fonte : foto retirada do site http://img.socioambiental.org/d/239183-1/xokleng_2.jpg, de Flavio Braune Wiik; 
desenhos extraídos de http:laklano.iel.unicamp.br/lakano/?q=Kagglal. 

                                                           
53 um povo indígena do Brasil cuja cultura desenvolveu-se à sombra dos pinheirais, entre o Rio Tietê (São Paulo) 
e o rio Ijuí (nordeste do Rio Grande do Su)l numa hinterlândia  cujos  seus domínios se estendiam para oeste, 
até San Pedro, na província argentina de Misiones, segundo https://pt.wikipedia.org/wiki/Caingangues. 
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Em relação aos aborígenes australianos,  será feita  alusão ao encontro da cultura europeia 

inglesa com cultura autóctone australiana no que diz respeito ao episódio das gerações 

roubadas, em que filhos dos aborígenes mestiços eram retirados de suas famílias para 

transformá-los em serviçais dos brancos e como estratégia de desestabilizar a cultura autóctone 

através de uma forma de dizimá-los para facilitar a abertura das fronteiras da civilização, 

episódio inclusive taxado de genocídio por certos historiadores54. No enredo do filme Austrália 

de Luhrmann (2009), o ancião aborígene está atento à necessidade de confortar o seu neto 

mestiço, ambos ameaçados pelos colonizadores, garoto que está ciente dos perigos que o 

rondava diante de sua condição social e daquele período tenso da história do povo de seu avô 

de que também fazia parte: ele sabia que como sangue misturado, era um vira-lata humano, não 

pertencia à ninguém do ponto de vista incutido pelos brancos que lhe tratava com desdém. O 

ancião está ávido por lhe proporcionar o mais elevado dos confortos, qual seja, o de reconduzir 

seu neto pelo rito de iniciação da caminhada, que fora interrompido contingencialmente, através 

do qual, oportunamente, ele  virá a conhecer a história do povo aborígene e aprender com sua 

tradição a viver sua cultura, resgatando-lhe o senso de pertencimento na acolhida da família e 

da cultura da qual também descende. Na Figura 5.31 consta o ancião e o neto e um aborígene, 

ambos com o bumerangue, artefato multiuso que torna cômoda diversas tarefas. 

 
FIGURA 5.31 – Aborígenes australianos atores de Austrália e em vida real com seus artefatos 

  

Fig. 5.31 - a. Avô e neto reiniciando a caminhada. Fig. 5.31 - b. Postura de ataque com bumerangue. 

Fonte: adaptação do DVD do filme Austrália  de Luhrmann (2009) e https://pt.wikipedia.org/wiki/Australia. 

 

                                                           
54 Henry Reynolds é um deles, segundo https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_ Reynolds_(historian). 
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No que diz respeito às ciências da vida, numa perspectiva evolucionista, concluindo o 

conjunto de pontos de vista reticentes, céticos ou mesmo contrários a respeito dos benefícios 

do conforto para o ser humano, Richerson e Boyd (2001) desenvolveram uma reflexão 

envolvendo teoria darwiniana e cultura humana. Para Darwin, esclarecem, sua teoria da 

evolução deveria abranger o comportamento humano para ser coerente, e então ponderaram 

sobre os motivos dela pouco influenciar as disciplinas de ciências sociais emergentes à época. 

Mais de um século se passou após a publicação da teoria darwiniana da evolução até que 

surgissem trabalhos buscando romper esta resistência aplicando conceitos básicos darwinianos 

ao estudo de evolução cultural. O fato de Darwin ser um tanto confiante na influência das 

condições favoráveis em detrimento do progresso evolutivo repercutia na impopularidade de 

sua teoria entre seus coetâneos, assim como o fato de relacionar sentimentos morais com 

seleção natural, sugerindo vantagens adaptativas. Imaginem, então, a sugestão de que a seleção 

natural, para além de acidental, é intencional. Costume, educação, imitação, exemplo de alguém 

digno de inspiração e sua eventual versão de cultura faziam parte do esquema hereditário de 

Darwin. Tópicos como herança e imitação vieram a mesclar aspectos biológicos e culturais na 

evolução humana. Sobre a questão da enorme propensão à cultura pelo ser humano, os autores 

esclarecem que a resposta padrão é permeada por ideias evolutivas progressistas não-

darwinistas e que, de modo geral, ela consiste em admitir que a  cultura humana é um maneira 

eficiente de aquisição e transmissão de adaptações, mas asseveram que o aspecto benéfico dessa 

flexibilidade é contrabalançado pelo custo da suceptibilidade à evolução das patologias 

culturais diversas, quando escolhas e imitações equivocados venham a se transformar em traços 

culturais que provocam comportamentos não aconselháveis ou degradantes, mas passíveis de 

serem inibidos caso a transmissão cultural siga padrão parental. Reiteram que as sociedades 

modernas expandiram consideravelmente as rotas não-parentais de transmissão de cultura e isso 

contribui para multiplicar caminhos pelos quais as variantes culturais patológicas venham a 

proliferar. Corroborando nessa necessidade de controle, os sociobiologistas observaram  que  

alimentos, sexo, casas quentes bons amigos são recompensadores uma vez que proporcionam 

sobrevivência e reprodução. Se traços culturais tendem a surgir favorecendo outras coisas 

admitidas como ameaçadoras, a seleção favorece os indivíduos que as tomam por dolorosas, 

desagradáveis, impensáveis ou ingratas. E o aspecto que nos intriga e denomina um extrato da 

reflexão parcialmente sumariada aqui é que, nesse sentido os autores afirmam que os humanos 

foram são feitos para a agilidade55, não para o conforto (Richerson e Boyd, 2001, p.35). 

                                                           
55 No original “Humans are built for speed not for comfort” [itálico nosso]. 
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Antes de decifrarmos tal afirmação e nos posicionarmos em relação a ela, ainda a respeito 

da grande variação natural de formas culturais que consiste numa tensão polêmica em 

antropologia entre o homogêneo – heterogêneo no homem, é oportuno trazer para esse debate 

a sinopse que Geertz (1988; 58-65) elabora a esse respeito e pela qual nos esclarece que não foi 

a partir exclusivamente de variação genética e seleção natural que a constituição corpórea 

humana como a conhecemos se deu  para, em seguida, proporcionar uma aptidão para a cultura.  

Desde os primórdios do quadro evolutivo humano, formas primevas de atividade cultural 

estiveram sempre presentes – modos de convívio associados às interações com o meio e outros 

grupos, obtenção de alimentos e materiais para fabrico e manuseio de artefatos – que 

superpostas àqueles fenômenos biológicos por um extenso período de tempo e circunstâncias 

dos lugares forjaram o ser humano característico de nossa espécie. Assim a cultura foi um 

constituinte daquilo que constituiu e influenciou as pressões biológicas sobre os seres que veio 

a culminar na espécie humana. As transformações nos modos de convívio, nas relações com o 

meio e nos artefatos, assim como o recurso crescente ao simbólico relativo aos sistemas de 

comunicação expressão e explicações, criaram um contexto inerente à condição humana. À 

medida que a cultura se transformava, uma vantagem seletiva ia sendo proporcionada àqueles 

mais perspicazes e a consequente influencia genética sobre seus descentes de modo a consolidar 

um grupo mais bem adaptado mediante um sistema de retroalimentação positiva entre padrão 

cultural e corpóreo. Como a constituição do complexo e volumoso sistema nervoso central 

humano ocorreu  em interação íntima com a cultura, essa estrutura orgânica não tem autonomia 

sobre a orientação do comportamento ou organização da experiência do ser humano, o que 

requer a participação do sistema simbólico. Por fim nossa incompletude cede lugar a um certo 

acabamento através da cultura. Entre o inato e o cultural no comportamento humano há um 

tênue limite. Ambos aspectos são responsáveis pelo comportamento humano. Além de porções 

do ambiente e seus objetos, as ideias, valores, atos, emoções são, além do sistema nervoso, 

artefatos culturais. E então o antropólogo revela como o conceito de cultura impacta o conceito 

do ser humano: a cultura – conjunto de mecanismos simbólicos para orientar o comportamento, 

fontes de informação extra-somáticas – constitui o elo entre o que os homens são capazes de se 

tornar e o que eles realmente se tornam. Padrões culturais – sistemas de significados criados 

historicamente em termos dos quais damos forma, ordem, objetivo e direção às nossas vidas – 

são específicos. O que temos de comum enquanto seres humanos é que somos uma espécie 

única, modelados pela cultura, que também nos modela de forma distinta. Então, ser humano é 

tornar-se uma espécie particular de humano sendo. E há maneiras diferentes de sê-lo, para que 

então seja possível encontrar o sentido do ser humano e o que ele pode ser ou não ser.  
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Richerson e Boyd (2001) apesar de admitirem a confluência do biológico e cultural na 

constituição do humano, sustentam uma certa reserva à eficácia do componente cultural 

destacando as interveniências do biológico para restituir tendências perniciosas que coloque em 

risco a integridade do indivíduo e da sociedade em evolução. Esta austeridade do biológico em 

contraste com a permissividade do cultural está expresso naquilo promissor e assertivo daquele 

aspecto, que deve ser imperativo e eficaz no ser, sem rodeios, direto, sem tempo a perder, e 

assim ágil, sombreando o reticente e vago deste outro aspecto que pode ser sugestivo e 

contingente no ser, labiríntico, hesitante, e assim caprichoso que impregna a noção que os 

autores possuem sobre o conforto. Embora ambos sejam influentes no devir evolutivo do ser, 

há convicção da proeminência do biológico. Já em Geertz (1989) o somático e extra-somático 

na evolução desempenharam um papel interativo mais equitativo. Ele nos recorda que o 

ocorrido no Pleistoceno obrigou os antepassados humanos: 

 

 (...) “a abandonar a regularidade e a precisão do controle genético detalhado sobre nossa 

conduta em favor da flexibilidade e adaptabilidade de um controle genético mais 

generalizado sobre ela, embora não menos real. Para obter a informação adicional necessária 

no sentido de agir [itálico nosso], fomos forçados a depender cada vez mais de fontes 

culturais – o fundo acumulado de símbolos significantes. Tais símbolos são, portanto, não 

(...) simples expressões, instrumentalidade ou correlatos de nossa existência biológica, 

psicológica e social: eles são seus pré-requisitos. Sem os homens certamente não haveria 

cultura, mas de forma semelhante e muito significativamente, sem cultura não haveriam 

homens.”(Geertz , 1989; 61). 

 

E a agilidade no aforismo de Richerson e Boyd (2001) perde seu brio com citação acima, ao 

torná-lo mais aderente ao cultural, tornando a ação humana menos submissa ao biológico que 

agora é mais dependente do contexto simbólico, do motivado e do intencional. De tudo que 

pudemos apreender sobre a noção de conforto no capítulo anterior, ainda que semanticamente, 

é preciso recuperar aqui os três núcleos acepcionais com os quais nos deparamos, o autóctone, 

de fortificação, o afetivo, de bem-estar moral, e o moderno, de bem-estar físico, e assim 

contrapormos à noção dos autores de conforto como capricho, pois uma vez confortado, essa 

experiência plena no conforto evoca um sentimento de estar fortalecido, com a robustez 

necessária para estar engajado do mundo, adaptando-o e adaptando-se numa interação  de mão 

dupla que vai se estabelecendo entre o  do em-si da natureza  e do para-si da humanidade. 
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Podemos considerar que a adaptação que implementamos ao meio através do ambiente 

construído está relacionada com o nosso interesse pelo conforto, seja através de cuidadosos 

princípios de planejamento, seja desconsiderando as repercussões que afetarão outras pessoas 

ou todo um sistema ecológico do qual todos dependemos. A psicologia ambiental diz respeito 

ao modo como nossa natureza ou tendência para processamento contínuo de informação nos 

conduz à interagir com o meio natural de modo que seja integrativo ou destrutivo para nosso 

sistema ecológico maior (Bell et al., 2001).  Quanto à adaptação humana, Wohlwill (1974, in 

Bell  at al., 2001) considera que há um nível de adaptação ideal entre situações sub e sobre 

estimulantes. Oscilações de níveis ótimos de estimulação ambiental considerado pelas pessoas 

são oriundos de experiências vividas por cada uma delas. No caso do estímulo de um ambiente 

acústico por ruído, por exemplo, pessoas podem vir a ser capazes a modificar seu nível de 

adaptação original para suportar níveis de pressão acústica mais elevados por determinada faixa 

espectral em seu ambiente laboral cotidiano a partir de uma nova experiência vivida 

continuamente, resultando numa adaptação, ou seja, uma variação no julgamento das pessoas 

ou nas suas respostas afetivas a estímulos numa exposição continuada. Em relação a este 

conceito contrasta outro denominado ajustamento, segundo Sonnenfeld (1966, in BELL  at al., 

2001), em que a adaptação refere-se à uma mudança de resposta ao estímulo, enquanto 

ajustamento refere-se a uma mudança no estímulo. Nesse caso de se estar sujeito a exposições 

em ambientes ruidosos caracterizados por níveis de pressão acústica mais elevados, a adaptação 

consistiria em acostumar-se gradativamente ao ruído de modo que o limiar de incômodo se 

tornaria menos restritivo que o original, enquanto ajustamento envolveria tanto usar protetores 

auriculares, assim como instalar medidas de controle de ruído para atenuação do estímulo 

acústico. Na Figura 5.32 consta o exemplo de um modelo eclético das perspectivas teóricas 

para estudos em psicologia ambiental de influência positivista a partir de Bell (et al.2001; p.132-

133), sobre o qual foi identificada a zona de conforto ou seja, quando a percepção ambiental 

está caracterizada por de um estado geral de bem-estar físico perante as condições ambientais. 

Pela terminologia de Geertz (1989),  ao abordarmos a capacidade adaptativa dos humanos,  

podemos considerar que ela ocorre então tanto através de meios somáticos, baseados nos 

recursos biológicos da espécie, como através dos meios extra somáticos baseados nos recursos  

culturais  que orientam o comportamento das pessoas valendo-se daqueles artifícios disponíveis 

ou que necessitam ser elaborados diante das circunstância da situação através dos quais decisões 

são tomadas para soluções de questões colocadas, pelas escolhas diante de um leque de 

possibilidades. Uma adaptação fenomenológica é recíproca: do homem forjando-se no mundo 

forjado por ele, no conforto da ecúmena pela mediância de Berque (Serrão, 2011, pp.185-212). 
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FIGURA 5.32 - Modelo teórico eclético em Psicologia Ambiental, com indicação da zona de conforto 

 
Fonte: Adaptado pelo autor, a partir de Bell, Greene, Fisher & Baum (2001, 132-133). 

 

Para uma abordagem fenomenológica em estudos entre pessoas e ambiente, Graumann 

(2002, p.110) aponta que o aspecto significante distintivo em relação à posição positivista é em 

relação à experiência, esse denominador comum de todas as ciências empíricas, que tende a ser 

reduzido à verificação de métodos de observação e mensuração de fatos -  procedimento que 

ao final iguala qualquer abordagem empírica com aquelas das ciências naturais. O autor 

esclarece, em contraste, que abordagens fenomenológico-hermenêuticas não focam objetos 

(fatos ou eventos) por si, mas em objetos (reais ou fictícios) como encontrados nas situações 

humanas. Tal encontro é caracterizado pela intencionalidade de dar sentido, a qual em si é 

perspectiva, ou seja, de estrutura intencional horizontal. Fenomenologicamente, a experiência 

humana é centrada na significação e interação recíproca entre os corpos-sujeitos e o ambiente 

ao redor. Uma vez que esta concepção enfatiza o conjunto da situação, o fenômeno é salvo e 

abrange o caráter interativo da transação pessoas - ambiente. No anseio pela significação, existe 

mais riqueza e envolvimento nos estudos das relações pessoas - ambiente, em cuja abordagem 

fenomenológica há trânsito entre os espaços de vida da vida no mundo de mundos de vida onde 

faz-se presente a apropriação para uma habitabilidade humana significativa. Na apropriação 

revela-se a natureza dialética das relações pessoas - ambiente. Só pelas atividades humanas o 

mundo se torna um habitat humano, que objetos e ocorrências lhe concernam. Apropriação é 

tomar posse para uso próprio; consiste nos aspectos do ambiente espaço-temporal que surgem, 

fomentam, disponibilizam e sustém a intencionalidade relativa a ele. Seu elo com o conforto 

reside em tornar o ambiente um bem-estar ao humano, fortalecendo seu devir num mundo. 
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Dentro da política nacional de humanização do sistema único de saúde, atenção foi dada à 

ambiência dos estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS). O compromisso com a 

ambiência, em termos da melhoria das condições de trabalho e do atendimento, compõem o 

elenco de itens através dos quais se elaborou um entendimento a respeito dessa humanização 

aspirada56. A ambiência na saúde requer um aprimoramento da expectativa sobre ao espaço 

físico dos EAS, que passa a ser entendido como “espaço social, profissional e de relações 

interpessoais e assim proporcionar atenção acolhedora, resolutiva e humana” (Brasil, 2010; 

p.5). O conceito de ambiência nesse contexto foi balizado através de três eixos de espacialidade, 

dentre eles aquele regido pela confortabilidade. Esta deve estar compromissada com a 

individualidade e a privacidade dos sujeitos envolvidos criando uma atmosfera edilícia 

cativante para as pessoas a partir de suas propriedades morfológicas – configurações e arranjos 

do ambiente físico – e de aguçamento sensorial – luz, cor, cheiro, som, vegetação – promovendo 

o conforto tanto do ponto de vista os profissionais da saúde como dos pacientes. Aqui o conforto 

ambiental foi diluído numa compreensão mais ampla do que vem a ser o conforto. Pela noção 

de  confortabilidade, o conforto é situado numa perspectiva abrangente, envolvendo percepção 

ambiental – sentido e significado de lugares, familiaridade e orientação, territorialidades – além 

das ambiências acústicas, luminosas e higrotérmicas estanques, incorporando o senso de 

acolhimento – identidade, privacidade, encontro – atentando para valores culturais, e assim 

promovendo o bem-estar mais amplo, contribuindo para transformar o conceito original e já 

arraigado de que os ambientes dos EAS são frios e hostis, ou, numa única palavra, 

desconfortáveis. O aspecto do acolhimento enfatizou o favorecimento da experiência do 

encontro entre os sujeitos – sejam os próprios trabalhadores entre si; os trabalhadores com os 

usuários; assim como considerando os próprios usuários entre si – indo além do conforto em 

termos de bem-estar físico, no sentido de que principalmente a recepção e a escuta são 

essenciais para o auxílio na resolutividade do atendimento, sua presteza, eficácia na orientação 

aos procedimentos, recebimento da atenção com efetividade a afetividade e consequente 

satisfação no atendimento. Havia uma convicção de que ambiências acolhedoras, propiciam 

contribuições significativas no processo de produção de saúde (Brasil, 2010). O papel da 

confortabilidade  no conceito de ambiência acolhedora dos EAS é oriundo da maturação sobre 

o papel do conforto no restabelecimento em saúde ou dignificação do processo de falecimento 

aprofundado na reflexão desenvolvida na enfermagem e que será objeto do capítulo seguinte. 

                                                           
56 conforme o documento base para gestores e trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS) o qual foi 
desenvolvido e veiculado pelo Ministério da Saúde  
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Por fim, para concluir esse capítulo, convém que se faça algumas considerações sobre o 

conforto em filosofia, tendo em vista que este trabalho pretende fomentar a possibilidade do 

conforto vir se tornar uma categoria do pensamento humano, uma ideia inspirada no que 

ocorreu com o tema da paisagem como esclareceu de Serrão (2011)  que passou a ocupar seu 

lugar entre temas de interesse filosófico, quando transitou “do estatuto secundário de 

‘panorama’ (...) ou ‘enquadramento’ (...) para uma concepção abrangente como lugar natural e 

espaço de vida humana” (...) solicitando de várias (...) “disciplinas da filosofia o repensar de 

seus princípios e a redefinição de algumas das suas áreas” (...) passando a incluir um temário 

com eixos tais como os da (...) “estética ecológica e (...) ambiental” (Serrão, 2011, pp. 9-35). 

Embora não foi identificado o verbete confortar ou seu derivado conforto em dicionários de 

filosofia de abrangência significativa como os de Mora (2004), Logos (1989, 1992) e Jolivet 

(1975), podemos considerar o tema associado à noção de prazer e bem-estar conforme a 

aproximação semântica desenvolvida e situar a ideia de conforto na raiz do pensamento 

ocidental, caracterizado pelo pensamento clássico grego em seu período ético conforme 

organização de Padovani e Castagnola (1969). 

Assim podemos vislumbrar atitudes em relação ao conforto latentes no contexto da reflexão 

moral grega, no estoicismo e epicurismo dentro do dito período ético. O estoicismo teve sua 

inauguração na pessoa de Zenão (334-262 a.C) e sua moral depositava na virtude o ideal 

humano, considerada como o meio excelso para o alcance da felicidade caracterizada pela 

quietude e por uma atitude de indiferença e renúncia a todos os bens do mundo que não nos 

sendo inerentes, são passíveis de nos serem subtraídos e então causar-nos amargura e 

sofrimento. Trata-se de uma moral acética na busca da virtude, pela recusa e escassez, 

caracterizada pelo modo despojado e severo de vida. O epicurismo teve sua inauguração na 

pessoa de Epicuro (341-270 a.C) e sua moral é hedonista, em que o prazer sensível é o bem 

supremo da vida. Mas trata-se de um prazer racionalmente prudente, para não incorrer em 

sofrimentos maiores, tratando-se essencialmente de afastar o sofrimento. Essa busca por 

prazeres moderados, únicos que não terminam por conduzir a sofrimentos indesejados nos 

remete à ideia de que o envolvimento passional com o prazer, num hedonismo exarcebado 

também conduz a sofrimentos pelo excesso. 

Ao ser recuperada a noção de conforto como atmosfera e seu correlato estado transitório ou 

efêmero fundado numa experiência emocional de alívio de sofrimento, satisfação de uma 

necessidade e prazer psicofísio, pode-se propor situá-lo entre sofrimentos, por escassez ou 

excesso, instaurando ambiências de amenidades circunstanciadas que vamos modelando, entre 

um sofrer e outro, esses lugares emergentes de nosso encontro com a aspereza do mundo.  
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6. O CONFORTO NA PERSPECTIVA DA ENFERMAGEM 
 

Um achado importante apresentado por Schmid (2005) em suas reflexões sobre o conforto 

consistiu na identificação da reflexão teórica sobre o conforto na enfermagem, a partir de seu 

contato com um artigo de Kolcaba e Wilson (2002) e que, a partir dele, através de uma trilha 

bibliográfica foi possível reconstruir o percurso das pesquisas da primeira autora que 

culminaram na teoria do conforto de Kolcaba (2003), que aqui será denominada de TCK57. No 

seu desenvolvimento, uma definição operacional de conforto foi elaborada, envolvendo três 

tipos ou níveis de manifestação (alívio, tranquilidade e transcendência)  correlacionados a 

quatro contextos da experiência humana (o físico, o psico-espiritual, o sócio-cultural e o 

ambiental). Esses níveis e contextos são constituintes da estrutura taxonômica do conforto,  uma 

configuração matricial 4 x 3 (quatro linhas por três colunas), onde cada elemento cij representa 

um estado de conforto, caracterizado por análise estatística apoiada nos dados de dois tipos de 

questionários, um instrumento baseado na escala tipo Likert e outro, numa escala visual 

análoga58, ambos no intuito de mensurar o conforto nas pessoas em processo de cura ou em 

estado terminal da vida, em ambientes assistenciais de saúde e assistidos pela equipe de 

enfermagem, principalmente.  

No Quadro 6.1 é resgatada a referida estrutura taxonômica do conforto (ETC).  Nas colunas 

constam os tipos de conforto, ou seja,  alívio – estado de satisfação de uma necessidade de 

conforto específica;  tranquilidade – estado de calma ou contentamento; transcendência – 

estado de motivação para superar problemas e dor. Nas linhas estão relacionados os contextos 

da experiência humana onde o conforto ocorre: o físico – pertinente às sensações corporais e 

                                                           
57 A maneira como o autor faz referência à teoria do conforto na enfermagem,  dá a entender que ambas, Kolcaba 
e Wilson, desenvolveram a referida teoria, o que não é o caso. O justo crédito da TCK é de exclusividade de  
Kolcaba,  autora que publica com outros pesquisadores, como nesta sua parceria com Wilson, os resultados da 
aplicação de sua teoria  em diversos estudos de caso em ciências da saúde.  Tal teoria foi desenvolvida durante seu 
doutoramento, e a partir daí, foi difundida através desses diversos ‘estudos de caso’ recuperando a importância do 
conforto na dignificação do tratamento de pacientes. Há um intuito nela de sugerir uma substituição de uma espécie 
de ‘ciclo vicioso’ por um ‘ciclo virtuoso’, com benefício para as pessoas envolvidas, os profissionais dos 
estabelecimentos assistenciais em saúde, representando a instituição, e para o serviço em saúde como um todo.  
58 A escala análoga visual (visual analog scale – VAS) consiste num instrumento similar àqueles que utilizam a 
escala Likert, diferindo destes pelo fato de ao invés de apresentar ao inquirido uma gradação numérica entre dois 
extremos (concordo plenamente correspondendo ao número 6 – descordo plenamente, correspondendo ao número 
1), esta é substituída, por um segmento linear, vertical por exemplo,  sobre o qual o inquirido marca um ponto 
entre esses dois extremos contrastantes (concordo plenamente correspondendo à extremidade superior do 
segmento; descordo plenamente, à sua extremidade inferior). Ela foi sugerida por Kolcaba para estabelecer um 
recurso de validação concorrente para o conforto, uma vez que não havia outra disponível além da que havia 
proposto através do  Questionário Geral de Conforto (General Comfort Questionary – GCQ) baseado na escala 
Likert. Ela também intentava verificar se poderia medir o conforto do paciente mais eficientemente que através da 
aplicação de um longo questionário. Tal instrumento alternativo foi denominado de Linhas de Conforto (Comfort 
Lines) (Kolcaba, 2003, p.50 e apêndices A e C). 
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mecanismos homeostáticos; o psico-espiritual – pertinente à consciência de si mesmo, 

incluindo estima, sexualidade, conceito, significado da vida e relação com uma ordem ou ser 

superior; o ambiental – pertinente ao meio exterior circunstancial da experiência humana 

(temperatura, luz, som, odor, cor, mobiliário, paisagem, etc.); e o sócio-cultural – pertinente  

aos relacionamentos interpessoais, familiar e social (convívio, finanças, ensinamentos, cuidados 

pessoais em saúde pessoal, etc), assim como tradições familiares, rituais e práticas religiosas.  

 

QUADRO 6.1 - Estrutura taxonômica do conforto 

Tipos ou níveis  
de conforto 

 
Contextos da experiência  

 

 

Alívio 

 

 

Tranquilidade 

 

 

Transcendência 

físico c 11 c 12 c 13 

psicoespiritual c 21 c 22 c 23 

sociocultural c 31 c 31 c 33 

ambiental c 41 c 42 c 43 

cij : conforto contabilizadoo pela aplicação do questionário Geral de Conforto (GCQ) ou  Escala visual analógica (VAS).  

 Fonte: reformatado pelo autor, a partir de Kolcaba, (2003, p.15) 

 

Previamente à formatação plena de sua teoria do conforto, a autora publicou vários artigos 

com os elementos referenciais e básicos constituintes.  A ETC e a definição correlata do 

conforto foram absorvidas na estruturação da TCK, abrangendo três perspectivas filosóficas: a) 

a do holismo – abordagem da pessoa como um indivíduo ou uma totalidade que responde de 

forma integrada e a quem intervenções em saúde devem ser dirigidas à pessoal total – ; b) a das 

necessidades humanas – na perspectiva abrangente bio-fisico-químico-psico-animico-sócio-

cultural, entendendo que necessidades estão vinculadas às motivações e aos comportamentos, 

assim como às expectativas pessoais e culturais – ; c) e a da pressão humana – situação 

estimulante na qual coexistem forças pertinentes, obstrutivas e intervenientes, com os quais 

alguém se relaciona através da percepção e a partir da qual um comportamento é constituído na  

busca pelo comportamento saudável (HSB). Na Figura 6.1 consta a estrutura da TCK e  na 

sequência é feita uma revisão dos trabalhos de Kolcaba que nela culminaram e possibilitaram 

sua difusão em diversos estudos de caso no período entre 1991 e 2015, os quais serão 

sumariados a seguir, tendo em vista delinear o vulto da contribuição da reflexão sobre o 

conforto oferecida pela enfermagem, o que foi valioso para a presente pesquisa. Através dela 

pode-se observar com clareza os aspectos da afetividade e do artifício que torna pertinente situar 

o conforto entre o afeto e o artefato na experiência humana, conforme sugerido no título deste 

trabalho ao colocá-lo em questão.   
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FIGURA 6.1 - Estruturação da TCK 
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Fonte: reformatado pelo autor, a partir de de Kolcaba, (2003, p. 84 e 85). 

 

Kolcaba & Kolcaba (1991) desenvolveram ume estudo semântico do termo conforto, 

objetivando  clarificar seu uso na pesquisa, teoria e prática em enfermagem, partindo dos 

significados ordinários em língua inglesa, tomando como guia um léxico. Tal estudo semântico 

inspirou um outro similar na língua portuguesa de modo mais ampla e abrangente, não restrita 

à etimologia e à síntese acepcional restrita a um único dicionário, consumado previamente no 

Capítulo 4. Nesse artigo os autores também resgatam o tema do conforto na história da 

enfermagem, destacando o uso contemporâneo do termo em seu campo disciplinar.  Esse 

resgate, junto com trabalhos de outros autores que serão sumariados mais à frente, revela o 

vigor da reflexão sobre esse tema neste campo, com mais intensidade a partir de meados do 

último quartil do século passado. Essa aproximação semântica na língua portuguesa insinua 

uma elaboração reflexiva pré-disciplinar sobre o conforto, um contraponto à abordagem 

fragmentada, que no caso da enfermagem busca ser superada, como o caso da visão holística 

na qual os autores do artigo em tela buscam envolver o conforto. Por fim, os autores 

identificaram necessidades básicas do paciente relacionando-as com sentidos técnicos do termo 

conforto. Ao contextualizar o conforto na prática da enfermagem, são destacados o contexto 

terapêutico e aspectos relacionados com a mensuração do conforto e sua repercussão na prática 

da enfermagem integrado ao tratamento mais atencioso ao paciente. O resgate da reflexão sobre 

o conforto na enfermagem busca restituir o status do paciente como um ser, alguém ativo, 
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histórico, e não um objeto, um ente quase inerte, passivo, universal, incitado à cura ou à lida 

com o falecimento de modo despersonalizado. 

Kolcaba (1991), a partir da análise semântica do termo conforto e como ele é compreendido 

pelos teóricos da enfermagem, propôs uma estrutura taxonômica para o conceito do conforto, a 

partir da identificação, definição e organização de aspectos do conforto consistente com a 

experiência subjetiva do paciente. O resultado consistiu na matriz relacionando os três sentidos 

do conforto com os quatro contextos de necessidades dos pacientes. Isto já foi recuperado em 

parágrafos anteriores e sintetizado numa versão atualizada no Quadro 1. Esta proposição de 

uma definição operacional do conforto da autora é um convite para que cada campo disciplinar 

venha desenvolver o seu de modo idiossincrático, e cabe aqui a pergunta se a definição de 

Kolcaba é realmente disciplinar ou já traz em seu bojo ares de pandisciplinariedade.   

Kolcaba (1992a) aplicou seu conceito de conforto, relacionando-o a outros da prática de 

enfermagem na lida com aspectos psico-fisiológicos em pacientes senis, tais como ambiente 

facilitador e função ótima, sugerindo que, através do conforto, fatores estressantes possam ser 

evitados ou amenizados, favorecendo o resultado das intervenções e a recuperação dos 

pacientes. Aqui a autora sinaliza que o princípio do conforto inaugura uma atmosfera propícia 

e auspiciosa no processo de cura ou falecimento digno, este último abordado, podemos assim 

reconhecer, através de uma tanatologia renovada envolvendo o paciente, seus familiares em 

sintonia com a equipe de enfermagem. 

Kolcaba (1992b) operacionalizou o constructo conforto visando sua prática e pesquisa numa 

perspectiva holística em enfermagem. Apresentou uma definição teórica de conforto a partir da 

estrutura taxonômica do conforto atualizada, assim como a significância estatística do 

instrumento denominado Questionário de Conforto Geral (GCQ), através da análise do 

componente principal (PCA). Usando a estrutura taxonômica como guia, considerou que é 

possível criar instrumentos holísticos para pesquisa onde o conforto é mensurado. Aqui 

identificamos o viés pós-positivista da autora, através do empenho pela mensuração do 

conforto, que contrasta com a abordagem construtivista de outros autores, não preocupados com 

mensuração, que será destacada oportunamente. Mas pelo franco interesse no holismo 

explicitado na trajetória da autora temos de admitir que trata-se mais de uma abordagem 

pragmática em que aspectos quantitativos e qualitativos são aliados. 

Kolcaba (1994) retomou e esclareceu conteúdos dos artigos anteriores, postulou sobre 

relacionamento entre necessidades dos pacientes, intervenções em enfermagem, conforto, e 

resultados subsequentes, de onde deriva a teoria do conforto. Aspectos característicos de teorias 

significantes da filosofia da ciência são apresentados e suas evidências são identificadas na 
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teoria do conforto proposta. O valor pela teoria e sua relação paradoxal com a prática, pois da 

prática ela emerge e à prática ela retorna, uma vez que a orienta, situando a autora alinhada com 

a perspectiva de Lewin (1978)  em relação a sua teoria de campo, quando afirmou que  “nada é 

mais prático do que uma boa teoria” (Collin, at al, 2012) quando o profissional precisa enfrentar 

a solução de um dilema em sua prática profissional. Veremos que toda produção em parceria 

da autora, a partir de 1996, consiste em geral na aplicação da TCK em estudos de caso.  

Kolcaba (1995a), no contexto da arte da enfermagem para a qual sugeriu uma definição, 

apresentou um formulário para orientar a prática do conforto no cuidado (comfort care), 

considerado um constituinte relevante da arte da enfermagem. Proposições para o cuidado com 

conforto foram derivadas da teoria do conforto, listando benefícios para integrar o cuidado do 

conforto na prática. Um poema de uma estudante de enfermagem, expressando a ideia do 

cuidado com conforto, foi apresentado como um exemplo de / recurso para o aprendizado dessa 

arte e sua incorporação na prática profissional. Enquanto arte, a autora pretende ressaltar a 

habilidade que os profissionais em enfermagem devem adquirir do estudo, durante o período 

de formação, e de sua prática, no exercício profissional, mas ambas permeadas com a 

valorização do conforto na atualidade da profissão, auxiliados pela TCK, vindo a se transformar 

num talento na lida com as pessoas que necessitam de amparo na reabilitação da saúde ou 

enfrentamento da morte. O exemplo da poesia expressa o poder do artista em registrar essa 

capturad o essencial de um tema expressado, essência que nos remete ao momento anterior ao 

pensamento, aquele instante inaugural de nossa experiência com o mundo regido pela 

percepção e que a reflexão fenomenológica merleau-pontyana procura restituir na importância 

de nossa relação com o mundo renegada pelo empirismo e intelectualismo. 

Kolcaba (1995b) considerou o conforto simultaneamente processo e produto inserido na arte 

da enfermagem holística. Ainda que situada entre arte e ciência, a prática da enfermagem 

persiste abrangente e vaga, especialmente para os noviços. A arte da enfermagem consiste no 

manuseio estético e criativo de princípios humanísticos e científicos do cuidado aplicado em 

contexto específico. O cuidado em conforto envolve o processo de ações de confortação e o 

aumento do conforto como produto, descritos em programas de pesquisa distintos em que o 

constructo do cuidado em conforto permeia. Um instrumento padrão foi apresentado pela autora 

para orientar a prática do cuidado em conforto dentro do contexto holístico da arte da 

enfermagem. Nesse liame entre arte e ciência a perspectiva pragmática procura viabilizar o 

anseio holístico pelo tema nesse campo disciplinar. 

Kolcaba e Fisher (1996) discutiram sobre a falta de claridade sobre componentes específicos 

do conforto assim como o papel das enfermeiras numa equipe interdisciplinar, ainda que a 
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prática do conforto seja uma opção familiar entre várias possibilidades colocadas à disposição 

de pacientes e seus familiares pelas enfermeiras que oferecem cuidados em situações críticas 

no limiar entre a vida e a morte.  Dessa falta de clareza resultam confusões do paciente ou 

familiares no processo de tomada de decisão em meio à morte iminente. No artigo consta uma 

definição da prática do conforto como uma escolha holística e positiva a ser feita pelos pacientes 

e familiares, auxiliada por um quadro bidimensional facilitando a discussão e a tomada de 

decisão considerando o processo de morte. Pelo procedimento apresentado é possível que 

enfermeiras e demais membros da equipe de assistência à saúde sejam capazes de empoderar 

pacientes e familiares na lida com o processo de morte numa situação ótima de conforto. É 

importante realçar essa relação aqui inaugurada entre conforto e empoderamento. Confortar 

resgata o componente semântico arcaico, na perspectiva da autora – mas não pejorativamente e 

sem valor, diante de sua definição de conforto –  qual seja o de fortalecer alguém e sua família, 

para o enfrentamento do desafio de superar a doença e vivenciar a morte que ameaçam a vida 

almejando o restabelecimento da saúde ou uma passagem pela experiência da  morte confiante 

através da transcendência e alívio alcançados, essa vivência transacional entre os níveis de 

conforto no contexto especificado. 

Kolcaba e Wikler (1997) abordaram o interesse de pesquisadores no campo da enfermagem, 

pelo tema do conforto dos pacientes, destacando a importância dos estudos desenvolvidos por 

Hamilton, Peterson, Cameron, Arruda, Morse e a própria Kolcaba e seu trabalho sobre a TCK, 

cuja aplicação no contexto do câncer de mama e incontinência urinária apontaram para a 

constatação da relação entre intervenções efetivas de enfermagem e o incremento do conforto 

dos pacientes observados. Tal fato tem despertado o interesse de aplicação da TCK em outros 

contextos de lida com eventos relacionados à saúde, resultando na difusão da TCK através de 

vários países atentos aos resultados dessas investigações norte-americanas. O título sugestivo 

das autoras – Difundindo o conforto através do mundo – trata de uma difusão com o foco 

voltado ao campo da saúde a não a outros setores da vida social humana. Há um reconhecimento 

de que pacientes confortados vivenciam uma cura mais rápida, são capazes de lidar melhor com 

as dificuldades inerentes ao estado debilitado e de reabilitação, a qual apresenta-se mais 

completa, assim como enfrentam o falecimento de maneira mais pacífica. A complexidade do 

conforto dos pacientes requer um trabalho interdisciplinar cooperativo. Cabe aqui aproveitar o 

ensejo e sugerir que a questão do conforto seja abordada não restrita a campos disciplinares 

específicos, ressaltando-o como um anseio amalgamado à condição encarnada humana, nem 

antes, nem depois, mas no aqui do campo fenomenal do ser vivendo o mundo mediante um 

comportamento privilegiado. 
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Ainda que com foco mais restrito ao campo da emfermagem, de certa forma, isso motivou 

Kolcaba a desenvolver em 1997 um site sobre o conforto e sua teoria59.  Neste site há uma 

apresentação sobre a autora, informações para esclarecimento e divulgação da TCK, assim 

como uma listagem de artigos escritos por Kolcaba como primeira autora, durante o 

desenvolvimento de sua teoria,  e como co-autora, durante a aplicação da sua teoria em estudos 

de caso sobre a melhoria das condições do conforto de pacientes em processo de cura ou 

dignificação do falecimento envolvendo a TCK. 

 Kolcaba e Vendlinski (1997) argumentaram sobre a proeminência da oferta do conforto na 

prática de enfermagem em pacientes terminais. Alcançar holisticamente suas necessidades tem 

sido frequentemente intuitivo e baseado em multidisciplinaridade ao invés de modelos em 

enfermagem. Diante da raridade de artigos descrevendo a aplicação de uma estrutura destinada 

a este campo da enfermagem, o propósito do artigo descreveu a TCK, que foi relevante para as 

enfermeiras de pacientes terminais, tornando-as compreensivas e consistentes na estimativa da 

qualidade do conforto provido e planejamento de intervenções para aumentá-lo nos pacientes e 

familiares.  

Kolcaba (1998) discutiu os efeitos da técnica de imagem orientada na confortação de 

mulheres diagnosticadas com câncer de mama em estados iniciais da doença, e que consistiu 

na sua tese de doutoramento. Neste mesmo ano, Kolcaba foi responsável pelo verbete “comfort” 

na enciclopédia de pesquisa em enfermagem editada pela Springler Publishing. 

As características e resultados da tese de doutorado de Kolcaba foram também divulgados 

por Kolcaba e Fox (1999), as quais mediram a efetividade da técnica de imaginação guiada 

padronizada para pacientes em estágios iniciais de câncer de mama. As autoras concluíram que 

tal técnica consiste numa intervenção efetiva para incrementar o conforto das pacientes sujeitas 

a terapia de radiação nas circunstâncias em questão, especialmente nas primeiras semanas. Elas 

argumentaram que a prática da enfermagem nesse contexto recebe benefícios efetivos em 

termos de custo, equipe requisitada, e estágio temporal da doença. Ativar a imaginação humana 

com mensagens de confortação coloca em evidência o potencial das mensagens sugestivas 

como uma modalidade de técnica de empoderamento, a qual, fora da experiência laica, também 

é recorrente na experiência religiosa através de sermões, preces, orações e rituais sagrados. 

Kolcaba e  Steiner (2000) partindo da ideia do conforto como resultado holístico abrangendo 

os aspectos físicos, psico-espirituais, sociais e ambientais da natureza humana,  as autoras 

objetivaram inicialmente testar quatro proposições sobre a natureza do conforto: a) o conforto 

                                                           
59  O endereço desse site é “http: // www.uakron.edu/comfort/”. 
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possui iguais proporções de estado e traços característicos; b) o conforto sofre mudanças através 

do tempo; c) quando as pessoas são expostas a intervenções efetivas, elas demonstram 

diferenças entre grupos que foram ou não contemplados pelo conforto; e  d) em conforto, o todo 

(o conforto total)  é maior que a soma das partes (alívio mais tranquilidade mais 

transcendência). Após a verificação da pertinência dessas proposições, os autores apresentaram 

uma validade preliminar concorrente entre dois tipos de instrumentos para avaliar o conforto, 

ou seja, o tradicional questionário com formato tipo Likert e as escalas visuais analógicas, com 

achados positivos nesse sentido no contexto da terapia da radiação. Neste estudo mantêm-se o 

tom de mensuração da TCK. 

Kolcaba (2001) apresentou a teoria do conforto como uma teoria de médio alcance, 

discutindo seus estágios de desenvolvimento, incluindo orientações filosóficas, descrevendo a 

análise do conceito do conforto, a operacionalização de resultados do conforto do paciente, a 

aplicação da teoria em estudos de caso em enfermagem, cooperando com a atualização do que 

vem a ser a produtividade das enfermeiras. Essa preocupação epistemológica da autora busca 

ancorar na perspectiva da ciência a abordagem do conforto, mas sem uma experiência prévia 

fenomenológica do conforto conduzida pela autora, vindo a limitar o potencial da abordagem 

do tema. 

Kolcaba (2003) apresentou o conceito de cuidado com conforto (comfort care) que consiste 

no exercício prático de alcançar e incrementar o conforto dos pacientes. Assim, através dessa 

publicação é possível exercer a prática do conforto em enfermagem com pressuposta presunção 

holística mediante o arcabouço da TCK, que reconhece a complexidade do tema, mas com um 

fundo de orientação pós-positivista, tendo em vista a ênfase dada à mensuração do conforto 

tanto para sua avaliação e orientação sobre as medidas necessárias para alcançá-lo, quanto para 

necessidade de seu incremento.  

Tendo em vista a intenção da relação da teoria do conforto com o holismo, Kolcaba (1997)60 

fez uma reflexão sobre o desafio da enfermagem em se situar entre os três tipos de holismo 

identificados, o primeiro deles envolvendo o conceito de sistema, oriundo da medicina; o 

segundo, baseado no conceito de organismo, da biologia, e por fim o terceiro que envolve o 

conceito de pessoa, da psicologia. Sugeriu que o holismo baseado na pessoa total, apesar de 

suas limitações, pode ser utilizado como uma base para decidir como lidar com aspectos 

pertinentes dos demais holismos, consistindo num elemento de articulação entre os holismos, 

                                                           
60 o filósofo, não a enfermeira.  
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significando que o progresso rumo a uma integração  pode colocar a enfermagem numa posição 

privilegiada em relação à biologia e medicina, cumprindo seu papel ecumênico, indo além do 

âmbito restrito à enfermagem, congregando potencialidades, aquele aspecto da 

pandisciplinariedade previamente mencionado a respeito da TCK. 

A seguir será apresentada uma sequência das principais publicações de pesquisadores sobre 

o conforto humano ainda no campo da enfermagem que inspiraram o desenvolvimento da teoria 

do conforto de Kolcaba (TCK), e que também são considerados relevantes também para esta 

pesquisa. Entre o profissional de enfermagem e o paciente se estabelece uma relação 

intersubjetiva na qual o profissional tem de dominar tanto o recurso da afetividade quanto do 

aparato instrumental disponível para sustentar o processo de restituição da saúde. Nela, a 

administração a contento e complementar de ambos o potencializa e o dignifica. Especialmente 

quanto a primeira pesquisadora citada nessa referida sequência, Janice Morse, um conjunto de 

artigos adicionais de sua autoria e coautoria foram aqui incluídos estendendo-a  portanto, mas 

sendo justificável devido ao fato de integrarem uma linha de investigação sobre o conforto 

humano em enfermagem segundo uma concepção cuja  ênfase é predominantemente 

construtivista e, portanto, distinta da abordagem da TCK, cuja ênfase é predominantemente 

pós-positivista. Nessa sequência estendida, serão acrescentados ainda alguns outros artigos que 

antecederam a TCK, cuja inserção é decisiva para o enriquecimento da perspectiva 

compreensiva que se pretende empreender na apreensão do conforto humano e do diálogo 

temático. 

Morse (1983) abordou a questão do conforto a partir de uma perspectiva qualitativa, 

realizando uma aproximação etnográfica. Ela sugeriu que a confortação tem sido usada pelo ser 

humano para aliviar a dor, tristeza e sofrimento de um outro ser humano, abrangendo assim 

tanto aspectos psicológicos como fisiológicos da pessoa.  Tal sugestão está alinhada com o fato 

de que a busca de satisfação de uma necessidade corriqueira de ajuda, motivada por um senso 

de responsabilidade de alguém perante um outro,  entre pessoas de um grupo social, todas 

saudáveis ou não, pertencentes a faixas etárias predominantemente distintas ao longo do 

desenvolvimento humano (criança – jovem adulto / adulto ; criança – ancião;  ou ancião – jovem 

adulto / adulto; jovem adulto / adulto – jovem adulto / adulto e ancião – ancião), é considerada 

por Orlando (1978; p.7) como raiz da enfermagem. No caso desta disciplina, há uma atividade 

de busca pela satisfação de uma necessidade vital de ajuda (o gesto da confortação) diante de 

situações em certos casos extremas, entre uma pessoa debilitada (assistida; alguém a ser 

confortada) e outra saudável (assistente; o confortador). O atendimento dessa necessidade em 

enfermagem expressa a necessidade do assistente (...) “garantir o conforto físico e mental” (...)  
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do assistido (...)  “ tanto quanto possível , enquanto este estiver submetido a algum tipo de 

tratamento (...) médico” monitorado por aquele.                                                                                                                                                                 

A confortação revela aspectos da natureza do relacionamento humano,  envolvendo, no caso,  

sentimentos de amor e lealdade,  empatia e simpatia, cooperação e cuidado. A autora constatou 

que embora a meta tradicional da enfermagem tenha sido prover o conforto, aliviando a dor e 

incômodos e restaurando a saúde, “conforto” ainda permanecia abstrato, carente de uma 

definição. Na revisão de literatura realizada por ela, ficou reconhecido que o conforto como um 

constructo havia sido quase ignorado, embora os dois principais componentes do conforto, o 

toque e a empatia, vinham sendo pesquisados ainda que separadamente. Neste artigo a autora 

destacou o ato de confortar tanto no âmbito inter-pessoal, como no âmbito da pessoa consigo 

mesma, permeado por um contexto cultural. A confortação se manifesta numa hierarquia toque 

– fala – escuta, mas predominantemente toque – fala, estruturada em quatro tipos de conforto: 

toque / abraço; toque / escassa fala; escasso toque / fala; e fala; podendo ser acrescentada a 

escuta que normalmente vem associada com algo mais ou incorporada aos quatro tipos 

especificados. A constatação / seleção de um ou outro tipo de confortação depende da situação 

(criticidade da circunstância), da necessidade percebida (de quem demanda, considerando seu 

estado emocional), do papel que o confortador desempenha na relação inter-pessoal (mãe, 

esposa, amiga, profissional etc.). O estabelecimento de uma relação de auxílio mediante os 

gestos de atenção através do tocar, falar e escutar expõe o componente afetivo bem presente 

nessa interação. 

Morse (1992) argumentou que o conceito de cuidado é inadequado como foco essencial e 

compreensivo para a teoria, pesquisa e prática em enfermagem, discutindo a relevância do 

conceito do conforto e seus componentes que deve ser o objeto de atenção dessas três atividades 

em enfermagem. O argumento, então, é desenvolvido para sugerir que o propósito último da 

enfermagem é promover o conforto invés do cuidado. Assim, o papel das enfermeiras varia do 

provimento de medidas de conforto para aquelas que dão suporte para que o assistido conquiste 

o conforto por seu próprio mérito.  A autora considera o cuidado como um afeto ou sentimento 

moral de responsabilidade pela pessoa assistida motivando a ação em enfermagem  Ele está 

presente no processo de confortação, possibilitando a alteração do estado de bem-estar. O 

cuidado é um componente essencial do conforto e necessário para mantê-lo, mas o conforto 

envolve o cuidado e não o contrário. 

Morse, Solberg e Edwards  (1993)  analisaram  a  confortação na interação entre a mãe e seu 

bebê recém operado a partir do exame de um conjunto de incidentes registrados em 40 horas de 

vídeo. O comportamento de confortação, verbal e tátil, foi investigado.  O gesto carinhoso 
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rítmico de afago com as mãos foi a maneira mais comum de toque oferecido. Pelo estudo as 

autoras sugeriram que os incidentes de confortação, embora breves no contexto analisado, 

desempenham um  efeito forte mesmo diante da brevidade das ações de confortação oferecidas. 

O componente afetivo da confortação está manifesto mesmo em gestos breves de contato entre 

confortador e o confortado.  

O conforto numa perspectiva fenomenológica foi abordado por Morse, Botorff e Hutchinson 

(1994) procurando entender a sensação de conforto nos pacientes, cientes de que embora o 

conforto consista num objetivo relevante na enfermagem, é importante conhecer sobre a 

experiência de conforto durante o adoecimento ou o dano e como o conforto é melhor 

conquistado. Ao fazer uma revisão das descrições sobre conforto abordadas por vários autores, 

inclusive Kolcaba (1992b), considerou que uma adequada descrição do conforto não havia 

ainda sido desenvolvida na pesquisa em enfermagem, destacando que várias aproximações 

qualitativas têm se esforçado para alcançar a experiência qualitativa do conforto nos pacientes, 

assim como as maneiras pelas quais é possível alcançar o conforto. Essas autoras declararam 

que tais investigações constituíam um começo importante na compreensão da complexidade da 

experiência relativa ao conforto e ao desenvolverem um estudo de natureza também qualitativa, 

buscaram a compreensão da essência das vivências do conforto em pacientes que passaram pela 

experiência de adoecimento e dano partindo da narrativa de suas histórias. O aspecto tênue da 

natureza do conforto é indicada, introduzindo a ideia de conforto total como um padrão ouro de 

referência, onde o alívio de desconfortos consiste no primeiro passo em sua direção. A noção 

de nível de conforto também é apresentada, marcando o limite entre o estado de conforto e 

desconforto, indicando que a tarefa da enfermagem consiste em manter o estado do paciente 

dentro do âmbito do nível de conforto do paciente, facilitando a atuação do próprio paciente 

neste sentido, como que proporcionando-lhe certo empoderamento ao colocá-lo em condição 

de participação no processo de alcançar e manter o conforto, coerente com a ideia de 

fortalecimento que a etimologia do termo nos remete. Destacam, por fim, que o desafio da 

enfermagem é a busca continuada por maneiras inovadas para assistir os pacientes na busca e 

manutenção pelo seu nível de conforto, de forma que ele possa se mover rumo ao conforto total, 

ou seja, a saúde. Concluem que para vivenciar o conforto são requeridas ações individuais 

(iniciativa própria, quando possível) e sociais (resultante do convívio e apoio de familiares e 

amigos, principalmente) sobre as circunstâncias envolventes e que as coisas com as quais 

alcançamos o conforto nos são familiares, como o aquecimento, o que nos faz sentir seguros, 

protegido do frio e do vento, amparados num recinto ou abrigo e menos vulneráveis.  
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Ainda Morse, Botorff e Hutchinson (1995) destacaram o aspecto paradoxal do conforto, 

quando observaram, das vivências de pacientes com graves doenças, cirurgias ou traumas, que 

o conforto não é um estado último de serenidade e paz, mas efêmero, intervalo de alívio do 

desconforto marcante. Uma compreensão do conforto conectado ao desconforto empodera e 

fortalece o paciente em relação à consciência de sua corporalidade despertada pelo processo de 

adoecimento e recuperação, intuindo algo importante, que faz com que as autoras argumentem 

que o conforto é um paradoxo melhor  compreendido não pelo conceito de conforto em si, mas 

pelo seu oposto. Concluíram que isto sustenta, ao invés de negar, o constructo do conforto como 

meta do cuidado em enfermagem. 

Morse e Carter (1995) exploraram a narrativa de uma jovem mãe sobrevivente perante 

múltiplas perdas (entes queridos, seu lar, seu ambiente comunitário) e dores prolongadas e 

agudas  no tratamento de queimaduras oriundas de um explosão, para desenvolver e contrastar 

os conceitos de resistência e sofrimento. Estratégias de persistência, ou seja, sobrevivência ao 

imediato impacto do trauma, o extenso tratamento de reabilitação e ajustamento social foram 

descritos e contrastados então com a experiência de sofrimento. O artigo descreveu como essa 

pessoa por fim reformulou um senso de aceitação de si e de seu futuro. Sua capacidade de 

resistir alcançou dimensões de cura tanto físicas como emocionais. O cuidado em enfermagem 

que não a assistiu em resistir, e que então aumentou seu sofrimento, e o cuidado que foi 

percebido como confortante, e que então aumentou sua habilidade de resistir e reduziu seu 

sofrimento foram descritos. Como conclusão importante, podemos dizer que o conforto não é 

algo prescrito, assegurado por uma habilidade técnica do profissional de enfermagem, mas algo 

constituído na intersubjetividade entre quem assiste e quem é assistido, não alguém passivo, 

mas ativo e coautor no processo de confortação.  

Mcllveen &  Morse  (1995) pesquisaram sobre o papel do conforto no cuidado em 

enfermagem ao longo de oito décadas entre 1900 e 1980 consultando um conjunto de 621 

artigos e 17 livros em enfermagem envolvendo as palavras chaves comfort, comfortable, 

conforting, unconfortable, discomfort e pain. A análise de conteúdo revelou 12 categorias 

explicando diferentes papeis do conforto na enfermagem e estratégias de conforto para provisão 

do cuidado em enfermagem. No período considerado foram identificadas três  mudanças de 

ênfases. Nos primeiros 29 anos, o conforto era proeminente e um imperativo moral em 

enfermagem. Nos 29 anos seguintes o conforto foi considerado uma estratégia para alcançar 

aspectos fundamentais do cuidado em enfermagem. Nos últimos 20 anos do período 

considerado, o conforto perdeu destaque. Embora neste intervalo final do período o aspecto 

físico do cuidado tenha sido dominante, o conforto emocional tornou-se crescentemente 
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importante. O conforto mostrou-se significativo para pacientes para os quais não havia 

tratamento médico.  As autoras concluíram que a mudança de papel do conforto no tempo está 

associada aos avanços na educação em enfermagem, medicina, tecnologia médica, e a adoção 

de estruturas  teóricas em enfermagem.  No Quadro 6.2 consta a periodização considerada dos 

autores,  mas aqui expandida para um período anterior, nos primórdios da reflexão sistemática 

em enfermagem a partir de Florence Nigthingale (1860) e outro posterior, marcando a transição 

de milênios, em que o tema do conforto passa a revigorar na enfermagem. 

 

QUADRO 6.2 - Papel do pelo conforto na enfermagem e consideração ao paciente desde 1860. 

Períodos 

a partir de 1860 1900 - 1929  1930 - 1959  1960 - 1989  de 1990 até hoje 

essencial  imperativo  estratégia  
no cuidado  

estratégia  
paliativa   

essencialidade 
revigorada 

Humanidade do 
paciente 

Tecnologização da assistência em saúde  
e desumanização do paciente, principalmente 

Humanização e 
Confortabilidade 

Fonte: adaptado de Morse (1995) 

 

A essa questão da atenuação da importância do conforto no processo de cura, que é regido 

atualmente pela tecnologia em saúde, que o faz relegá-lo a um paliativo, é importante contrapor 

o fato de que melhorar o nível de conforto dos pacientes tem repercussão na administração 

medicamentosa, o que sugere que o papel do conforto pode reaver um status que outrora lhe era 

outorgado. Fitzpratik e Flaherty (1978) mostraram a influência de técnicas de relaxamento no 

aumento do nível de conforto de pacientes sujeitos a cirurgias e provendo-os de melhor 

tolerância na lida com a dor no pós-operatório. Essas autoras investigaram a efetividade da  

técnica de relaxamento para o aumento do nível de conforto de um grupo de pacientes recém 

pós-operatório no esforço do primeiro momento de deixar o leito, que compuseram o grupo 

experimental. Este grupo foi comparado ao um grupo controle que não foi submetido à técnica 

compartilhando a mesma circunstância e observado no mesmo tipo de esforço.  A diferença 

média de relatos de dor incisional e sofrimento corpóreo, consumo de analgésico e alterações 

na taxa respiratória foram estatisticamente significantes, sustentando as hipóteses de que o uso 

da técnica de relaxamento para redução da tensão muscular conduz a um aumento no nível de 

conforto de pacientes pós-operatórios assim como reduz o consumo de analgésicos. Os achados 

significantes desta pesquisa indicaram a necessidade de pesquisas  em enfermagem 

considerando o uso da técnica de relaxamento como meio de controle da dor mediante o 

aumento do nível de conforto dos pacientes.   
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O conforto, então, oscila entre um recurso ora paliativo ora não, dependendo da circunstância 

da enfermidade. No caso específico de pacientes com câncer, quando o foco do cuidado muda 

da cura para o paliativo, a necessidade para medidas específicas de conforto torna-se um assunto 

de primeira ordem em enfermagem.  Fleming, Scanlon e D´Agostino (1987) realizaram uma 

pesquisa descritiva sobre a identificação e descrição de necessidades de conforto em pacientes 

em estágios avançados de câncer, mediante relatos do grupo de enfermagem de um hospital 

dedicado a esse tipo de assistência. Da questão sobre como as enfermeiras proviam o conforto, 

foi possível descrever comportamentos associados à provisão do conforto pelas enfermeiras, os 

quais foram categorizados em sete componentes identificados na filosofia do cuidado presente 

no hospital – psicológico, psico-social, espiritual, direto e dignidade do paciente, envolvimento 

afetivo com familiares e amigos, redução da severidade da doença, e o uso de uma equipe 

multidisciplinar.   Os achados sugeriram que o conforto é percebido abrangendo uma ampla 

faixa de atividades da enfermagem, propriamente dito, tendo em vista que as respostas  foram 

representativas de toas as categorias. Isto pode orientar sobre as áreas a serem consideradas 

quando o planejamento de medidas de conforto e aprimorar o cuidado de pacientes em estados 

adiantados de câncer numa variedade de circunstâncias.  

Proctor , Morse , Khonsari  (1996)  abordaram o recurso da conversa  na anteriormente 

identificada hierarquia toque – conversa – escuta presente no ato da confortação, destacando 

seu potencial em vigorar a assistência. A linguagem dirigida a um grupo de pacientes em 

situação de sofrimento num setor de enfermagem prestado ao trauma foi examinada através do 

recurso de filmagem. Foi identificado um único conjunto registrado com ocorrência simultânea 

do aspecto linguístico e padrão de entonação que caracterizam o conforto através da fala. Os 

dados descritivos revelaram que as enfermeiras reservam esse registro apenas para pacientes  e 

que o ajuste lingüístico é feito dentro do registro infantil.  Esse registro de conforto pela fala 

das enfermeiras foi caracterizado por um conjunto restrito de funções pragmáticas incluindo: 

(a) auxílio aos pacientes a suportarem uma situação difícil e delicada; (b) obtenção de 

informação que contribui para a avaliação da condição do paciente; informar e ser informado 

sobre procedimentos; (c) e expressar verbalmente consideração pelo paciente. Outros aspectos 

léxicos e gramaticais e usados em conjunto com entoação específica nesse contexto do conforto 

através da fala usado pela enfermagem  foram discutidos no que se refere ao processo de 

interação. O componente afetivo do conforto está aqui mais uma vez expressa, pois não basta a 

palavra adequada, se o modo de proferi-la também não o é. 

Morse, Havens e Wilson (1997) abordaram a diferença entre interação e relacionamento no 

contato que se estabelece entre o profissional da enfermagem e o paciente, constatando aí uma 
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fragmentação dentro de um processo unificado por natureza. O modelo interação – 

relacionamento de confortação é apresentado, no qual a interação enfermeira - paciente  é 

proposto como um recurso para ambos negociarem e estabelecerem um desejado 

relacionamento terapêutico. As ações das enfermeiras são descritas em três níveis 

interrelacionados, a saber, (a) o das estratégias de confortação – ações separadas que em 

conjunto forma o estilo de cuidado da enfermeira; (b) o estilo de cuidado, ou conjunto de 

estratégias de confortação e (c) os padrões de relação, ou comportamentos normativos e 

profissionais. Esses três processos são disponibilizados em resposta aos sinais de estresse, 

índices de desconforto, e padrões de relação que formam as ações do paciente. As autoras 

destacam que é através dessa interação de ações de enfermeiras e pacientes que o 

relacionamento enfermeira-paciente é negociado. Este modelo é dirigido ao paciente, dinâmico, 

interativo e dependente do contexto.  Mesmo que o modelo seja dirigido pelo estado 

comportamental do paciente, ação e reação, ambos enfermeira e pacientes mantém o controle 

– a enfermeira seleciona a estratégia ou estilo a ser usado e o paciente, em negociação, 

recusando ou aceitando o cuidado, mantém o controle. Mais uma vez é ressaltada a importância 

da atitude ativa do paciente como um sujeito de seu processo de confortação que deve ser 

caracterizado por estratégias de ações, percepções, escutas e avaliações na relação estabelecida 

com o profissional de enfermagem. 

Morse (1997) conceituou uma teoria do conforto (TCM), explicando sobre a centralidade do 

conforto na enfermagem e, adotando exemplos de situações críticas em pacientes sujeitos a 

trauma, descreveu o papel das enfermeiras na confortação. A autora considerou o conforto 

como um estado relativo e que o objetivo da enfermagem é assistir o paciente para persistir em 

alcançar o conforto. As enfermeiras avaliam o estado de conforto do paciente, o conforto 

devendo ser provido dentro do nível de conforto do paciente, sendo distinto e particular para o 

paciente. No provimento do conforto as enfermeiras respondem aos sinais do paciente, indícios 

da situação, e daí usam suas habilidades de avaliação para selecionar e administrar estratégias 

de conforto apropriadas, reavaliam o paciente, aplicam outras estratégias, quando necessário, e 

assim por diante até que o conforto seja alcançado. Além de dissolver a noção de conforto 

prescrito, objeto já de prévia crítica, destaca-se a capacidade de percepção da situação do 

paciente e a habilidade de dar sentido aos seus gestos e expressões e então recorrer às técnicas 

disponíveis, alternativas ou não, ou mesmo criadas para o momento, levando em conta a 

configuração do campo. O diagrama na Figura 6.2 ilustra a conceituação de sua teoria. 
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FIGURA 6.2 - Conceituação da TCM 
                 

Ausência de 
Sofrimento 
Conforto 

               Sofrimento 
Paciente fora 
de controle                

                 

O propósito da confortação é conduzir o paciente rumo ao conforto  

 
Conforto é auxiliar 
 o paciente reaver e 

manter controle 
 

 
Se o cuidado está apropriado ao estado do paciente, sincronizado com seu 

reconhecimento a respeito e sendo percebido pelo paciente como competente e 
necessário então o paciente cede ao cuidado e permite que seja instaurado pela equipe 

de enfermagem o processo de elevar o nível de conforto do paciente 
 

 
Paciente não 
receptivo ao 

cuidado  

Fonte: elaborado pelo autor, segundo Morse (1987) 
 

Morse e Proctor  (1998) apresentaram uma explicação para os padrões de confortação 

oferecidos em pacientes bastante debilitados por traumas sofridos de forma a prover-lhes 

recursos para suportar e controlar a dor do dano sofrido e durante o tratamento recomendado. 

O cuidado provido a um grupo de 67 pacientes em dois centros de trauma foram gravados  e 

analisados usando métodos de observação e análise linguística. Durante procedimentos 

dolorosos, nos quais pacientes exibem sofrimento extremo, uma enfermeira assumiu o papel de 

confortadora. As enfermeiras usaram um padrão de modo de fala (recurso do conforto através 

da fala), toque e postura comportamental distintiva que capacitaram o paciente a suportar a 

agonia e manter o controle. Nesse estudo as autoras descreveram o trabalho de confortar do 

profissional em enfermagem em situações de emergência, desenvolvendo em seguida o recurso 

de registro de conforto pela fala  (CTR) e por fim descreveram comportamentos concomitantes 

que facilitam lidar com a resistência do paciente. Elas sugeriram que o trabalho de confortar 

das enfermeiras nessas situações capacitam os pacientes a suportar o sofrimento e reduzir 

choques e estresse pós-traumático subseqüente ao cuidado ao trauma. Mais uma vez é revelada 

a importância do componente afetivo na confortação alinhavando os recursos de fala, toque e 

expressão corporal adequados do profissional em enfermagem. 

Morse (2000) parte da ideia de que a confortação é algo amplo e complexo. É estar em 

sintonia com as dicas provenientes do paciente em relação ao seu sofrimento de forma a prover 

medidas em enfermagem para obter alívio. Embora a intenção de confortar o paciente tenha 

sido uma tarefa de longa data do profissional em enfermegem, nas últimas duas décadas a autora 

constata que tal tarefa tem sido assumida no contexto da ‘teoria do cuidado’ que foca na 

enfermeira – seu afeto e motivação em sua assistência – colocando o paciente num perfil 

passivo, como um recipiente do cuidado. O confortar, no entanto, deve ser dirigido pelo 

paciente, num perfil ativo, onde, suas expressões são indícios para que as enfermeiras 
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respondam  às necessidades dele. A autora, então passa a discutir aspectos relativos ao 

provimento do conforto, partindo da etimologia e definições do dicionário Merriam-Webster, e 

em seguida indicando os objetivos de curto e longo prazo do confortar. O processo de confortar 

é situado dentro de uma estratégia híbrida, ao mesmo tempo normativa e heurística na qual há 

um fluxo retroalimentivo em confortação  (comforting feedback loop, CFL) diagramado 

envolvendo expressão – observação – avaliação – estratégia de conforto – expressão – 

observação – avaliação e assim sucessivamente na Figura 6.3.  

 

FIGURA 6.3 - Estrutura do Fluxo retroalimentativo em confortação CFL 

 
Fonte: elaborado pelo autor baseado em  Morse (2000) 

 

A autora discute ainda os aspectos relativos a elevação do nível de conforto, considerando a 

confiança do paciente no profissional em enfermagem,  o elemento chave nessa questão. Dentro 

desse contexto aponta inclusive fracassos de estratégias de confortação que aumentam o 

desconforto dos pacientes, exemplificando-as. Concluindo, a autora sumariza a teoria da 

confortação que reconhece que o paciente dá dicas sobre seu estado (expressão), as quais as 

enfermeiras devem estar aptas a identificá-las (observação) e prover estratégias de confortação 

apropriadas (intervenções), sejam  indiretas, no entorno do paciente (ambientação),  ou diretas, 

no paciente (tocar, falar, escutar), para, então, verificar a apropriação delas (avaliação) dando 

sequência ao processo. Por fim, exemplos de estratégias bem e mal sucedidas foram 

apresentadas, assim como os estágios que caracterizam a gradativa entrega do paciente às 

intervenções. Neste último artigo da autora na sequencia aqui considerada, há as seguintes 

reiterações a respeito do processo de confortação: a) superar a teoria do cuidado por uma teoria 

do conforto; b) reelaborar a postura do paciente, tradicionalmente passiva, para outra, ativa, 

sempre que possível, no processo de confortação; c) o profissional em enfermagem deve se 

aprimorar no sentido de aguçar sua capacidade de perceber as reais circunstâncias e mensagens 

do paciente, seja através da comunicação verbal ou não-verbal,  no intuito de sempre buscar 
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elevar seu nível de conforto; d) reconhecer  a importância do desenvolvimento da confiança do 

paciente em relação ao profissional em enfermagem nessa relação interpessoal peculiar que se 

estabelece no processo de confortação, lembrando que confiança nos remete segundo Houassis 

(2009), a força interior, firmeza, por exemplo, qualidades estas imanentes ao significado do 

lexema de confortar e sua cognação. 

Benner (1984: in Kolcaba, 2003) revelou o papel da ajuda desempenhados pelo profissional 

em enfermagem, através de oito competências onde o conforto está tanto implicitamente como 

explicitamente presente: a) criação de uma atmosfera para e o estabelecimento do compromisso 

para a cura; b) provimento de medidas de conforto e preservação da pessoalidade frente a dor 

e o colapso; c) presença e maximização da participação do paciente e seu controle na sua 

recuperação; d) interpretação de dores e seleção de estratégias apropriadas para o 

gerenciamento e controle da dor; e) provisão de conforto e comunicação através do toque; f) 

provisão de suporte emocional e informacional ao familiares do paciente; g) e orientar do ponto 

de vista emocional e do desenvolvimento, os pacientes durante mudanças.  

Rankin – Box (1986: in Kolcaba, 2003) remeteu o conforto ao bem estar físico e emocional 

e constatou que só há coerência em interpretar afirmações sobre a importância do conforto com 

base numa definição sobre ele. Ela sugeriu que as intervenções devem ser permeadas pelo 

conforto e que além da gestão de desconfortos, as enfermeiras devem ser capazes de reconhecer 

o que faz seus pacientes se sentirem mais confortáveis e como manter o conforto alcançado. 

Por fim, a autora intuiu sobre a presença de variáveis físicas, psicológicas, sociais e ambientais 

que as enfermeiras devem considerar nas suas ações de confortação. Tais variáveis foram 

absorvidas na TCK como contextos da experiência humana, indicadas no Quadro 1. 

Donahue (1989: in Kolcaba, 2003) fez uma seleção de trabalhos de artistas procurando 

destacar valores humanistas, estéticos e éticos na prática da enfermagem. Dentre os conceitos 

que a autora selecionou relacionados com a arte da enfermagem está o conforto, o qual auxilia 

que o mundo da enfermagem abranja a integração de aspectos físicos, emocionais e espirituais 

no cuidado do paciente. Considerou que é através do conforto e das medidas para alcançá-lo 

que as enfermeiras oferecem força, esperança, solicitude, apoio, encorajamento e assistência às 

pessoas, individualmente ou em grupo, nas suas diversas experiências nas circunstâncias da 

vida. Todos os itens desse oferecimento estão são acepções direta ou indireta vinculadas ao 

confortar e sua cognação afirmativa: força está no âmago do lexema da palavra; esperança 

relaciona-se com confiança já abordada acima; apoio e assistência relacionam-se com auxílio,  

presente numa das acepções de conforto apresentada por Aulete (1968); encorajar foi abordado 

na sinonímia de confortador por Fernandes (2002) através de acoroçoar; solicitude está 
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relacionado com o aspecto do cuidado atencioso e afetuoso, conforme Houassis (2009), 

expressando o aspecto emocional envolvido no processo de confortação mediante afetividade, 

como já mencionado em estudos já arrolados. 

Arrington e Walborn (1989: in Kolcaba, 2003) apresentaram o conceito de conforto 

ministrado por cuidadores em um inusitado arranjo domiciliar para atender as necessidades de 

uma pessoa com problemas de saúde fora do ambiente hospitalar. Tais cuidadores promotores 

do conforto domiciliar eram voluntários amigos ou conhecidos da referida enferma. No 

domicílio, eles dedicavam diariamente algumas horas de seu dia dando assistência às 

necessidades que eram demandadas. O cuidado dos voluntários consistiam em suporte 

ambulatorial; intermediação nas chamadas telefônicas; condução de veículo para compromissos 

externos como consultas médicas; preparo de refeições; promoção de períodos de descanso 

pacificados; escuta às alegrias e frustrações da assistida e compartilhamento com ela dos 

próprios desafios do cuidador. A pessoa, assim, sentiu-se confortada pela conexão que 

estabeleceu com um mundo de atividades corriqueiras e cotidianas. Os cuidadores abordaram 

a pessoa em sua totalidade, provendo apoio emocional e permitindo-lhe contato com o mundo 

exterior, assim como conforto e força para ajudá-la focar em sua cura e restabelecimento. O 

principal nessa modalidade de confortação foi permitir que a pessoa debilitada mantivesse o 

vínculo com seu mundo, preenchendo as lacunas de capacidade de realização das atividades 

intra e extra domiciliar, de companhia  e auxílio nas relações interpessoais do cotidiano criando 

uma atmosfera confortalecedora capaz de prover uma ambiência propícia para o 

restabelecimento da saúde, provida de confortabilidade. 

Hamilton (1989) buscou explorar o significado e atributos do conforto a partir da percepção 

de pacientes crônicos em arranjo geriátrico hospitalar. A partir de quatro questões básicas, a 

primeira sobre definição de conforto, uma segunda sobre como obtê-lo, a terceira sobre o que 

o prejudica e uma quarta sobre como torna-se mais confortável,  a análise das respostas permitiu 

identificar cinco temas recorrentes entre os respondentes que remetem ao conforto: a) o ;  (dor, 

normalidade intestinal, debilidades); b) auto-estima (sentimentos em relação a ajustamentos, 

independência,  reconhecimento, confiança, descontração, participação, bem-informado); c)  

posicionamento (adequação do mobiliário fixo ou móvel, capacidade de executar atividades 

desejadas em situações de vigília uma vez neles posicionados, atendimento a solicitações de 

mudança de mobiliário, opções de posturas); d) proximidade e atitudes da assistência hospitalar 

(receptividade, atenção, disposição, compromisso, incentivo à autonomia do paciente); e e) a 

vida hospitalizada (ambientação e atmosfera doméstica, contato e participação familiar e social 

– fisioterapia e terapia ocupacional – , zelo com o momento da refeição). Para cada um desses 
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temas o autor apresentou os fatores que contribuem, prejudicam e promovem o conforto.  O 

impacto da enfermagem no conforto dos pacientes é destacado com realce para a influência da 

qualidade da relação que se estabelece entre cuidador – assistido sobre as dimensões do 

conforto. O discutido no artigo é de senso comum na área, abordando crenças básicas e 

enfermagem prática, sendo necessário compreender que são por meios simples e elementares 

que pacientes experimentam mais conforto. É necessário uma postura amigável, carinhosa, 

empática, acessível, compromissada, motivadora em relação ao paciente, assim como confiante 

na sua capacidade de participação em decisões sobre seu tratamento, procurando tentar ver a 

vida através dos olhos deles de modo que seja possível intuir sobre suas necessidades. O autor 

conclui que a mensagem clara do estudo é que o conforto é multidimensional, significando 

diferentes coisas para diferentes pessoas. Os componentes físico, interacionais, ambientais e 

sentimentais compartilham na percepção do paciente sobre o conforto.  Constatamos neste 

artigo um tipo de paradoxo do conforto, pois se por um lado há uma aura de complexidade que 

lhe é inerente, por outro lado atitudes relativamente simples mas coerentes e afetuosas para com 

o paciente deflagram o confortalescimento, assim como que os aspectos bio-físiológicos , psico-

socio-afetivos e ambientais constituem os pilares de sustentação da promoção do conforto.  

Andrews e Chrzanowski (1990: in Kolcaba, 2003), apresentam a questão do conforto 

vinculado ao trabalho de parto, e afirmaram que a dor de parto estava relacionada a uma ampla 

variedade de fatores psicossociais e fisiológicos, embora a posição maternal tenha sido objeto 

de foco do artigo. O instrumento Avaliação do Conforto Maternal, foi utilizado para estimar o 

conforto maternal, envolvendo o foco de atenção da parturiente, contato do olhar durante as 

contrações, atividades e tensões musculares durante as contrações,  padrões de respiração e 

vocal, e verbalizações a respeito da capacidade de continuar com o trabalho.   Esse estudo sobre 

as repercussões da posição do parto – ereta (ou de cócoras) ou deitada (decúbito dorsal) – sobre 

o conforto materno embora não significativamente evidenciadas, apontou para o fato de que o 

conforto é algo complexo e multidimensional.  

Gropper (1992: in Kolcaba, 2003) afirmou sobre o aspecto multidimensional do conforto 

assim como as pessoas integravam as dimensões, física, sociais espirituais, psicológicas e 

ambientais de forma impar. Identificou o aspecto fortalecedor e virtuoso do conforto nas 

crianças que passam a canalizar a energia mais para a recuperação que na expressão de mal-

estar. Foi observado também que quando as enfermeiras deliberadamente confortam os 

pacientes, atingem as necessidades dos pacientes, inclusive latentes, em várias dimensões, além 

da fisiológica, como por exemplo, a espiritual, onde a esperança consiste num componente 

necessário ao processo de restabelecimento.  Além de conceituar o conforto imbricado com a 
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prática da enfermagem, a autora considerava o conforto premente para o paciente e que a  saúde  

consistia no conforto físico e emocional. Por fim a autora também considerou que as pessoas 

buscam o conforto não restrito ao contexto da assistência em saúde, tanto de modo construtivo 

como destrutivo. No primeiro caso isto ficava evidenciado nas atividade de auto-conforto 

mediante relacionamentos familiares, escolha por estilos de vida saudáveis, atividades de 

realização pessoal não vinculadas à profissão, incluindo o engajamento naquelas pessoalmente 

significativas. No segundo caso estão aquelas que envolvem adição, desordem alimentar, 

promiscuidade sexual e suicídio, indícios de que as pessoas se deparam com um desconforto 

existencial. A atenção orientada sobre tais desconfortos pode levar as pessoas a desenvolver a 

habilidade de lidar com eles e vir a atenuá-los,  possibilitando uma nova conduta, em busca por 

comportamentos saudáveis, e porque não, significativos, virtuosos e auspiciosos, 

complementando. 

Neves-Arruda, Larson e Meleis (1992: in Kolcaba, 2003) desenvolveram um estudo 

qualitativo e transcultural sobre o conforto, sobre o qual se procurou fazer uma descrição, a 

identificação de necessidades correlatas e no que consiste sua fonte, sempre do ponto de vista 

dos pacientes hispânicos envolvidos no estudo através de perguntas feitas em sua língua natal 

pelos pesquisadores.  A complexidade do conforto também foi revelada pelos autores, 

sugerindo que muitos aspectos do conforto no contexto da cultura hispânica eram bastante 

similares à aqueles na estrutura taxonômica do conforto originalmente sugerido por Kolcaba 

(1991). Os autores argumentam que o estado confortável consiste em viver uma vida normal 

não se sentindo como alguém doente. Os pacientes admitiam que o conforto podia ser provido 

por cuidadores, amigos, membros da família, por si próprio e divinamente. Em ambiente 

assistencial de saúde, onde as enfermeiras são importante fonte social de conforto, o tipo de 

conforto oferecido era determinado pelo prognóstico do problema de saúde e o tipo e grau de 

desconforto. A provisão de um conforto contextual e significativo era um desafio. Temas 

recorrentes destacados eram que conforto é saúde e que as necessidades de conforto são 

universais. Convém ressaltar o aspecto social e individual do confortalescer constatado neste 

estudo: o conforto pode ser adquirido na intersubjetividade ou na individualidade, e neste 

segundo evidencia o aspecto pronominal de confortar visto na aproximação semântica. Um 

aspecto importante revelado consistiu no senso do conforto como imanente ao ser humano. 

Cameron (1993) resgatou a noção histórica do conforto como a quintessência da prática da 

enfermagem, quando, na época, havia um questionamento se o conforto permanecia ou não 

como um aspecto integral do cuidado em enfermagem. Havia um movimento vindo das pessoas 

envolvidas com eventos relacionados a saúde pessoal ou de seus familiares perante um descaso 
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com o processo de recuperação do paciente propriamente dito em prol de aspectos tecnológicos 

e institucionais na assistência. Esse episódio do conforto do ponto de vista do paciente esforçou-

se em apontar tanto o estado então vigente da prática do conforto dentro da prática da 

enfermagem e o que constituía o conforto do ponto de vista do paciente hospitalizado. Disso 

resultou principalmente a percepção de que o conforto não é um processo passivo. O conforto 

aproxima-se mais de processo dinâmico, com cada paciente ativamente engajado em melhora 

do seu conforto pessoal. De fato, a falta de conforto consistia num estímulo para os pacientes 

iniciarem um processo denominado “compensação integrativa”, ou seja, um recurso 

identificado pela autora  e que  envolve  três estágios –  monitoramento, rede de relações, 

persistência – expresso no comportamento dos pacientes para enfrentarem a experiência de 

hospitalização, caracterizada como um problema social básico. A “compensação integrativa”, 

então, consistia em um recurso pelo qual era almejado o aumento do nível de conforto pessoal 

do paciente. Neste artigo também houve recorrência ao significado da palavra conforto a 

questão do conforto vai além das discussões tradicionais da relação profissional de enfermagem 

– paciente, assumindo os contornos de uma rede de apoio entre os pacientes compartilhando 

suas experiências no ambiente hospitalar e assim estimulando o confortalecimento do grupo. 

Taylor (1992), é aqui colocada na interface entre a seqüência estendida de publicações acima 

desenvolvida e a repercussão da TCK na pesquisa em conforto humano, que será apresentado 

nos parágrafos que se seguem, pelo fato de tratar da relação confortador – confortado como um 

encontro. Nesse artigo que tratou desse tema do encontro no processo da confortação,  a autora 

destacou que a relação estabelecida entre este profissional e paciente, expressa uma afinidade 

humana, ou seja um exemplo de empatia. Dentro do contexto do cuidado, os profissionais em 

enfermagem são percebidos como pessoas de extraordinária efetividade muito pelo modo no 

qual sua humanidade é revelada através do conhecimento e habilidades que faz seu ser inteiro 

aliado ao paciente algo mais que apenas um exercício profissional de cumprimento de tarefas 

prescritas. Observou, assim, a implicação para o conhecimento assim surgido dessa interação, 

e do estudo profissional, que consiste na necessidade de uma nova conceituação sobre esse 

profissional como pessoa, de forma que eles venham a ser descritos não apenas em termos de 

seu papel profissional e funções desempenhadas, mas também como pessoas que compartilham 

suas qualidades humanas com seus pacientes. Essa diretriz relacional baseada na perspectiva 

de um encontro fundamentado pela empatia expressa a apropriação plena do potencial do 

aspecto emocional na prática de confortação revelando um resgate do vigor da afetividade na 

contribuição para a melhoria das condições de conforto do paciente e seu melhor engajamento 

no processo de cura ou falecimento digno. 
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A TCK foi aplicada para lidar com diversos tipos de eventos relacionados à saúde, mas 

também houve sua aplicação em outros campos. No caso do contexto da saúde, uma série de 

estudos em áreas específicas vem sendo desenvolvido apoiando-se na TCK, embora aqui não 

se pretenda fazer um juízo da TCK, mas, por ora, constatar esse fenômeno repercussivo que 

marca um momento histórico nessa transição de milênios de revigorar o papel do conforto no 

processo de cura ou dignificação do falecimento. Dowd, Kolcaba e Steiner (2000) utilizaram 

estratégias cognitivas para o aumento do controle urinário e do conforto disso decorrente. A 

TCK deu suporte ao compromisso de lida com uma sindrome que afeta o aparelho unirário 

(CUBS – compromissed urinary bladder syndrome) favorecendo uma intervenção holística 

delineada para aumentar os efeitos de um programa educacional para tratar a CUBS. Mediante 

a análise estatística dos resultados de um estudo quase-experimental, os autores concluíram que 

houve variações entre os grupos de  controle e submetido ao tratamento,  este apresentando 

mais conforto e melhora que aquele.                                                                                                                                                             

Novak, Kolcaba, Steiner e Dowd (2001) abordaram a medição do conforto em cuidadores e 

pacientes em estágios avançados do cuidado no final da vida. Considerando o conceito de 

conforto essencial para a prática da enfermagem, seja em termos das medidas adotadas para 

provê-lo, seja na avaliação do estado do conforto do paciente, destacaram-no nesta situação do 

paciente terminal e de seu cuidador. Na ausência de instrumentos para medir o conforto 

holístico nessas pessoas, os autores o fizeram de maneira direta e separada nestes dois grupos, 

ressaltando que não foi mensurada a percepção dos cuidadores sobre o conforto de seus 

pacientes. Nesse intuito, foram utilizados o Questionário Geral do Conforto (GCQ) e uma 

escala visual para aspectos do conforto, denominada linha de conforto (CL) ambos adaptados 

da teoria do conforto de Kolcaba (TCK). O estudo apresentou a força e a correlação entre esses 

dois instrumentos. Os autores concluíram que frente a demanda de hospitais de pacientes 

terminais e agências de cuidados paliativos em serem capazes de quantificar a essência do 

cuidado prestado, nomeadamente facilitando o conforto de pacientes e seus cuidadores, os 

instrumentos testados no estudo habilitam esses estabelecimentos assistenciais em saúde avaliar 

e documentar os esforços vigentes para prover o conforto dos dois grupos envolvidos.  

Dowd, Kolcaba e Steiner (2002) abordaram a questão da necessidade de padronizar  

medições funcionais e psicossociais através da TCK, objetivando para avaliar propriedades e 

relacionamentos entre oito medidas de conforto, condição da frequência urinária e 

incontinência, e qualidade de vida. Envolvendo um grupo de voluntários, as autoras 

examinaram uma medição do conforto referente ao CUBS, cinco medições das condições da 

incontinência urinária e duas medições da qualidade de vida, das quais foi possível extrair 
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relações entre as variáveis que foram apresentadas e discutidas com recomendações para lidar 

com a questão. 

Malinowski e Stamler (2002)  exploraram o conceito do conforto em enfermagem, partindo 

do reconhecimento de que consiste numa necessidade substancial através da vida e cientes do 

fato de que a influência tecnológica aliada ao desejo de cura tendem a relegar o trabalho do 

conforto em enfermagem a uma tarefa simples capaz de ser provida  por cuidadores não-

profissionais, ao invés de considera-lo algo integrado em todos os níveis da promoção da saúde.  

As autoras consideraram o conforto como um conceito já explorado na enfermagem, e várias 

definições o incluíram como o resultado da enfermagem, sua função, considerado como uma 

necessidade básica e mesmo um processo, sem, portanto, haver um consenso sobre sua 

definição na literatura. Neste trabalho, as autoras investigaram a conexão das ideias de conforto 

presentes na literatura com as teorias de Watson (Cuidado Humano) e Leininger (Cuidado 

Cultural) e descobriram que havia uma confluência ao conforto em ambas. Repercussões dos 

achados das autoras são dirigidas à educação em enfermagem, assim como necessidade de mais 

pesquisa e metodologias recuperando Watson e Leininger seria apropriado para explorações 

adicionais sobre esse conceito. Implicações práticas incluem reflexão sobre o significado do 

conforto para o paciente no contexto dos valores culturais de forma a incorpora-los no 

planejamento e implementação do cuidado em enfermagem. As autoras concluem que dada a 

corrente ênfase na promoção da saúde e a importância do conforto no processo de cura, o 

conforto é um elemento indispensável para o cuidado humano holístico e culturalmente 

congruente. 

Stiefer (2002) desenvolveu uma análise do conceito do conforto, que embora de uso 

frenquente na literatura da enfermagem, não tem sido definido de forma clara ou consistente, 

procurando esclarecer o significado de conforto empregando uma abordagem sistemática de 

análise evolucionária do conceito nesse campo disciplinar, consultando diversas fontes 

documentais – livros, artigos, posicionamentos de organizações profissionais, pesquisa 

eletrônica – chegando a conclusão de que ainda é necessária  uma clara definição e significado 

de conforto de forma a ser possível o uso empírico do conceito para o desenvolvimento do 

conhecimento da enfermagem. A partir de 20 documentos selecionados pela autora para sua a 

análise evolucionária do conceito, a autora identificou cerca de 60 atributos relativos a estado 

e o processo do conforto, os quais foram agrupados em sete amplas categorias recuperadas no 

Quadro 6.3.   Em seguida a autora discute aspectos relativos aos antecedentes e consequnentes 

do conforto. No caso dos antecedentes embora alguns estudos façam menção ao desconforto 

prévio experimentado, há quem não admita sê-lo necessário para induzir a busca pelo conforto. 
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Em relação aos consequentes do conforto, na análise desenvolvida pela autora, ela elencou sete, 

os quais estão recuperados no Quadro 6.4. Por fim a autora propõe uma definição para conforto, 

qual seja, o estado e/ou processo que é individualmente definido, multidimensional e dinâmico; 

ele pode ser temporário ou permanente e requer que a necessidade de alguém seja satisfeita nos 

domínios físico, psicológico, social, espiritual e/ou ambiental dentro de um contexto específico.   

 

QUADRO 6.3 - Atributos do conforto 
Categorias Considerações 

1. Comunicação Interação confortador-confortado pela fala, toque, 
escuta é essencial ao conforto 

2. Família e relacionamentos Relação com familiares e amigos proporcionam 
senso de consideração e apoio essenciais ao conforto 

3. Funcionalidade Força, capacidade, competência possibilitam o 
engajamento em afazeres proporcionando conforto 

4. Características próprias ou idiossincrasias dos 
pacientes 

Senso de independência, controle, atitude de  opinar, 
calma, braveza, são associados ao conforto  

5. Alívio de sintomas psicossociais e físicos, 
estados e intervenções 

A percepção de melhora de aflições ou sua supressão 
expressam aquisição de conforto 

6. Atividades e estados espirituais Atitudes e crenças religiosas na providência e 
esperança fortalece e promove o conforto 

7. Proteção e Segurança  Disponibilização de facilidades e tecnologias 
adequadas ou apropriadas promove conforto 

Fonte : adaptado de Siefert (2002, pp. 19-20). 
 

QUADRO 6.4 - Consequentes do conforto 
Identificação Constatação 
1. O senso de paz interior  (Arruda & et al., 1992) 
2. Uma experiência de prazer  (Kolcaba, 1992b) 
3. Sentimento de cuidado  (Larson, 1987) 
4. Alívio de sintomas, tais como alívio de dor  (McIlveen & Morse, 1995) 
5. Redução do sofrimento  (Fleming et al., 1987) 
6. Diminuição do desequilíbrio  (Cameron, 1993) 
7. Ausência de desconforto  (Kolcaba, 1991; Morse, 1995) 
Fonte : Siefert (2002, pp. 19-20) 

 

Wilson e Kolcaba (2002 e 2004) aplicaram a TCK no contexto da perianestesia.  O primeiro 

artigo resgatou o fato de que, diante da variedade de aspectos que o conforto envolve, a partir 

da definição técnica do conforto de Kolcaba (1992), a atuação num aspecto específico pode 

deflagrar  efeitos  significativos sobre o conforto total. Nesse artigo as autoras sustentam isto 

através da ênfase em  intervenções para trato da ansiedade, cujo desconforto, uma vez severo, 

afeta negativamente a função fisiológica. Nesse sentido, objetivos e medidas de conforto em 

cada fase do cuidado em perianestesia é abordado. O segundo artigo consistiu no 

desenvolvimento do artigo anterior, com foco mais na prática do cuidado em perianestesia, 

adaptando aspectos relevantes da TCK nesse contexto, proporcionando domínio sobre a 

definição do conforto, habilidade na identificação de intervenções e destacando a importância 

do objetivo de elevar o conforto do paciente na circunstância considerada. 
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Kolcaba e DiMarco (2005) apontam para o fato de que embora o foco dos protocolos sejam 

o alívio da dor, há um interesse crescente  pelo conforto da criança na literatura pediátrica sobre 

estratégias de confortação infantil e de seus familiares. Entretanto, os autores ponderam que se 

deve transladar da atitude de considerar o conforto no sentido de neutralidade, ou seja , como 

ausência de um desconforto específico e passando a considerá-lo como  resultado holístico e 

positivo, para tornar mais efetivas as estratégias de confortação. Nesse sentido, consideraram a  

TCK  como uma abordagem de cuidado proativa e multifacetada com uma estrutura para a 

pesquisa e prática pediátrica acessível de compreensão e implementação. Sua aplicação 

mostrou-se fortalecedora e satisfatória no contexto considerado com benefícios institucionais 

onde a cultura do conforto é valorizada. O conforto é um assunto interdisciplinar e transcultural. 

Na perspectiva transcultural, Sakyo (2005) apresenta o útil e importante termo japonês 

"anraku" como uma tradução do termo inglês  “comfort”. Esses termos são comparados entre 

em relação à literatura em enfermagem da abordagem de análise conceitual de Rodgers, a qual 

inclui definições, termos alternativos, antecedentes, consequentes, e conceitos correlatos. O 

autor constata  similaridades entre ambos os termos, cujas definições apresentavam atributos 

multidimensionais  extensivos. A diferença residia no fato de que "anraku" se restringia à 

habilidade das enfermeiras. Como no caso da TCK, o autor sugeriu a expectativa de que  o 

"anraku" se desenvolva na enfermagem japonesa contemporânea. 

Kolcaba, Tilton e Drouin (2006) argumentam que a aplicação de uma teoria na prática é 

multifacetado requerendo compatibilidade com valores e missões institucionais, compreensão 

acessível e simplicidade bastante para orientar a prática. Devido à sua universalidade, a TCK 

foi usada num hospital inglês sem fins lucrativos, para prover um padrão coerente e consistente 

para melhorar o cuidado e promoção da prática profissional, assim como servir como estrutura 

unificante de aplicação numa linha de reconhecimento de status.  

Goodwin, Sener e  Steiner (2007), na fronteira entre educação e enfermagem,  discutiram 

como aspectos da TCK foram adaptados para um programa de educação ligeiro em 

enfermagem. O princípio de educação de aprendizado centrado foi combinado com a TCK para 

desenvolver estratégias positivamente influentes nos atributos e contextos do conforto dentro 

da comunidade de aprendizes. Com ênfase numa balanceada exposição acadêmica à arte do 

conforto e ciência da enfermagem, estudantes e professores desenvolveram uma mútua parceria 

satisfatória de aprendizado. O resultado da matriz adaptada da estrutura taxonômica de Kolcaba 

expuseram os educadores e estudantes à aplicação da TCK. Há indícios que essa adaptação 

pode auxiliar os alunos em se transformarem em enfermeiros profissionais confortados e 

confortadores em seus papeis, compromissados com o objetivo de uma longa vida aprendendo.   
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Dowd, Kolcaba, Steiner e Fashinpaur (2007) realizaram uma comparação entre toque de 

cura, assistência personalizada e a intervenção combinada em conforto e estresse em jovens 

estudantes do ensino médio. Três intervenções de enfermagem para aumentar o conforto total 

e reduzir o estresse relativo a eventos em jovens estudantes desse nível educacional 

experienciando estresse foram comparadas.  Em conforto e estresse, o toque de cura teve um 

resultado imediato melhor enquanto a assistência personalizada  teve efeitos tardios melhores. 

Um exemplo de repercussão da TCK fora do âmbito da enfermagem foi identificada no 

contexto da auditoria. Carrignton e Catsús (2007) abordaram  situações desconfortáveis na 

atividade de auditoria, sinalizando a possibilidade de reverter esse quadro com apoio da TCK. 

Nesse artigo os autores partiram do fato de que o fio sociológico da pesquisa em auditoria 

apontou algumas dificuldades da definição Associação de Contadoria Americana (AAA) 

afirmando que a auditoria consiste na obtenção e avaliação da  evidência objetivamente no que 

concerne às declarações  sobre ações econômicas. Por outro lado, a auditoria tem sido descrita  

como um ritual de verificação que produz conforto. Os autores, então, buscaram ampliar a 

compreensão da produção do conforto pela investigação de um processo cujo desfecho é uma 

auditoria. Isto envolveu a questão de pesquisa sobre como os auditores percebem a produção 

do conforto. Os entrevistados identificaram desconfortos no processo de auditoria. Eles foram 

orientados para identificar os principais aliados e inimigos no processo que constitui uma 

auditoria. Na apresentação das entrevistas, a TCK foi empregada como recurso para interpretar  

as afirmações dos entrevistados em termos do conforto como estado, alívio e renovação. Os 

autores concluíram que o estado de conforto que é demandado a se tornar confortável com a 

auditoria altera em relação a quais autores estão engajados com a produção do conforto. 

Alcançar o estado de conforto envolve a decisão de que desconfortos suficientes foram 

aliviados. Além disso, como a definição do que significa alcançar o estado de conforto muda, 

mais ou menos conforto, como alívio, é requerido, e a auditoria, entendida como vir a ser 

confortável, é renovada. Sugerido pela TCK,  o artigo considerou a auditoria como uma 

atividade de produção de conforto examinando três de suas dimensões nela. 

McAfee (2008) estudou fatores estressantes no estudante e na faculdade em um programa 

de curso de graduação em enfermagem procurando evidenciar seus os níveis de estresse que 

não tem sido expressos em estudos similares. Índices específicos de mensuração do estresse 

foram selecionados  e avaliada a correlação entre eles, para determina se havia uma relação 

preditiva envolvida incluindo variáveis demográficas.  A TCK forneceu uma estrutura para o 

estudo onde o nível de transcendência concernente ao enfrentamento do estresse foi explorado. 

Faculdades foram encorajadas a explorar estratégias de conforto em si mesmas e nos estudantes 
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para aumentar o aprendizado e o desempenho, resultando em elevados graus e sucesso do 

programa. 

SILVA (2008) tratou do conceito de conforto na perspectiva de clientes e de enfermeiras em 

unidades de internação hospitalar, objetivando a conceituação do conforto, a classificação de 

predicações/características atribuídos(as) ao conforto de modo a contribuir para o conceito de 

conforto, a partir de tesauros semânticos, e a identificação, nos predicados referenciais, a forma 

verbal denotativa do conforto. Com  abordagem qualitativa, o  estudo adotou como estratégia 

metodológica para a obtenção dos dados a aplicação de questionários com perguntas abertas e 

fechadas. O referencial teórico utilizado foi a TCK e a Teoria do Conceito de Ingetraut  

Dahlberg. Os dados foram analisados à luz da análise de conteúdo de Bardin, onde as 

predicações foram exaustivamente lidas e ordenadas em quadros. A predicação 

predominantemente mais referenciada foi o “bem-estar”, a forma-verbal/termo denotativa do 

conforto, culminando em um conceito concebido pelos autores da pesquisa. A segunda 

categoria trata do ambiente, do corpo e dos cuidados de enfermagem como elementos do 

conforto. O autor concluiu que é possível construir cientificamente uma terminologia específica 

de enfermagem, que cuidado e conforto são termos antinômicos, pois, nem todo cuidado é 

confortante. O conforto é resultado de um cuidado de enfermagem ou de um autocuidado. Por 

fim, sugeriu que o conforto é imprescindível ao ambiente e aos corpos dos indivíduos 

envolvidos. 

March e McCormarck (2009) examinaram a tradição da disciplina da enfermagem tomar 

emprestado  teorias de outras disciplinas e o fato de outras disciplinas de cuidado em saúde 

tomarem emprestadas a teoria da enfermagem para abordarem seus problemas específicos. Uma 

breve revisão de literatura de um grupo de teorias tomadas emprestadas estabeleceu uma base 

para examinar como a modificação da estrutura teórica da TCK pode orientar o pensamento e 

o trabalho de outras disciplinas de cuidado em saúde.  Esta mudança situa a TCK como um 

aceitável esquema de orientação de atividades para todas as disciplinas de cuidado em saúde 

dentro de uma instituição, sendo possível transpor essa teoria originalmente oriunda da 

enfermagem para aplicação no cuidado em saúde em geral. No clima do cuidado em saúde que 

envolve uma colaboração interdisciplinar, uma única estrutura teórica tem o potencial de 

facilitar um maior entendimento entre as disciplinas e maior continuidade do cuidado para os 

pacientes e seus familiares. No intuito de demonstrar com clareza esta asserção um exemplo 

hipotético foi apresentado. 

Apóstolo e Kolcaba (2009) descreveram a eficácia da intervenção da imagem orientada para 

diminuir a depressão, a ansiedade e o estresse e aumentar o conforto em psiquiatria 
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considerando um grupo de pacientes com desordens depressivas mediante um estudo  quase -

experimental.  Um grupo experimental ouviu um CD de imagem orientada por um período  de 

tempo e foi submetido a dois instrumentos,  a escala de conforto em pacientes psiquiátricos e a 

escala de estresse, ansiedade e depressão, em dois momentos distintos, antes e depois. Um 

grupo de controle também foi submetido a esses instrumentos.  Medições repetidas revelaram 

que o grupo experimental obteve um significante incremento no conforto e diminuição na 

depressão,  ansiedade e no estresse ao longo do tempo. 

Apóstolo (2009) pesquisou sobre o estado corrente do conhecimento nos significados 

teóricos do conforto no contexto das teorias de enfermagem, não deixando de fazer referência 

à Florence Nightingale, precursora da reflexão sistematizada em enfermagem no mundo 

ocidental. A pesquisa baseou-se na consulta em tempo real de bases bibliográficas CINHAL e 

MEDLINE que disponibilizavam texto integral, assim como SIELO, além de duas bibliotecas 

de escolas de enfermagens portuguesas, seguindo um processo sistemático desde a seleção das 

fontes de pesquisa até a avaliação crítica dos textos selecionados. A questão de pesquisa 

consistiu em saber quais os significados teóricos do conforto dentro do contexto das teorias em 

enfermagem e como resultado, o conforto foi identificado, na literatura em enfermagem, como 

um elemento do cuidado em enfermagem e conectado a sua origem e desenvolvimento. 

Expressões significativas desse conceito foram encontrados nas teorias de Leininger, Watson, 

Morse e Kolcaba. Para Leininger e Watson o conforto é um componente do cuidado. Já Morse 

considerou o  cuidado como um constructo do conforto. Morse e Kolcaba estão de acordo com 

o fato de que a intervenção em enfermagem é uma ação de confortação, cujo resultado é o 

conforto. O autor entendeu que Morse centrou seu trabalho no processo de conforto, ações de 

enfermagem, constatando que ela não mencionou a avaliação do resultado dessa ação. No caso 

de Kolcaba, o autor observou que ela, ao considerar que o processo de conforto torna-se 

completo com a avaliação do resultado, desenvolveu uma teoria de médio alcance no qual o 

conceito de conforto foi operacionalizado.  

No Quadro 6.5 são destacadas citações da precursora da enfermagem como campo 

disciplinar da saúde e das duas pesquisadoras de presença marcante no momento recente de 

revigoração do papel do conforto como essêncial para a  pessoa assistida nesse campo 

fenomenal halóico que é o da enfermagem, entre as fronteiras aurélicas do são para onde somos 

atraídos pelas forças centrípetas da convalescência e aquelas obscuras do sem noção para onde 

somos sugados pelas forças centrífugas da degenerescência. 
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QUADRO 6.5 - Citações de autoras que destacaram o conforto em enfermagem de outrora e atual 
Nightingale  (1860; p.181) sobre o propósito da observação do paciente em enfermagem: 
 
“In dwellings upon the vital importance of sound observation, it must never be lost sight of what observation is for. It is 
not for the sake of piling up miscellaneous information or curious facts, but for the sake of saving life and increasing 
health and comfort.” (…) 

“Insistindo na importância vital de uma  promissora observação, não se deve perder de vista para que serve a observação. 
Ela não tem como propósito reunir variedades de informações ou fatos curiosos, mas sim, salvar vidas, aumentar a saúde e 
o conforto”  

Morse (2000; p.34), sobre o processo de confortar na TCM: 
 
“Comforting begins with the nurse's detection of a patient's 
signal of distress, and is followed by the assessment of that 
signal, the implementation of a comforting strategy, and 
the evaluation of the outcome. If one strategy proves 
unsuccessful, the process, which I've called the comforting 
feedback loop, begins again”  

 

Kolcaba (2003; p14) e suaa definição de confrorto na TCK: 
 

“ (...) Comfort is the immediate experience of being 
strengthened by having needs for relief, ease, and 
transcendence met in four context (physical , 
psychospiritual,  social and environmental)” (…)  

 

 
“ Confortação começa com a detecção pelas enfermeiras 
dos sinais de sofrimento e é seguida pela avaliação do 
sinal, a implementação de uma estratégia de confortação  e  
a avaliação do resultado. Se uma estratégia é  mal 
sucedida, o processo, o qual eu denominei de fluxo 
retroativo de confortação, é iniciado de novo.”  
 

(...) “Conforto é uma experiência imediata do ser 
fortalecido pela satisfação de necessidades de alívio, 
tranquilidade e transcendência nos quatro contextos da 
experiência humana  (físico,  psicoespiritual,  social e  
ambiental).” 
 

Fonte: selecionado e traduzido pelo autor 

 

Whitehead, Anderson,  Redican e Stratton (2010) estudaram a avaliação do impacto vigente 

do Consórcio para Educação em Enfermagem sobre o Término da Vida (ELNEC), um programa 

de treinamento sobre morte  e ansiedade na formação profissional em enfermagem, envolvendo 

considerações sobre o falecimento e conhecimento do processo de falecimento utilizando os 

princípios da TCK em nível institucional. Uma vez completado o treinamento, a capacitação 

das enfermeiras no decréscimo da ansiedade sobre a morte e de aspectos intervenientes, assim 

como o  incremento do conhecimento sobre o processo de falecimento consistiu na hipótese de 

pesquisa.  Esta hipótese foi testada e confirmada mediante um desenho metodológico 

envolvendo um grupo experimental e outro de controle, resultando na recomendação da oferta 

do treino em ELNEC na rotina básica de todos os programas de formação profissional em 

enfermagem em que a assistência de pacientes terminais está presente. 

Holland, Gray e Pierce (2011) estudaram recursos para lidar com a vulnerabilidade e 

disparidades  de cuidados em saúde de americanos de descendência Africana com esclerose 

múltipla. Foram selecionadas duas teorias de médio alcance: o Modelo de Experiência do 

Cliente (CEM) e a TCK, as quais foram comparadas, procurando avaliar a aplicabilidade desta 

nesse tipo de paciente, como uma alternativa daquela.  
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Ponte, Silva, Aragão, Guedes e Zagonel (2012) analisaram a contribuição do cuidado clínico 

em enfermagem para o conforto psicoespiritual de mulheres com infarto agudo no miocárdio 

mediado pela TCK. Quatro encontros foram realizados com o grupo de pacientes, nos quais 

foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, diários de campo, observação participante e 

análise de conteúdo de categorias temáticas.  Os cuidados implementados no contexto 

psicoespiritual foram o fortalecimento da espiritualidade, esclarecimento da doença, auxílio na 

lida com a nova  situação de saúde e situações de confusão mental e desorientação. A percepção 

do conforto psicoespiritual foi apresentada baseando-se na TCK.  

Goodwin e Candela (2013) realizaram um estudo qualitativo que explorou se a prática 

profissional de enfermeiras noviças foram beneficiadas pelo aprendizado da teoria holistica do 

conforto (TCK) e providas de uma estrutura conceitual de apoio à transição da formação para 

o exercício profissional. O estudo foi conduzido entre graduandos de um programa de 

enfermagem onde a teoria do conforto holístico foi  estabelecido como uma filosofia centrada 

no aprendiz  através do curriculum. Um processo fenomenológico baseado na metodologia 

qualitativa de van Manen em educação envolvendo entrevistas semi-estruturadas e análise de 

conteúdo foi utilizado.   As enfermeiras relembraram o que significava o conforto holístico para 

elas na escola e descreveram as experiências vividas de assimilação do conforto holístico nas 

atitudes e comportamentos na prática profissional. Temas foram estabelecidos e uma estrutura 

conceitual foi desenvolvida para melhor compreender as experiências vividas pelas 

enfermeiras.  Os resultados mostraram que o conforto holístico foi experienciado como uma 

abordagem construtiva para transcender inevitáveis dificuldades durante a transição da escola 

para  o exercício profissional.  As participantes descreveram significativo aprendizado de 

aquisição de comportamento de auto-fortalecimento usando a TCK.  Aos princípios da TCK 

foram creditados a facilitação  das enfermeiras em realidades de trabalho e recomendado para  

melhores resultados dos pacientes.   Segurança e orgulho no cuidado do paciente foram 

resultados positivos inesperados. O estudo oferece novas possibilidades de aplicação do 

conforto holístico na preparação de enfermeiras para a prática profissional.  

Krinsky, Murillo e Johnson (2014) também aplicaram a TCK em pacientes cardíacos. A 

abordagem em enfermagem baseada na TCK foi discutida referente ao paciente sofrendo 

sintomas relativa a desconforto de síndromes cardíacas. Uma intervenção específica do 

‘momento de quietude’ foi descrita para seu uso potencial dentro dessa população como medida 

de conforto que remete aos quatro contextos do conforto: físico, psicoespiritual, ambiental e 

sociocultural. Sem perceber isso, várias enfermeiras podem atuar dentro da estrutura da TCK. 
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Aplicações explícitas da TCK podem beneficiar a prática em enfermagem. O uso da TCK em 

pesquisa fornece evidência para intervenção considerada no tipo de paciente em questão.  

Boudiab e Kolcaba (2015) valeram-se da TCK na revelação das complexidades das 

necessidades de cuidados da saúde de Veteranos, especialmente aqueles que serviram em 

combate e de seus familiares inclusive. Limitações físicas impactam a saúde mental e os 

problemas mentais afetam todos os aspectos do ajustamento na vida civil. A TCK foi 

reconhecida como recurso para oferecer um padrão simples e holístico de identificação de 

necessidades, criação de intervenções para atendê-las e avaliação dos efeitos das intervenções 

adotadas. Nesse estudo as autoras demonstraram como a TCK tem sido aplicada pelo Sistema 

de Administração de Veteranos para preencher a meta de provisão do cuidado centrado ao 

veterano. A aplicação da TCK aos cuidados diários dos referidos pacientes e de seus familiares, 

a deflagração de planos e o acompanhamento em diversas situações, assim como meios de 

aumentar a integridade e a imagem institucional foram discutidos.  

Ludington-Hoe (2015) abordou a importância do contato físico entre a mãe e seu bebê diante 

do fato de que o nascimento e o ambiente do recém-nascido é estressante, especialmente para 

os pré-natais que tem de conviver com um aparato médico durante essa adaptação ao mundo 

extra-uterino.  A autora sugeriu que o contato físico mãe-recém-nascido consiste numa medida 

de conforto importante, uma vez que abrange vários domínios da TCK. Evidencias sugeriram 

que este contato promove estabilidade fisiológica e calor, auxilia na organização do sono da 

criança, reduz o estresse e a dor e torna o leite materno prontamente disponível.  

Nesta revisão sobre reflexões a respeito do conforto no campo da enfermagem, observa-se 

que  vários autores buscaram um estudo semântico em relação ao termo conforto ( Kolcaba & 

Kolcaba, 1991; Cameron 1993; Morse, 2000;  Siefert, 2002 e Apóstolo, 2009)  para balisar suas 

reflexões envolvendo conceito, definição e teoria sobre conforto na enfermagem. Tais 

iniciativas motivaram que nessa pesquisa fosse desenvolvida uma aproximação semântica, em 

língua portuguesa, porém de modo mais abrangente. 

A maneira de sistematizar a abordagem do conforto enfatizando mensuração, mesmo num 

contexto holístico (Kolcaba, 1997; Kolcaba e Steiner, 2000), envolvendo teorização de cunho 

epistemológico revela a proeminência da perspectiva pós-positivista de Kolcaba (1994; 2001) 

com aspectos de pragamatismo  (artigos que a autora desenvolve em parcerias aplicando a TCK 

ou não: March e McCormarck, 2009; Holland , Gray e Pierce, 2011; Ponte, Silva, Aragão, 

Guedes e Zagonel, 2012; Goodwin e Candela, 2013; Krinsky, Murillo e Johnson, 2014; 

Ludington-Hoe 2015), tendendo a um pragmatismo e que causou certa resistência dos adeptos 

às perspectivas construtivistas já enraizadas no campo da enfermagem (Kolcaba, 2003, p. 9). 
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Embora a autora tenha persistido em sua trajetória, dois  artigos subsequentes de Kolcaba 

(1995a e b) procuraram comtemporizar esse quadro discutindo enfermagem como uma arte, 

mas enquanto um domínio franco de uma técnica onde o fazer requer uma maneira de, e então 

a imbricação entre prática e teoria e a noção de uma ciência associada à arte, há um ambiente 

propício para que o pós-positivismo impere. Como na tese que ora se desenvolve há uma 

perspectiva de reflexão pré-disciplinar em relação ao tema do conforto, antes de sua 

fragmentação inter e intradisciplinar, uma perspectiva construtivista de abordagem 

fenomenológica pode ser  útil para uma tentativa de desfragmentação. Havia uma expectativa 

de que as reflexões sobre conforto em enfermagem enfatizassem a ação de quem provê o 

conforto – a enfermeira – sobre quem o recebe – o paciente, num ambiente assistencial de saúde, 

numa relação assimétrica, em sentido unívoco enfermeira  paciente, predominantemente 

normativa, em que a atitude ativa é da enfermeira sobre o paciente passivo (precipuamente, mas 

não plenamente, como em Nigthingale, 1860), sendo quase inconcebível a possibilidade de uma 

relação interativa biunívoca sensível à expressividade manifesta do paciente  (verbal ou não 

verbal) capaz inclusive de se organizar em rede de auxílio mútuo nas enfermarias (Cameron, 

1993). Porém, no processo de confortação constatamos empoderamento (Kolcaba, 1996), 

relaxamento e imagem guiada (Fitzpratik e Flaherty, 1978; Kolcaba, 1998 e 1999; Apóstolo e 

Kolcaba, 2009), empatia, simpatia, intuição, compatia, afetividade, complexidade, 

corporalidade,  encontro, confiança, cuidado e autocuidado (Kolcaba, 2003; Morse, 1983; 

Morse, 1992; Taylor, 1992; Morse, Solberg e Edwards , 1993; Morse, Botorff e Hutchinson, 

1994; Morse, Botorff e Hutchinson,1995; Proctor , Morse , Khonsari  1996; Morse e Proctor, 

1998, Morse 2000; Silva, 2008). Os equívocos e fracassos em estratégias de confortação 

revelam a necessidade de considerar o papel ativo e colaborativo do paciente (Mcllveen &  

Morse ,1995) e mostram a complexidade do confortar (Orlando 1978; Kolcaba e Wikler, 1997) 

que não é uma necessidade restrita ao campo da enfermagem (Carrignton e Catsús 2007).  

Nessa dialética do processo de confortação entre o profissional de enfermagem 

confortalecedor e o paciente confortalecível, é notório, por um lado,  a importância do aspecto 

emocional na perspectiva de ser possível estabelecer um campo intersubjetivo favorável à 

manifestação do conforto. E, por outro lado, o conforto percebido consiste em si numa 

experiência emocional corroborada por Schmid (2018) quando de sua reflexão do conforto 

como atmosfera.  Para concluir este capítulo é oportuno enfatizar esse enlace entre conforto e 

emoção.  

De uma maneira sucinta, na perspectiva biológica, emoção consiste num processo  

neurológico que evoluiu guiando o comportamento no intuito de preservar, por exemplo, nossa 
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espécie (Gazzaniga, Ivry & Mangun, 2014). Numa perspectiva psicológica, ela consiste num 

sentimento despertado por uma vivência (Atikinson et al., 2002) ou, com ênfase 

fenomenológica, o reflexo afetivo de nosso encontro com o mundo. Quanto aos componentes 

da emoção, de uma maneira geral, segundo Gazzaniga, Ivry & Mangun, (2014, p. 427) os 

psicólogos concordam que há pelo menos três: (a) reação fisiológica a estímulos, (b) resposta 

comportamental e (c) sentimentos. Refinando tal informação, segundo  (Frijda ,1986; e Lazarus 

, 1991,  in Atikinson et al., 2002, p.411), são seis esses componentes: (i) experiência subjetiva 

–  envolvendo estado afetivo ou os sentimentos associados à emoção;– respostas envolendo o 

sistema nervoso autônomo; (iii) ideias e crenças que acompanham a emoção – cognições sobre 

as emoções e  situações associadas; (iv) expressão facial; (v) reações à emoção – significações 

dela oriunda sobre a vida ou nossa visão de mundo; (vi) tendências de ação associadas – 

conjunto de comportamentos expressos a partir dela. No Quadro 6.6 constam os dois conjuntos 

de componentes da emoção. 
 

QUADRO 6.6  - Componentes da emoção 
Em geral Com refinamento 

– (i) Experiência subjetiva 
(a) Reação fisiológica (ii) Reação corporal 
 (iii) Ideias e crenças associadas 
(c) Sentimentos (iv) expressão facial 
 (v) reações à emoção 
(b) Resposta comportamental (vi) Tendências de ações associadas 
Fonte: Gazzaniga etal. (2014), para coluna à esquerda e Frijda (1986) e  Lazarus (1991)  in Atikinson et al. 
(2002), para coluna à direita. As cores relacionam componentes afins entre as situações geral e refinada. 

 

Considerando a experiência emocional do conforto, ela é subjetiva uma vez que é 

individualizada; há uma repercussão fisiológica que diz respeito à homeostase, envolve  

aspectos sentimentais relacionados à tranquilidade, contentamento, alívio;  volta a consciência 

para  ideias e crenças sobre esse tipo de experiência emocional que pode vir a relaxar a 

musculatura facial podendo imprimir-lhe uma expressão peculiar e trazer reações de um senso 

de bem-estar. Uma resposta comportamental, pode ser a capacidade de descontração do estresse 

e ser capaz de relaxar ou mesmo vir a estar motivado ao engajamento na busca pelo 

comportamento saudável. Um aprofundamento sobre o aspecto emocional do conforto conduz 

à questão sobre o conforto vir ou não a ser uma emoção básica, ou seja, se ele é uma emoção 

básica em potencial ou não e a partir daí se deve ou não ser considerado uma emoção complexa. 

É preciso refletir sobre em que categoria de emoção o conforto se encaixaria. 
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Gazzaniga et. al (2014, pp.430-432) esclareceram que emoções básicas compreendem um 

grupo restrito de emoções, cada qual com características únicas  forjada pela evolução e 

apreendida por expressões faciais. Estudos precursores sobre emoções e expressões faciais 

foram desenvolvidos por Duchenne (1862) e Darwin (1873). Ekman  (1999) sugeriu um grupo 

de seis emoções básicas e um grupo de doze potenciais emoções básicas que estão recuperadas 

no Quadro 6.7. Consta em negrito, no referido quadro, três emoções relacionadas com o 

conforto, qual sejam, alívio, satisfação e prazer sensorial. Pelos núcleos acepcionais 

identificados, o conforto está, por um lado, quase plenamente representado pelas emoções 

relacionadas com alívio, satisfação e prazer sensorial. Se for considerado que para certa 

circunstância conforto significa alívio, e em outra satisfação de uma necessidade material ou 

moral, e numa terceira, uma sensação de bem-estar material, seria possível admiti-lo, coerente 

com cada circunstância, como emoção básica potencial.  

 
QUADRO 6.7  - Emoções básicas e potencialmente básicas segundo Ekman  (1999) 

WEBE                                                         PBE 
Inglês Português Inglês Português Inglês Português 
Anger Raiva Contempt Desprezo Excitement Excitação 
Fear Medo Shame Vergonha Pride in achivement Orgulho na conquista 
Sadness Tristeza Guilt Culpa Relief Alivio 
Enjoyment Alegria Embarrassment Embaraço Satisfaction Satisfação 

Disgust Nojo Awe Temor Sensory pleasure Prazer sensorial 

Surprise  Surpresa Amusement Diversão Enjoyment Prazer em geral 
WEBE: well-established basic emotions; PBE: potential basic emotions. Fonte: Gazzaniga, et  al. (2014, p. 432) 

 

Em relação às emoções complexas, também segundo Gazzaniga et. al (2014, p.430; pp.432-

433), estas consistem num grupo de emoções resultante da combinação de emoções básicas, 

algumas das quais sendo aprendidas social ou culturalmente, que podem ser identificadas como 

evoluídas de sentimentos de longa duração. Pelas emoções básicas apresentadas, é difícil 

admitir que alguma combinação entre elas resulte na experiência emocional de conforto 

considerando-o, assim uma emoção complexa. Por fim, Gazzaniga et. al (2014, p.430; pp.433-

434)  aponta uma terceira categoria pela qual a emoção pode ser melhor compreendida como 

uma reação em relação a um estímulo ou prazer envolvido na experiência ou quão motivado a 

pessoa se sente sobre aproximação ou recusa em relação a uma circunstância. No caso do 

conforto, é possível abordá-lo no bicontinuum desconforto-conforto-desconforto envolvendo 

avaliação da reação emocional e caracterização da emoção pelas ações e objetivos que a 

motivam.  O conforto então poderia vir a ser situado num contexto do estímulo afetivo a partir 

de Russell e Snodgreess (1987) como sugeriu Schmid (2018), dentro da psicologia ambiental. 
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7.  RUMO AO ENTENDIMENTO COMPREENSIVO DO CONFORTO 

 

O compreensivo é um conceito que surgiu como consequência de um exame da noção de 

horizonte e cuja introdução é devida à Jaspers61, como nos esclarece  Mora (2004, p. 510). Não 

há horizonte que abarque o todo, prossegue esse autor à respeito da concepção do filósofo, 

sendo cada horizonte limitador e limitado. Seria possível um horizonte dos horizontes, 

compreendendo ou abarcando o todo? Não, responde Jaspers, embora considere que há o 

compreensivo, abrangendo os horizontes particulares, mas que não é um horizonte específico. 

Na fenomenologia, como nos esclarece Graumann (2002, p. 98), dentre suas ideias 

fundamentais, consta aquela da pessoa como um centro corporificado de orientação no mundo, 

contrastada com o cartesianismo, pois ocupa um lugar de onde experimenta um ponto de vista 

nele engajado. Deste ponto de vista, os objetos são vistos – e mesmo recordados ou imaginados 

– mediante perspectivas, ou perfis. Pertencente a este campo de visada, um objeto é apreendido 

em aspectos condizentes com o ponto de vista considerado, o que consiste numa etapa da 

adumbração proposta por Husserl62, em que a sequência de aspectos apreendidos na série de 

pontos de vista tomados serão agrupados no conjunto do horizonte interno da pessoa 

constituindo-lhe uma percepção inerente dele. Desde que perspectivamente dados objetos 

remetem quem percebe a outros objetos no seu contexto imediato, denominado por Husserl de 

horizonte externo, cada processo perceptivo ou experiência cognitiva é, fenomenologicamente 

falando, não apenas perspectiva ou relativa ao ponto de vista, mas também horizontal, isto é, 

intrinsecamente contextual num horizonte que se apresenta. Como, além disso, cada horizonte 

remete aquele que percebe a horizontes mais amplos, cada experiência é, em última análise, 

abrangida por uma ideia de um horizonte de todos os horizontes, instalando aqui uma 

controvérsia entre Jaspers e Husserl. 

  Para um posicionamento em relação à controvérsia, partiremos da descoberta principal da 

fenomenologia de que toda “consciência é consciência de algo” (Merleau-Ponty,1999, p.15), a 

partir da noção de intencionalidade, a compreensão fenomenológica de algo é adquirir domínio 

da intenção total, perscrutando a forma desse algo e sua significação, indícios da abordagem 

noético-noemática. Qualquer expresso ou manifesto significa. A aglutinação da poeira dos fatos 

delineia algo coeso do qual uma fala é possível. Deve-se compreender algo de certo ponto de 

                                                           
61 Karl Theodor Jaspers (1883 - 1969) foi um psiquiatra alemão e filósofo do século XX de tradição 
existencialista e neokanticista, segundo https://pt.wikipedia.org/wiki/Karl_Jaspers 
62

 Edmund Gustav Albrecht Husserl foi um matemático e filósofo alemão que estabeleceu a escola da 
fenomenologia. Ele rompeu com a orientação positivista da ciência e da filosofia de sua época. 
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vista, indaga o filósofo? Como resposta, antecipando sua reflexão sobre o perspectivismo, uma 

reiteração do adumbramento husserliano, o filósofo orienta que: 

 

“deve-se compreender de todas as maneiras ao mesmo tempo, tudo tem um sentido, (...) 

essas visões são verdadeiras, sob a condição de que não a isolemos, (...) caminhemos (...) 

fundo (...) e encontremos o núcleo único de significação existencial que se explica em cada 

perspectiva. (...) explicações [disciplinares ou através das disciplinas] (...) são verdadeiras, 

já que o pensador pensa a partir daquilo que ele é. (...) [Mas] a (...) reflexão será total (...) se 

conseguir fazer (...) junção (...) com as explicações externas (...) em uma estrutura de 

existência (...) [rumo] à ‘gênese do sentido’ (...) [husserliana] (...) única a nos ensinar o (...) 

[sentido de algo]. (Merleau-Ponty,1999, pp. 17-18). 

 

O compreensivo de que trataremos aqui será o compreensivo abrangente,  além daquele de 

justaposição, procurando superar o impasse da limitação das fronteiras rumo a um sentido 

difuso que alinhave as contribuições particulares.   

Na perspectiva perceptiva husserliana, a  redução fenomenológica implica numa suspensão 

de pressuposições e compromissos com a atitude natural, buscando atenção na experiência 

mundana do fenômeno e atenção mais à apresentação do mundo do que é apresentado. A 

redução é um modo de reflexão e o domínio da reflexão é ‘o campo fundamental da 

fenomenologia’  segundo Husserl (Ideas I:50, in Cerbone, 2012, p.42). Pela descrição 

fenomenológica,  a partir do ponto de vista da redução,  é possível buscar respostas para 

questões consideradas ideais para a fenomenologia, as quais dizem respeito às estruturas 

essenciais da experiência. Que estrutura deve ter a experiência a fim de ser experiência? Como 

é possível para a experiência consciente alcançar ou contatar algo? Isto é, como é possível a 

intencionalidade? Tomando como exemplo a experiência das pessoas em relação à confortação, 

nosso foco de interesse aqui, a partir de Cerbone (2012, pp.42-49) é possível passar das questões 

acima para as seguintes: (a) que tipo de estrutura a experiência deve ter a fim de ser de ou sobre 

a confortação? (b) que tipo de estrutura a experiência deve ter a fim de ter o conteúdo 

confortação? (c) Como é possível para a experiência consciente ser de ou sobre confortação?  

Onde  (a) e (c) são diferentes formulações para uma mesma questão.  

Seria conveniente precisar o tipo particular de confortação, mas de um modo geral, numa 

abordagem inicial, o fenômeno da confortação requer a percepção de uma circunstância sobre 

a qual se intenciona fomentar numa relação que se estabelece entre os entes confortalecente - 

confortalecível, enquanto pessoas ou grupos destas, sendo possível que estes papéis coincidam, 
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ou seja, quando, assim se passa de intersubjetividade(s) para uma intrasubjetividade(s); porém 

sendo também possível a relação entre alguém/alguéns  confortalescente e algo confortalecível, 

ou seja, quando, assim, se trata de uma relação sujeito-objeto, no intuito de uma adequação 

deste àquele. Como na confortação a circunstância é modificada, na percepção deve estar 

presente a avaliação entre as circunstâncias prévia e a atual. Essa percepção da sucessividade 

circunstancial é outro dentre os aspectos que torna a experiência possível.  

A constatação da efetivação dessa experiência requer que surja na sucessividade a noção de 

contraste através da qual a modificação seja constatada a partir comparação entre 

circunstâncias: a anterior em relação à posterior. Assim a circunstância recém-configurada, por 

retenção mnêmica, esvanescente no passado produz uma imagem afetiva, ou seja, uma emoção, 

que é a contra-parte de uma experiência total complementada com uma emoção subsequente e 

esperada da circunstância além-configurada, por protensão expecta. A ausência do contraste ou 

a permanência ou agravo da emoção prévia é um indício da não consumação da experiência da 

confortação, uma vez que a expectativa latente foi frustrada. Para essa experiência de 

alguém/alguéns de ou sobre confortação observa-se a presença de elementos estruturais 

pressupostos, como nos mostra Cerbone (2012, p. 47). Relações retencionais e protencionais 

dão coesão aos elementos da experiência e indica a estrutura horizontal da experiência, quando 

qualquer dos momentos da experiência pressupõe mais do que está sendo experienciado em 

cada momento. Assim a emoção relativa à circunstância anterior e aquela relativa à posterior 

são parte do horizonte momentâneo da experiência e envolve tanto retenções como protensões.  

O agrupamento dos momentos da experiência e seus respectivos horizontes conformam a 

síntese, ou, a experiência total da confortação, consumada ou frustrada. Segundo Husserl, 

conforme esclareceu Cerbone (2012, p.48) toda experiência deve conter essas estruturas 

retencional-protensional, sintético-horizontal, sem as quais ela não seria possível. Tais 

características estruturais prevalecem e são essenciais, desempenhando papel fundamental nas 

experiências em geral, extensivo, portanto, à experiência da confortação brevemente delineada. 

Usando a terminologia de Husserl, algo nos pode ser apresentado por adumbrações reiterou 

Cerbone (2012, p. 50). Nossa percepção chega às coisas através das adumbrações delas, 

adumbrações estas que não são unidades isoladas de experiência dispersas no espaço e 

sucessivas no tempo, mas um trabalho de síntese, unindo o conjunto dos momentos da 

experiência. Essa unificação dos momentos adumbrativos da experiência de síntese é 

denominada de identificação.  

Ainda segundo Cerbone (2012, p. 51), o processo de sintetizar esses momentos da 

experiência produzindo a percepção de unidades sintéticas – uma pedra, uma melodia, uma 
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confortação - é denominado de noesis e tais unidades sintéticas consistem em significados ou 

forma de apreensão, denominado de noema. Esse processo de síntese e sua contrapartida 

horizontal consiste então na abordagem noético-noemática husserliana, a qual abrange um 

processo-síntese de exeperienciar (noesis) e o conteúdos-significado experienciado (noema). A 

reflexão husserliana sobre essa análise conduz à noção de constituição, ou seja, o percepto 

constituído no fluxo experiencial. Tal constituição refere-se ao aparecer do percepto na 

experiência perceptual, através das apresentações adumbrativas unidas pela síntese de 

identificação, e desse modo possibilita que a experiência perceptual seja de ou sobre algo que 

é intencionado na experiência que, por sua vez possui o conteúdo ou significado desse algo.  

Além da noesis e do noema, um terceiro elemento fundamental da experiência consiste 

naquele a quem pertence a experiência e a quem Husserl refere como o ego, o elemento 

constituivo da experiência, como explicita Cerbone (2012, p.56), lembrando que  a redução 

fenomenológica não alheia o sujeito do fluxo experiencial, pois este fluxo sempre se refere a 

um sujeito que experiencia. A experiência, assim é possuída por um sujeito. O ego é construído 

como sujeito da experiência, uma auto-constituição passiva – acumulação da experiência 

perceptual pela historicidade – e ativa – envolve atos do sujeito exepriencindo, como juízos 

decisões e compromissos assumidos por ele na historicidade. A partir dele o ponto de vista e o 

horizonte são estabelecidos e daqui estendemos a reflexão ao perspectivismo espaço-temporal 

do qual Merleau-Ponty se vale, por influência husserliana, na fenomenologia da percepção. 

Ao nos depararmos com algo, no intuito de apreendê-lo, precisamos abolir a opacidade que 

impera a respeito, instaurando um processo que ao fim possibilite alcançar sua transparência, e 

a revelação de um entendimento desse algo. Isso será feito oportunamente neste capítulo em 

relação ao conforto, mas que nesses parágrafos de abertura a pretensão é trazer elementos que 

orientem a argumentação. Neste momento será tomado como exemplo a percepção de uma casa 

e no exercício da qual Merleau-Ponty (1999, p.103) admite que o primeiro contato se faz a 

partir de um certo ângulo de visada, pelo qual se inicia o desvelamento. Trata-se de um início, 

pois consiste apenas num ponto de vista dentre outros aos quais há que se recorrer se 

pretendemos abarcá-la em sua totalidade ou plenitude. Além das visadas externas, há aquelas 

ainda de seu interior, que conjuntamente proporcionam um incremento à experiência de sua 

arquitetura total ou plena. O filósofo considera que a casa em si não consiste em uma ou outra 

dessas aparições possibilitadas pelas visadas, mas é constituída de cada uma das perspectivas 

possíveis, ou seja, poderia nos conduzir ao termo das perspectivas, como se a constituição da 

casa resultasse da vista de lugar algum, uma vez que nenhuma visada por si é capaz de apreendê-

lo plenamente, concluindo por sua invisibilidade. Mas esse logicismo não suprime a facticidade 
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dos pontos de vista com que ela se apresenta, sendo admissível que cada visada se trata de uma 

maneira de se ter acesso a este algo por um ‘olhar’, ainda que parcial. 

Se a visão de algo é ora possuí-lo de forma periférica, ora central no campo visual onde estão 

presentes outros objetos, olhar algo é fazê-lo perder em fundo para ganhá-lo em figura num 

horizonte. Essa estrutura objeto-horizonte consiste na perspectiva, que tanto é o meio em que 

os objetos são dissimulados, quanto em que são desvelados. Ver é adentrar num campo de entes 

que se mostram, cada qual algo habitado quando submetido ao olhar e de onde as coisas ao 

redor são apreendidas pelas faces voltadas ao objeto de referência. Dessas faces torna-se 

perceptível os diferentes pontos de vista daquele algo objeto de meu interesse, e a visão 

particular de um objeto é reiterada entre os demais coexistentes, pois “cada um deles é tudo que 

os outros ‘vêem’ dele” (Merleau-Ponty1999, p.105).  E então o filósofo revê a fórmula 

inicialmente apresentada, pois a casa já não pode ser a casa vista de lugar algum, mas é aquela 

vista de todos os lugares, alcançando, assim, a translucidez do algo, alcançada pela exposição 

dos diversos olhares pelos variados pontos de vista. 

O dito pelo filósofo do ponto de vista da perspectiva espacial é abordado por ele também na 

perspectiva temporal, pois a visão se dá também a partir de um instante da duração do vidente, 

além dos pontos de visada espaciais. Há uma persistência da casa vista pela criança, jovem, 

adulto ou ancião. Embora possua uma idade e esteja sujeita a mudanças ao longo de sua 

existência e mesmo que venha a ser demolida, ainda sim permanecerá pela existência que 

existiu, uma vez que cada momento do tempo depende dos outros, e então cada algo é visto de 

todos os tempos, assim como de muitos locais pelo meio comum, a estrutura do horizonte. 

Nesse horizonte de escoamento do tempo, o presente ainda conserva o passado imediato e 

também ainda é o devir do futuro iminente. Há mesmo um duplo horizonte, de retenção e de 

protensão, onde o presente é consumido pelo escoamento da duração, assumindo um instante 

que foi propriamente no tempo mensurado. 

Cada olhar humano remete apenas à uma faceta do algo que se pretende abarcar, mesmo que 

recorrendo aos horizontes que vise as demais. A tal olhar resta confrontá-lo com as visões que 

o precederam inclusive as de outras pessoas e ainda assim não se tem o objeto em sua totalidade. 

De modo afim, mesmo que o presente contraia em si o tempo escoado e o do por vir, a 

consciência do passado pode não coincidir plenamente com o ocorrido e também no futuro 

talvez não será reconhecido o presente vivido, fazendo com que a síntese dos horizontes seja 

presuntiva, persistindo sempre uma abertura ou inacabamento do algo percepto da experiência 

perceptiva.  Dessa abertura há que admitir que o visível está sempre acompanhado do invisível 

... a casa consiste de partes vistas e não vistas e a percepção que dela se tem ainda é passível de 
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ser esquecida diante das mudanças que os reais objetos sofrem, inerentes à duração dos mesmos, 

quando confrontadas às recordações deles, conjuntos de imagens-verdade condizentes com o 

momento de fundamento de cada ser deles, contrastantes da atualidade desses.  

E para a argumentação que se pretende aqui elaborar, os parágrafos precedentes fornecem 

seu fundamento lógico ou fundamentação. A busca pelo entendimento apreensivo do conforto 

será feita dentro do contexto da abordagem noética-noemática com base na percepção indireta 

do fenômeno do conforto através de um sujeito situado numa encruzilhada, recorrendo ao 

recurso das adumbrações e a consequente identificação com o percepto para sua apreensão 

significativa. E isto será feito em duas instâncias, a primeira delas semântica e a segunda 

disciplinar.  

Na instância semântica, as adumbrações se efetivaram no contato gramatical,  morfológico, 

etimológico, acepcional - sinonímico e analógico  em relação à cognação de confortar. No caso 

da adumbração lexical, a Figura 7.1 expressa conotações presentes na família fartum à qual o 

vocábulo confortar e sua cognação pertencem com referências às línguas indu-européias como 

aquelas em que não se faz mais uso corrente como o sânscrito, grego e latim, sendo que em 

relação à esta última, o lexema fort remete às palavras fortia  e fortis. Em relação às oito 

conotações elencadas, para precisar em um único termo todas, este termo seria sem sombra de 

dúvida vigor, cujas acepções nos remetem a tais conotações por via direta e indireta. 

 

FIGURA 7.1 - Adumbração lexical com base na família e línguas indo-européias  

 
Fonte: Do autor, a partir do Capítulo 4. 

 



157 

 

No caso da adumbração morfêmica, a Figura 7.2 apresenta o núcleo lexêmical  fort associado 

à força, assim como a influência afixal ao qual é submetido, intensificação pelo prefixo de 

primeira ordem  con e sugestão da intermitência da atitude de intensificação da força, através 

dos prefixos de segunda ordem que ora negam a vigência da força intensificada, mediante a 

influência de des e in, ora a restituem mediante a influência de re. Os sufixos são responsáveis 

pela formação das classes de palavra na cognação em tela que está apresentada na adumbração 

que se segue. 

 

FIGURA 7.2 - Adumbração morfêmica segundo elementos constituintes básicos 

 

Fonte: Do autor, a partir do Capítulo 4. 
  

No caso da adumbração gramatical, a Figura 7.3 recupera as trinta e sete manifestações da 

cognação de confortar, destacando a riqueza de classes de palavra relacionadas com referência 

à vigência ou não do conforto, reiterando a predominância de adjetivos que  qualificam, seguido 

de substantivos que  denominam, seguido por sua vez dos verbos que acionam, e por fim 

seguido dos advérbios que circunstanciam. À noção de intermitência constatada na adumbração 

anterior aqui reiterada na oscilação opostos confort ... – desconfort ... / inconfort ...  e potencial 

reconfort ... é notório acrescentar a noção de polaridade vigência – não vigência do fenômeno 

salientando seu aspecto transitório ou de efemeridade. Mas trata-se aqui de uma polaridade 

convencional positivo  negativo sendo que é possível melhor situá-la numa polaridade 

transpassante, uma vez que tanto o desconfortável / inconfortável pode ser uma experiência de 

excessos ou carências, remontando à uma abordagem aristotélica desenvolvida na Ética a 

Nicômaco (Kraut, 2009). Assim o conforto estaria melhor associado ao estado virtuoso ou 

privilegiado imune ao prejuízo do muito positivo e do muito negativo: ( –  – )   nem ( – ), 

nem ( + )   ( + + ), conforme abordado no Quadro 7.1. 
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FIGURA 7.3 - Adumbração gramatical em termos de classes da palavra da cognação de confortar  

 
Fonte: Do autor, a partir do Quadro 4.1 no Capítulo 4. 

 

QUADRO 7. 1 - Conforto como virtude ou privilégio entre estados contrastantes e dolentes 

PENÚRIA  CONFORTO  LUXÚRIA1 
Estoicismo Epicurismo Hedonismo 

Sofrimento 
Desconforto por escassez  

Satisfação 
Desconforto por excesso 

Sofrimento Matriz de itens ausentes Matriz de itens supérfluos 
Rudimentar Sofisticado 

Tradição Inovação 
1 - Na acapção latina de excesso. Fonte: Do autor 

 

No caso da adumbração acepcional, na Figura 7.4 consta seis grupos acepcionais cuja 

identificação surgiu da aproximação semântica (Quadro 4.5), que são abrangidos por três 

domínios acepcionais constituintes de três núcleos acepcionais imanentes do conforto. O núcleo 

acepcional mais remoto é o autóctone (NaA) que abrange os grupos acepcionais fortalecimento, 

recurso e nutriz. O grupo fortalecimento abrange noções de força, vigor, alento, ânimo e 

encorajamento; o do recurso envolve indumentária (agasalho e luvas), auxílios, meios e 

possibilidade; e do nutriz envolve nutrição (alimentos fortificantes, principalmente). Esses três 

grupos acepcionais compõem o domínio acepcional de empoderamento constituinte do NaA.  
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O núcleo acepcional intermediário consiste no medieval (NaMe) que abrange o grupo 

acolhimento o qual envolve consolo, (a)conchego, proteção e segurança e compõe o domínio 

acapcional de bem-estar bio-psíquico-emocional, constituinte do NaMe.  O núcleo 

acepcional mais recente consiste no moderno (NaMo) que abrange os grupos de regozijo e 

boticado. O grupo regozijo envolve as noções de comodidade, adequação, conveniência, 

prazer e tranquilidade; o grupo boticado envolve as noções de alívio, lenitivo, remédio, 

tônico, bálsamo e refrigério. Tais grupos acepcionais compõem o domínio acepcional de 

bem-estar bio-físico-material, constituinte do NaMo. 

No caso da adumbração analógica, a Figura 7.5 recupera a relação dos grupos análogos 

para confortar e sua cognação, reagrupando-os nos núcleos acepcionais identificados. O NaA 

abrange os grupos analógicos de indumentária, recompensa, força, divindade e bem, 

bondade, sendo o menos recorrente. Já o NaMe abrange os grupos analógicos de clemência, 

condolência, tristeza, desesperança, sofrimento, dor e dolorimento, recorrência 

mintermediária. Por fim, o NaMo abrange os grupos analógicos de alívio, prazer, deleite, 

fruição e inconveniência, que foi o mais recorrente. 

 

FIGURA 7.5 - Adumbração thesauriana da cognação de confortar e núcleos acepcionais correlatos 
  

 

  
Fonte: Do autor, pelos quadros 4.5 e 4.7, e  Figura 7.4. Números dos grupos analógicos de Azevedo (2016). 
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No caso da adumbração evolutiva, a Figura 7.6 recupera alguns dos períodos históricos nos 

quais foram identificados o surgimento das palavras portuguesas da cognação de confortar 

desde o séc. XIII até o séc. XX. O NaA esteve mais evidente no uso do termo em épocas mais 

remotas na língua, cedendo espaço ao NaMe e que mantém-se bem difundido, mas perdendo 

espaço para o NaMo a partir do final do séc. XIX. 

 

FIGURA 7.6 - Adumbração evolutiva de variações de confortar e núcleos acepcionais correlatos 

 
                                          Fonte: Do autor, a partir do Quadros 4.2 e Figura 7.4.  

 

Na instância disciplinar, e previamente à ela, no cotidiano, as adumbrações focaram os  

campos do conhecimento nas ciências sociais aplicadas, humanidades e ciências da vida e saúde 

apelas facetas do senso comum e de campos disciplinares e está mapeada no Quadro 7.2. Pela 

pesquisa bibliográfica ficou constatado que as três universidades que tiveram o maior número 

de afiliações possuíam e sua denominação o termo técnico (Quadro ,6.2) e a classificação dos 

documentos produzidos recaíram predominantemente sobre as áreas de conhecimento que 

pertencem ao campo tecnológico (Tabela 3.12). Em termos das fontes documentais, os assuntos 

dos periódicos que mais veicularam artigos sobre conforto estiveram relacionados ao ambiente 

construído, indústrias e engenharias, pertencentes ao campo tecnológico (Tabela 3.14). Esses 

fatos são suficientes para afirmar que o foco dos estudos abordando o conforto estão com ênfase 

marcantemente direcionada ao bem-estar físico-material, ou seja o núcleo acepcional moderno, 

com intensidade em torno cinco vezes maior que, por exemplo, que a abordagem mais 

equitativa no campo das ciências da vida e saúde, especialmente no que diz respeito à 

enfermagem, a qual possui o foco transitando pelos três núcleos acepcionais destacados.  
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No Capítulo 5, observando o cotidiano da sociedade capitalista consumista, está-se exposto 

ao apelo mercantil onde o conforto está mesclado aos produtos comercializados, explorando-o 

na sedução de clientes pelo consumo de itens que incrementem o bem-estar físico-material, 

desde pequenos utensílios, loções e peças sanitárias de higiene pessoal, amaciantes de roupas, 

ou material de aplicação profissional, passando por vestuário, até  meios de locomoção e 

edificações, incluindo produtos alimentícios fortificantes como visto na  Figura 5.1.  

 

Quadro 7.2 - Adumbração disciplinar : valência e foco acepcional 
Domínio Conteúdo         

Se
ns

o 
C

om
um

 

Cotidiano  1. Produtos          
  2. Cristo e Maria Madalena (1618) - Peter Paul Rubens            

Artes  3. Virgem da Consolação (1875) - William-Adolphe Bouguereau        
  4. O funeral em Ornans (1849-1850) - Gustave Courbett          

Plásticas  5. Consolação (1894) - Edvard Munch        
  6. As Mães (1921- 1922) - Käthe Kollwitz       

Foto 
Documentário  7. Tragédia em Bento Gonçalves - MG  

  
   

  8. Heróica (1803/4): 2º mov. Marcha fúnebre – L. van Beethoven       
Música  9. Vilarejo (2006) - Marisa Monte        

  10. Passagem sobre águas turbulentas (1970) - Paul Simon       
  11. Uma beleza Fantástica (2017) - Simon Aboud       
  12. O Hobbit : uma aventura inesperada (2012) - Peter Jakcson       

Cinema  13. O regresso (2016) - Alejandro Iñárritu        
  14. Meu tio (1958) - Jacques Tati       
  15. Austrália (2009) - Baz Luhrmann        

C
am

po
s 

di
sc

ip
lin

ar
es

 

Arquitetura 
 16. Conforto ambiental e índices e zona de conforto        
 17. Atmosfera e Vitrúvio e os 3 princípios em Arquitetura        

Ergonomia  18. Ambiências vibro.sono.termo.luminosa        
Design  19. Design: a idade do conforto        
História  19. Carne e pedra: conforto e distanciamento social         

Psicanálise  20. Conforto e alijamento do princípio de realidade        
Psicologia  21. Aprendendo a sair da zona de conforto        

Administração  22. Entre a oscilação e  abominação em relação à zona de conforto        
Economia  23. Conforto, nível de vida, necessidades supérfluas e ócio        

Antropologia  24. Esteatificação social, renda        
Sócio-econômica  25. Índices de conforto sócio-econômico       

Antropologia 
Cultural 

 26. Sociedade humana autóctone africana: os Neur         
 27. Sociedade humana autóctone ameríndias os Kaingang            
 28. Sociedade humana autóctone australianas: os Aborígenes           

Ciências da vida  29. Evolução humana: ‘built for speed not to comfort’            
e  Antropologia  30. Evolução humana: cultura, adaptação extra-somática           

Piscologia   31. Behaviorismo e zona de conforto: adaptação e ajustamento          
Ambiental  32. Fenomenologia: apropriação do mundo ao humanos dele próprios           

Saúde Coletiva  33. Saúde humanizada: ambiência e confortabilidade           
  34. Nightingale: conforto, um dos objetivos da observação           
  35. Leininger: conforto implícito no cuidado cultural           

Enfermagem  36. Watson:  conforto implícito no cuidado humano           
  37. Morse : conforto como dialógico - processual e focal           
  38. Kolcaba: conforto como resultado mensurável           

Legenda                                 Ocorrências:   20 20 6  24 23 29 
Valência :   Bom  Duvidoso ou implícito   Ruim Foco Acepcional :  NaA NaMe NaMo 

Fonte: Do autor, a partir do Capítulo 5 
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Isto também foi recuperado na Tabela 7.1, que faz uma síntese de manifestações e expressões 

do conforto pelos domínios senso comum, através das artes e foto-documentário, e por campos 

disciplinares pertencentes às ciências sociais aplicadas (arquitetura, administração, economia), 

ciências da vida e saúde (biologia, enfermagem e saúde coletiva) e humanidades (psicologia, 

sociologia, antropologia, ergonomia) onde o tópico foi cotejado e aqui apresentado sua valência 

(bom, duvidoso ou implícito, ruim) e o foco acepcional (autóctone, medieval, moderno). O 

conforto não é ainda uma categoria do pensamento humano sendo que não é tratado diretamente 

na filosofia. Em três referências consultadas, uma consistindo de um dicionário de filosofia 

(Mora, 2004), outra de uma enciclopédia de filosofia (Logos, 1989; 1992), e a terceira  um 

vocabulário em filosofia (Jolivet, 1975) não contava o verbete conforto. 

Em relação aos produtos cotidianos, a valência do conforto é favorável, com foco acepcional 

autócntone, no caso da indústria alimentícia, e moderno no caso dos demais produtos de uma 

forma geral. Nas artes plásticas, a valência é favorável nos casos considerados, com foco 

acepcional predominantemente medieval. Do ponto de vista do sagrado, a religião se mostra 

um recurso importante de consolação nos momentos de aflição e lida com experiências trágicas 

da vida, com o conforto assumindo valência positiva e foco acepcional medieval. Mas esta 

experiência do consolo também se estende à atmosfera do profano, em dois dos exemplos 

apresentados, ambos com o conforto também apresentando valência positiva, sendo um no 

âmbito mais do indivíduo (Consolação de Munch) e outro coletivo (As mães de Kollwitz). No 

primeiro desses dois exemplos, o foco acepcional principal é o medieval e no segundo, o 

autóctone, onde nesse caso específico o conforto nesse núcleo acepcional apresentou conotação 

política associado aos movimentos sociais. À respeito do exemplo foto-documentário, o 

conforto, também com valência positiva, manifestou-se por foco difuso, percorrendo os três 

núcleos acepcionais. 

Nos exemplos selecionados na música, o conforto apresenta valência tendencialmente 

positiva e no caso do considerado hino ao conforto, embora o conforto seja um tema latente na 

obra, ele vem à tona na análise de conteúdo da letra que, junto com o terceiro exemplo, também 

apresenta foco difuso, transitando pelos três núcleos acepcionais. No caso do tema do 2º 

movimento da Heroica, este é naturalmente de foco acepcional medieval. 

No caso dos filmes selecionados, o conforto também apresentou uma valência 

tendencialmente positiva, sendo que no caso de O Hobbit houve um contraste de valências, 

quando o apego ou a acomodação no conforto sugeria abrir mão de experiências de vida aberta 

ao inesperado através do desconforto de aventuras, necessárias diante de causas justas. As 

demais valências duvidosas apontadas disseram respeito ao aspecto implícito do conforto, 
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embora pela análise de conteúdo seja possível aflorar sua latência. Os focos acepcionais foram 

predominantemente difusos, com predominância do núcleo acepcional moderno, seguido do 

autóctone-medieval. Em Uma beleza fantástica, a protagonista vivencia o foco acepcional 

difuso, quando no momento depressivo é consolada e fortalecida para restabelecer-se e alcançar 

seu objetivo de tornar-se digna de permanecer no conforto de seu lar e sustentado os laços 

afetivos com o amigo, o vizinho e o enamorado, percorrendo, nessa vivência, todos os núcleos 

acpcionais identificados. Em O regresso, foi possível trazer à tona o conforto e seu antagônico, 

que, pelo estado latente, levou à valência mediana, mas envolvendo foco acepcional difuso. A 

sátira ao conforto latente em Meu tio, o que levou mais uma vez à valência mediana, apresentou 

o foco acepcional moderno, a respeito das inconveniências causadas por concepções de 

conforto da arquitetura e design modernista nos primórdios da domótica: o desconforto das 

pequenas tragédias domésticas cotidianas, com foco acepcional moderno. Por fim, em 

Austrália, persistiu a valência mediana devido ao aspecto implícito do conforto, mas com foco 

acepcional difuso: fortalecimento através do rito de passagem da caminhada, acolhimento do 

mestiço pela cultura autóctone da parte materna, e sua receptividade em participar de um lar ou 

dominar uso de artefatos para manter-se vinculado à cultura aborígene ou ser-lhe um membro 

efetivo. Assim como através de outros exemplos da antropologia cultural o conforto na maneira 

aqui apreendida não pertence a uma idade na história da civilização contemporânea. 

No caso do trânsito entre os campos disciplinares no âmbito da Arquitetura, em conforto 

ambiental, a valência do conforto é positiva, com foco acepcional moderno, estando o conforto 

fragmentado através dos sentidos sensoriais principalmente. Já na perspectiva do conforto como 

atmosfera e dos três princípios da Arquitetura de Vitrúvio, também com valência positiva, o 

foco acepcional é difuso, com solidez, utilidade e beleza consistindo em expressões dos núcleos 

acepcionais autóctone, moderno e medieval, respectivamente consistindo a arquitetura em 

refúgios contra o sofrimento permeada pelas amenidades dos valores elencados que compõe 

sua atmosfera. A faceta observada da Ergonomia se assemelha àquela do conforto ambiental 

em arquitetura com a fragmentação da atmosfera laborial em ambiências vibro-sono-termo-

luminosa, valência positiva e foco acpecional moderno. No caso do Design, a situação também 

é similar em termos de valência e foco acepcional, exemplificada sob o aspecto das ambiências 

e artefatos domésticos, enquanto a Ergonomia mantendo vínculos com ambiências e artefatos 

laborais e a Arquitetura com os artefatos edilícios principalmente. Na referência à idade do 

conforto, a percepção admitida aqui é que houve um aprimoramento no modo de habitar 

intensificando o conforto e tornando-o mais explícito, sem isto significar, em momentos 
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anteriores e mesmo remotos ao período histórico considerado, modos de vida alheados do 

conforto, sendo notória uma ênfase de grau e não alteração de gênero.  

Na perspectiva da História, embora tenha sido reconhecido o papel do conforto no 

restabelecimento da fatiga laboral das extenuantes horas da jornada laboral da sociedade 

industrial que vai se consolidando, do relaxamento na poltrona às facilidades alcançadas na 

mobilidade da circulação das pessoas intra ou interurbano, tem colocado dúvida quanto às 

benesses do conforto, fazendo deslocar sua valência para duvidosa – negativa, com ênfase aqui 

ao isolamento e distanciamento social que o conforto tem acarretado nos centros urbanos 

cosmopolitas. Pelo fato da compaixão ser uma virtude que pode auxiliar nessa reaproximação 

social, o foco acepcional tende a ser o medieval numa perspectiva paradoxal do conforto. 

A crítica ao conforto persiste pelas disciplinas da psicanálise, psicologia terapêutica e 

administração. Apesar da psicanálise reconhecer o conforto como expressão de uma 

necessidade biológica de proteção contra estímulos nefastos, por outro lado o seu domínio 

vulnerabiliza o indivíduo ao lhe atrofiar o ímpeto, alijando-o do princípio de realidade. Na 

psicologia terapêutica, se por um lado o conforto traz um senso de segurança e proteção, a 

acomodação pode trazer a procrastinação e sujeição de uma atmosfera de exigências que 

ameaçam a saúde da pessoa e a zona de conforto deve ser abandonada. Na administração a zona 

de conforto ora é execrável, ora ela é uma experiência visitada periodicamente, em movimento 

oscilatório de saídas e retornos, sendo que toda volta a ela consiste numa condição renovada. A 

valência do conforto então também varia de duvidosa à negativa. A ênfase numa espécie de 

empoderamento traz o foco acepcional para o núcleo autóctone também, nos três casos, numa 

perspectiva paradoxal do conforto. Na Economia, a valência do conforto varia de duvidosa à 

negativa, pois se de um lado pode estar associado a nível de vida e riqueza da sociedade, por 

outro lado, ele fomenta o surgimento de necessidades consideradas supérfluas, vinculando o 

conforto ao consumo conspícuo e às classes ociosas, com foco acepcional moderno. Na 

abordagem antropológica sócio-econômica em um estudo sobre distância social no Brasil, 

envolvendo estratificação social e renda, o conforto foi associado a conquistas sócio-

econômicas e o índice de conforto foi elaborado no intuito de comparar situações urbanas e 

rurais, assumindo uma valência positiva, com foco acepcional moderno, uma vez que se 

baseava em bens domésticos, ou seja os artefatos corriqueiros do dia-a-dia das pessoas. 

Nos exemplos em antropologia cultural foi observada a latência do conforto, levando à 

valência mediana, sendo que através dos artefatos dos Neur foi constatado o foco acpcional 

moderno. No caso dos Kaingang, o foco acepcional tendeu a ser difuso, com maior 

proeminência nos aspectos de acolhimento e fortalecimento nas famílias grandes em relação ao 
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parco elenco de artefatos com que contavam no dia-a-dia da tribo, o que não é muito distinto 

do caso dos aborígenes australianos representados por atores ou retratados na vida real. 

Na interface das ciências da vida e antropologia evolutiva, persiste a controvérsia a respeito 

do papel do conforto na vida humana. Para os sociobiologistas, com valência variando entre o 

duvidoso e o negativo,  se o conforto consiste num traço cultural favorável à persistência da 

espécie humana, a seleção natural favorece os indivíduos que dele sabem extrair o benefício 

adaptativo, caso contrário, ainda que persistindo o foco difuso, ela tenderá à descartá-los, mas 

por outro lado, parece um consenso na antropologia evolutiva, com  valência ainda 

intermediária pelo aspecto implícito do conforto, persistindo o foco difuso, que tal pode ser 

considerado um recurso adaptativo extra-somático de fonte cultural já bastante amalgamada na 

constituição do humano que nela, que amplia de recursos adaptativos agora não restrito aos 

somáticos disponíveis, tanto consubstancia como lapida sua condição.  

Na psicologia ambiental, a perspectiva behaviorista considera o conforto, com valência 

positiva, com foco acepcional entre o medieval e moderno, como a força motriz para imprimir 

alterações sobre o ambiente natural de modo a conformar o ambiente construído que é o cultural 

e o modo como isso se processa pode trazer repercussões nocivas sobre as próprias 

comunidades humanas. Na psicologia ambiental de perspectiva fenomenológica, a questão do 

conforto possuiu valência intermediária por seu aspecto implícito, mas é pertinente situá-lo no 

tema da apropriação do mundo por espaços de vida da vida no mundo de mundos de vida para 

uma habitabilidade humana significativa em que o foco acepcional é potencialmente difuso. 

Na saúde coletiva, o conforto apresentou valência positiva, compondo o conceito renovado 

de ambiência em que a confortabilidade tem um papel de destaque com foco acepcional difuso, 

envolvendo estratégias de bem-estar tanto bio-físico-material como bio-psíquiso-emocional, e 

vinculado a temas de empoderamento. No caso da enfermagem, o conforto apresentou valência 

predominantemente positiva entre as pensadoras sobre o tema, e naquelas em que a valência foi 

considerada negativa isto foi devido ao seu aspecto implícito. Em todas as situações 

consideradas, o foco acepcional foi difuso abordando o amplo espectro do bem-estar e temas 

de empoderamento.  

Como síntese adumbrativa, pela perspectiva semântica foi possível identificar que a ênfase 

original de confortar consiste na intensificação do vigor perante uma demanda intencionada. 

Esse estado de vigor intensificado não é perene, apresentando uma intermitência e a ele se 

recorre conforme as circunstâncias. A rica cognação de confortar revela por um lado que a 

vigoração inerente no confortar é significativa na relação humana com o mundo e não há como 

justificar sua evolução desvinculada da evolução acepcional que por sua vez expressa a 
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apropriação do termo nas experiências de vida das pessoas. Pelo elenco de acepções 

identificado em relação a confortar e sua cognação, foi possível distribuir as acepções por seis 

grupos acepcionais (fortalecimento, recurso, nutriz; acolhimento; regozijo e boticado) 

agrupados em três domínios acepcionais relacionados cada um a um núcleo acepcional, 

consistindo do autóctone (NaA), medieval (NaMe) e moderno (NaMo), abrangendo cada um 

deles, por sua vez, grupos analógicos correlatos.  

No caso da perspectiva do cotidiano e disciplinar, a síntese adumbrativa mostrou que a 

valência tendeu a ser mais positiva na vivência corriqueira que pelos campos disciplinares. O 

foco acepcional apresentou-se difuso de modo praticamente similar entre ambas perspectivas, 

porém inferior a cinquenta por cento em ambas. Desconsiderando as ocorrências difusas, o foco 

acepcional medieval predominou na perspectiva do senso comum enquanto o foco acepcional 

moderno predominou na perspectiva disciplinar.  

A partir das sínteses adumbrativas, nas perspectivas semântica, do senso comum e 

disciplinares considerados, esta fase noética da análise nos permite constatar que o foco 

acepcional oscila entre o medieval e moderno. A ênfase é dada ora ao domínio do bem-estar 

bio-psíquico-emocional, ora ao domínio do bem-estar bio-físico-material. Os elementos 

distintivos  de cada um desses domínios consistem, respectivamente,   na afetividade – que rege 

o acolhimento, e especialmente nele o consolo – ; e nos artefatos – pelos quais experimentando 

o rogozijo e usufruirmos da boticada. Mas entre o afeto e o artefato, ao colocar o conforto em 

questão constatamos o alheamento ao essencial no conforto: a intensificação do vigor. Então, 

entre o afeto e o artefato, há algo a ser resgatado que está no âmago e é a essência do conforto.  

E aqui adentramos a fase noemática da análise, onde podemos apontar uma fissura conceitual 

e a fragmentação daí resultante. O conforto apresenta-se fragmentado interdisciplinar e em 

alguns casos intradisciplinar (como em Arquitetura e Ergonomia) diante da ausência de uma 

reflexão seminal que dê base para que os desdobramentos da abordagem do conforto tendam 

ao foco acepcional difuso. E isto de certa forma repercute na falta de consenso sobre a valência 

do conforto entre as disciplinas, o que foi menos evidente na perspectiva do cotidiano. No caso 

da perspectiva disciplinar a fragmentação está associada também à abordagem especialista  e 

mecanicista quando as disciplinas buscam pretensões científicas.  

O conforto abordado com foco difuso, deve abranger os núcleos acepcionais autóctone, 

medieval e moderno. Embora haja uma tendência de sua abordagem em contextos de amparo 

emocional, o tema do conforto foi expandido para outro mais amplo de bem-estar em geral, não 

restrito à travessia de experiências trágicas na vida, pois passou a estar vinculado também a 

satisfação de desejos de modos de ser e estar na sociedade para além do trágico. Oscila agora 
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entre o contingente e o conveniente, no esquecimento do que lhe era o essencial em sua origem. 

Apenas no campo disciplinar da enfermagem o foco difuso é enfático, com o confortalescente  

suscitando o vigor, administrando artefatos e direcionado afetos ao confortalecível na 

expectetiva que a experiência da confortação seja consumada nas circunstâncias apresentadas.  

O confortar é um recurso que temos à disposição para a lida com as demandas com as quais 

nos deparamos nos espaços de vida da vida no mundo de mundos de vida de uma maneira geral. 

É plausível considerar o conforto como um modo de comportamento privilegiado, pois se este 

“não é privilegiado, será considerado pelo sujeito como um comportamento difícil ou 

imperfeito” (Merleau-Ponty, 2006, p. 228). E complementando, (...) “ comportamento 

privilegiado é aquele que permite a ação (...) mais adaptada: (...) Cada organismo tem (...) na 

presença de um meio dado, suas condições ótimas de atividade, sua própria maneira de realizar 

o equilíbrio (...) [cujas] determinantes interiores (...) são dadas (...) por uma atitude geral em 

relação ao mundo” (Merleau-Ponty, 2006, p. 232).  Então o conforto é este comportamento 

privilegiado de satisfação de demandas num ponto de equilíbrio que podemos representar num 

eixo de continuum escassez – excesso.  Pelas noções intrínsecas ao termo, são delineados três 

eixos de tensão: o do contentamento, continuum penúria – luxúria, estado de suficiência, 

vinculado ao domínio do bem-estar físico-material associado ao artefato; o do fortalecimento,  

continuum fraqueza – potência, estado de confiança, vinculado ao domínio do empoderamento, 

associado ao vigor; e o do reconhecimento,  continnum desolação – fascinação, estado de 

consideração, vinculado ao domínio do bem-estar psíquico-emocional, associado ao afeto. 

Tendo em vista que o desconforto está presente num e noutro extremo do continnum, uma 

representação possível dessa ideia é uma esfera em cujo centro nuclear constam os estados de 

conforto – suficiência, confiança e consideração – perpassado pelos eixos correlatos, e, na 

superfície, os desconfortos correspondentes contrastantes entre si.Na Figura 7.7 consta uma 

síntese da abordagem noético-noemática que culminou neste trabalho, procurando situar entre 

o afeto e o artefato aquilo que é a essência do conforto, o vigor, a força. Nesses termos, 

confortar, conforto, confortável, confortavelmente, resgatando suas expressões associadas, 

respectivamente, às quatro classes da palavra para uma ação, um estado, uma qualidade e uma 

maneira e que revela o valor do vocábulo vinculado a uma experiência primordial na relação 

dos seres humanos no mundo, não consiste em algo pejorativo ou temerário do tipo busque-o 

mas dele desconfie, uma vez que no vigor, no afeto e no artefato vamos constituindo um mundo 

que por sua vez vai nos constituindo numa relação dialética entre o em si e o para si que por 

uma ocasião peculiar configurou a particularidade do humano a modos ser e mundo no mundo 

de mundos entrelaçados e interdependentes simultaneamente adaptadores e  adaptáveis. 
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Nesse pretenso gesto de uma reflexão seminal sobre o conforto talvez seja possível abordá-

lo a partir de então de uma maneira menos susceptível à fragmentação e ao reducionismo. A 

fragmentação nos remete aos pontos de vistas alheados de outras perspectivas possíveis e 

necessárias para que não percamos a noção do todo. No caso do reducionismo, a simplicidade 

pode não dar conta da complexidade inerente de algo como confortar. Abordar o conforto 

restrito, por exemplo, ao aspecto do artefato é priorizar mecanicidades que alijam a plenitude 

daqueles envolvidos no confortar. É desconsiderá-los de seu sentir e desconfiá-los de sua 

pujança. A casa em si pouco pode proporcionar se destituída de significação e se constituída no 

transitivo. Há pouca esperança na aderência pela busca de um comportamento saudável se a 

administração do lenitivo se dá nas ausências do olhar afetuoso daquele que o oferece e da 

confiança de quem o recebe. O beneficiário do conforto deve ser minimamente alguém do que 

algo mecanicamente utente apenas. As casas do lar e da saúde, tomadas aqui de passagem não 

são máquinas de morar ou curar, para homens-máquinas de habitar ou sarar.  São atmosferas 

da vida de seres que, segundo Novaes (2003, p.10), por não serem máquinas, não funcionam 

nelas, mas nelas vivem, e pode-se acrescentar, não qualquer vida, senão confortados e 

confortando-se num mundo intento. 

Como nos esclarece Matthews (2007, p.70), resumindo a visão de Ryle (1990) os seres 

humanos não são como maquinarias nas versões fantasmas habitando máquinas – crítica ao 

dualismo cartesiano – ou máquinas sem fantasmas – crítica ao materialismo lametriano –; são 

simplesmente seres humanos significativos, distintos de meras mecanicidades. Valem-se de 

palavras que compõem uma linguagem compartilhada na cultura que são significativas não pelo 

fato de possuírem significado comum, mas sim devido ao fato de que dar significado a algo 

mediante as palavras implica em intencionalidade e a identificação do objeto intencional só é 

possível pela linguagem, estando o significado consubstanciado ao contexto. Ainda segundo 

Matthews (2007, p. 74), Merleau-Ponty critica o comportamento como resposta mecânica a um 

estímulo externo, devendo seu entendimento recorrer a noções de ‘propósito’, ‘finalidade’ e 

‘intenção’, pois, como Ryle, especialmente o comportamento do ser humano deve ser 

compreendido como algo significativo essencialmente conectado à sua vida como um todo e 

não a pedaços e peças justapostas de autômatos que não possuem finalidades próprias, 

respondendo de modo rígido e inflexível às demandas do meio. O comportamento significativo 

é um processo corpóreo significante, pois mediado pelo simbólico, atribuidor de sentidos. “Não 

existe sentido operante dentro da máquina, mas apenas no ser vivo” (Merleau-Ponty & Seglard, 

2006; em Novaes (2003, p.10). E a dotação de sentido é privilégio, prestígio e poder, numa só 

palavra, o conforto de nossa espécie, distinta por sua consciência de, sobre ... 
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8. CONCLUSÃO 

 

Nos capítulos anteriores, especialmente do terceiro ao sétimo, foram reunidos, tratados e 

apresentados elementos a partir dos quais foi possível a elaboração de análises – bibliomética, 

de conteúdo e noético-noemática – que, na busca pela apreensão do conforto na pluralidade 

manifesta que lhe é inerente, em termos de sua aderência a temas de pesquisa pelos campos do 

conhecimento, de denotação e conotação na língua portuguesa e de sua apropriação no senso 

comum e através de disciplinas acadêmicas, contribuiram para seu entendimento compreensivo, 

inclusive desvelando entre o afeto e o artefato algo essencial de desse ente-fenomêmnico aqui 

perscrutado e que havia quase prescrito se não fosse trazido em evidência através da 

preocupação de diversos autores, especialmente aqueles do campo disciplinar da enfermagem. 

A análise bibliomética tornou visível a aderência dos campos de conhecimento ao tópico do 

conforto em suas investigações, cujo crescimento  veio sendo intensificado ao longo do período 

de quase dois séculos (180 anos) considerados, disponíveis na Base Scopus. Nela foi destacada 

a proeminência de publicações sobre o tópico do conforto no campo da tecnologia, com 

destaque para o assunto referente ao edilício e citadino, mas sem poder deixar de consentir com 

seu vigor na indústria automobilística, têxtil e nas engenharias e também nas ciências dos 

materiais. Também foi notória as publicações no campo das humanidades, através do assunto 

ergonomia ou fatores humanos, assim como no campo das ciências da vida e da saúde, com 

destaque para o assunto referente à enfermagem cuja relação com a reflexão sobre o conforto 

já insinuado através de trilhas bibliográficas que foram percorridas paralelamente à análise 

bibliométrica. Essa expressiva abordagem do conforto em tecnológica é um indício do 

imperativo foco no conforto pela sua face do artefato. O vigor da reflexão sobre esse tema no 

campo da enfermagem ponderou sobre a face do afeto presente no conforto. 

O conforto em enfermagem superou a ideia preconcebida  de que a ação de quem provê o 

conforto – a enfermeira – sobre quem o recebe – o paciente, num ambiente assistencial de saúde, 

numa relação assimétrica, em sentido unívoco enfermeira  paciente, predominantemente 

técnica e normativa, em que a atitude ativa é da enfermeira confortalecente sobre o paciente 

passivo confortalecível, sendo quase inconcebível a possibilidade de uma relação interativa 

biunívoca sensível à expressividade manifesta do paciente  (verbal ou não verbal) capaz 

inclusive de se organizar em rede de auxílio mútuo alheio ao domínio da equipe de enfermagem, 

em que o processo de confortação envolvesse empoderamento empatia, simpatia, intuição, 

compatia, afetividade, complexidade, corporalidade, encontro, confiança, cuidado e 

autocuidado ou  mesmo equívocos e fracasso em estratégias de confortação que vieram a revelar 
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a necessidade admitir o papel ativo do paciente e a complexidade do confortar. E o estado de 

conforto ser conquistado, mesmo que momentaneamente, nesse contexto melindroso de 

confortação, estimulou o translado da afetividade intersubjetiva entre quem oferece e que 

recebe o conforto,  ao domínio da emoção, ou seja, a confortação é uma experiência emotiva. 

Considerando a experiência emocional do conforto, ela é subjetiva; envolve  aspectos 

sentimentais relacionados à tranquilidade, contentamento, alívio vivenciados;  dirige a 

consciência a  ideias e crenças de um modo de experiência emocional envolvendo um gesto 

comportamental peculiar. Um aprofundamento sobre o conforto como emoção conduz à 

questão sobre o conforto vir ou não a ser uma emoção básica, ou seja, se ele é uma emoção 

básica em potencial ou não e a partir daí se não deve ou deve ser considerado uma emoção 

complexa. O conforto, enquanto alívio, satisfação e prazer sensorial, potencialmente emoções 

básicas, poderia, no mínimo, revelar-se como tal, com aspiração à emoção complexa, que talvez 

seja mais apropriado tendo em vista que como visto, envolve além do bem-estar físico-material 

e o psíquico-emocional, o domínio do empoderamento segundo os núcleos acepcionais 

identificados. 

A aproximação semântica, permitiu, através do contato com diversos dicionários da língua 

portuguesa – sendo três de acepções, um de elementos mórficos, um de etimologia, um de 

morfologia, dois para sinonímia e um analógico –, recuperar a cognação do vocábulo confortar, 

pertencente à família Fartum das palavras portuguesas, reunindo 37 variações, das quais 

dezenove são adjetivos (51%), classe de palavra de qualificação, como primeira predominância; 

dez são substantivos (27%), classe de palavra de denominação, como segunda predominância;  

cinco são verbos (14%), classe de palavra de ação, como penúltima maior frequência de 

ocorrência; e três são advérbios (8%), classe de palavras de circunstância, com menor 

frequência de ocorrência. Esta manifestação por variadas classes de palavra revela a riqueza 

semântica do vocábulo, que numa perspectiva sincrônica expresso em vivências ou 

experiências – envolvendo vestiduras ou nutriz –, em gestos e manuseios, em aspectos ou 

características, modos ou maneiras.  

Do ponto de vista morfológico estabeleceu-se, além da referência à família Faturm,  um 

contato com os  principais elementos constituintes do vocábulo, a saber: a) o lexema da 

cognação de confortar “fort”, expressão de vigor numa perspectiva de línguas indo-européias e 

de força, mais especificamente na perspectiva latina; b) o gramema de primeira ordem “con”, 

situado anterior à raiz,  expressão de intensificação do vigor, que incorpora em si a força entre 

outros atributos. Ao aglutinado “confort” foram apresentados os gramemas de segunda ordem 

de negação “des” e “in” ou reafirmação “re” anteriores um ou outro ao aglutinado, sugerindo, 
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a noção de intermitência dessa intensificação do vigor a partir da adumbração morfêmica, assim 

como uma polaridade, a partir da adumbração gramatical, num contexto ético aristotélico em 

que o confortoassume ares de uma virtude entre carências e excessos do estado corrompido do 

desconforto. 

Etimologicamente foi possível reiterar o significado de confortar como ação de fortificar, 

mas também identificá-lo com a ação de consolar. E diacronicamente foi apresentada a 

evolução de um conjunto de palavras da cognação de confortar ao longo da idade média, idade 

moderna e afloramentos na contemporaneidade, atrelada à evolução acepcional de fortificar, 

consolar e proporcionar um bem-estar, constituintes da adumbração evolutiva.  

 Em termos das acepções, em relação ao conjunto das 37 palavras da cognação considerada, 

estas foram recuperadas através de três discionários relevantes sintetizando denotações e 

conotações correlatas pela análise de conteúdo, através das quais e mediante a adumbração 

acepcional, foram sugeridos três núcleos acepcionais, um deles remoto, denominado autóctone, 

outro intermediário, denominado de medieval, e um terceiro, contemporâneo, denominado 

moderno. Tais núcleos acepcionais abrangem seis grupos acepcionais, que por sua vez são 

abrangidos por três domínios acepcionais constituintes de três núcleos acepcionais imanentes 

do conforto.  

O núcleo acepcional autóctone (NaA)  abrange os grupos acepcionais fortalecimento, 

recurso e nutriz. O grupo fortalecimento abrange noções de força, vigor, alento, ânimo e 

encorajamento; o do recurso envolve indumentária (agasalho e luvas), auxílios, meios e 

possibilidade; e do nutriz envolve nutrição (alimentos fortificantes, principalmente). Esses três 

grupos acepcionais compõem o domínio acepcional de empoderamento constituinte do NaA. O 

núcleo acepcional medieval (NaMe) abrange o grupo acolhimento o qual envolve consolo, 

(a)conchego, proteção e segurança e compõe o domínio acapcional de bem-estar bio-psíquico-

emocional, constituinte do NaMe.  O núcleo acepcional moderno (NaMo) abrange os grupos 

de regozijo e boticado. O grupo regozijo envolve as noções de comodidade, adequação, 

conveniência, prazer e tranquilidade; o grupo boticado envolve as noções de alívio, lenitivo, 

remédio, tônico, bálsamo e refrigério. Tais grupos acepcionais compõem o domínio acepcional 

de bem-estar bio-físico-material, constituinte do NaMo. 

Dos grupos analógicos, a adumbração permitiu reforçar a ideia da predominância do 

núcleo acepcional moderno  em relação aos demais, medieval e autóctone, nessa ordem 

decrescente, sendo que o NaMo representa o dobro das ocorrência perante NaMe e o triplo 

perante NaA.  Os grupos analógicos puderam ser distribuídos de forma bastante homogênea 

entre os núcleos acepcionais, variando entre seis e sete grupos por núcleo acepcional.  
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No senso comum, observamos que o conforto é um recurso estratégico para que no mercado 

de consumo os clientes sejam angariados mediante um rol de produtos que promovem ou 

insinuam a sensação de bem-estar físico-material, com foco no artefato,  concernente ao núcleo 

acepcional moderno. A excessão consistiu em produto alimentício fortificante, pertencentes ao 

grupo acepcional nutriz do domínio empoderamento do núcleo acepcional autóctone.  No caso 

das artes plásticas, os exemplos apresentados direcionam o foco principalmente para o bem-

estar psico-emocional, com foco no aspecto afetivo do consolo, concernente ao  núcleo 

acepcional medieval. A excessão consistiu na obra As Mães da artista Käthe Kollwitz 

pertencentes ao grupo acepcional fortalecimento do domínio empoderamento do núcleo 

acepcional autóctone. No caso do foto-documentário da tragédia no distrito de Bento Bonçalves 

no município de Mariana - MG, normalmente os episódios catastróficos apresentam um foco 

mais difuso, percorrendo os seis grupos acepcionais, uma vez que as vítimas precisam do 

acolhimento afetuoso; do fortalecimento para encorajá-las a enfrentarem a situação; de recursos 

que lhe amparem nesse enfrentamento, de nutriz, que lhes substancie a integridade corpórea 

para o desafio; de regozijo mínimo que o fado não seja um fardo; e da boticada, pelo menos em 

um de seus itens de forma que, com o nível de estresse baixado, seja possível se orientar pelo 

princípio de realidade sobre novos rumos a tomar. Na música, pelos exemplos apresentados, o 

conforto é abordado com ênfase no núcleo acepcional medieval mas com tendência a um foco 

mais difuso dependendo do como o tema é explorado pelo compositor/letrista, especialmente 

no aspecto do domínio do empoderamento, no grupo acepcional do fortalescimento. Mas no 

caso do hino ao conforto todos os grupos, domínios e núcleos acepcionais estão 

metaforicamente presentes, revelando a experiência plena do conforto nos peitos fartos, nos 

filhos fortes, nas varandas, pelos quintais, na acolhida, nas flores e pães sobre a mesas, mais 

que enfeitando ... No cinema constatou-se, nas películas e dentre suas passagens selecionadas, 

uma abordagem ao conforto de foco também tendendo ao difuso. Nesse contexto dois dos 

filmes tencionam a velência do conforto como algo duvidoso ou mesmo pernicioso. Mas se 

analisarmos com cuidado a intermitência no conforto trata-se numa transposição do seu foco, 

pois no caso de O   Hobbit, abdicar do conforto enquanto bem-estar físico-material por um lado, 

consistiu, por outro, em abrir-se para o conforto enquanto empoderamento do grupo na missão 

da companhia instituída para a aventura e desventura rumo à reconquista de Erebor. Já em Meu 

Tio, as petit tragedies acenam para aspetos fúteis de um conforto em excesso que já é um dos 

polos de desconforto do esquema esférico proposto em que o conforto conisite num campo 

nuclear de comedimento numa perspectiva aristotélica de virtude. 
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Pelos campos disciplinares, o conforto apresentou-se fragmentado com foco 

predominantemente no núcleo acepcional moderno. Em alguns campos a fragmentação persiste 

mesmo dentro da disciplina como na Arquitetura e na Ergonomia.  Tal fragmentação 

intradisciplinar, para ser superada, requer uma mudança paradigmática rompendo com o 

reducionismo mecanicista de uma arraigada visão de homem-máquina de herança moderna do 

dualismo cartesiano e monismo lametriano. No caso mais específico da Arquitetura foi possível, 

através da análise de conteúdo dos princípios vitruvianos identificar o arraigamento do conforto 

através das noções de solidez/firmeza, utilidade/comodidade e beleza/prazer transitando, pois 

em relação à primeira estamos tratando da acepção de fortificar, e nas demais de um bem-estar 

físico e outro moral, respectivamente. Está-se abordando quase plenamente aqui os três núcleos 

acepcionais e abordando os três eixos do resultado do exercício da análise noético-noemática 

desenvolvida. No caso da concepção do Design, a idade do conforto consiste numa época de 

socialização da valência do conforto, não que ali ele surja, mas que ali ele seja assumido como 

um recurso inerente de ser e estar de um processo civilizatório determinado. Há que se 

considerar também que se está num momento de turbulência, oscilando entre os tênues limites 

entre o desconforto por carência ao conforto nuclear e entre o conforto nuclear e o desconforto 

por excessos.  

O conforto como distanciamento social apresentado na crítica histórica é paradoxal se 

considerarmos que no núcleo acepcional medieval ele é em essência uma aproximação, embora 

num contexto de assimetria entre os grupos envolvidos, o confortalecente e o confortalecível. 

Mas quando a virtude cristã de compaixão é recuperada no intuito de que através dela se possa 

reverter a situação colocada, estamos deixando o campo dos excessos do grupo acepcional do 

bem-estar físico-material do núcleo acepcional moderno e adentrando o grupo acepcional do 

bem-estar psico-emocional do núcleo acepcional medieval, com inevitáveis incursões no grupo 

acepcional de empoderamento do núcleo acepcional autóctone. Estamos paradoxalmente 

tratando um efeito colateral do conforto – artefato com conforto – afeto abrindo possbilidades 

para o conforto – vigor. No caso da psicanálise, o conceito de conforto – virtude na perspectiva 

da análise no ética-noemática pode auxiliar no equilíbrio que evite o desconforto por excesso 

em que no princípio de realidade aprendamos um modo de satisfação de demandas balizados 

na suficiência.  

A zona de conforto deve estar sempre presente, seja com seus limites restritos ou dilatados 

conforme o contexto, pois há uma inerência do confortar na relação humana com o mundo em 

que um mundo de vida se forma, das vidas espacializadas na ecúmena. Mundo e ser humano se 

constituem numa dialética em que o conforto é um recurso de adaptação extrasomático, um 
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artefato cultural de valor afetivo e investido de empoderamentos que dão forma e sustentam a 

perpetuação da espécie e inspiram as sagas humanas. Talvez não saiamos plenamente de zonas 

de conforto, assegurando-nos em transações por experiências de conforto, abdicando do bem-

estar físico-material em um momento em prol do bem-estar psico-emocional noutro ou mesmo 

de emporeramentos e sempre que possível, buscando a plenitude de se estar na experiência do 

foco difuso, amalgamada pelos três núcleos acepcionais e transpassada pelos três eixos 

elucidados na análise noético-noemática na temperança dos estados de fortalecimento 

consideração e suficiência. 

Das considerações da economia e antropologia sócio-econômica, há que se empenhar no 

sentido de expandir a noção de conforto atrofiada ao núcleo acpcional moderno. Conforto não 

deve ser tratado como um nível de vida associado unicamente à profusão dos artefatos 

facilitadores, e porque não até comprometedores em certos casos, disponibilizados na vida 

contemporânea. Mais que a um nível de vida, o conforto deve se relacional a um estado de vida 

permeados das atividades e dos ócios frutificantes. Os índices de conforto estão restritos ao 

aspecto de bem-estar físico-material que sozinho não abarcam plenamente o conforto. Há que 

expandí-los de forma que possam integrar elementos constituintes dos núcleos acepcionais 

medievais e autóctones. 

Na antropologia cultural, podemos identificar conforto nos artefatos, nas formas de 

organização social nos papeis sociais desempenhos enquanto crianças, jovens, adultos e anciões 

e tensões internas na tribo ou entre grupos tribais podem ser expressões de desconforto que 

podem ser gerenciadas em termos do âmbito do bem-estar físico - material, bem-estar psíquico-

emocional, e de empoderamentos. Movimentos sazonais durante o ano entre as terras altas e as 

terras baixas na região de vida da tribo, o brigo e vento, o arpão, o bumerangue, a organizações 

nas grandes famílias, as relações sociais marcadas pela posse e lida com rebanhos e o plantio, 

a iniciação na caminhada são aspectos da cultura permeados de noções de conforto que 

transpassam os núcleos acepcionais identificados.  

Na interface das ciências da vida e antropologia evolutiva, a plasticidade do humano menos 

propenso aos determinismos genéticos possibilita a intensificação do papel exercido pelos 

recursos-extrasomáticos de adaptação da espécie ao mundo, numa dialética que que o animal 

se torna humano e o mundo um canto de mundo, cujo encanto identifica a ecúmena. E o conforto 

pode ser considerado como um recurso de encantamento do mundo no qual encontramos os 

grupos acepcionais do fortalecimento, recurso, nutriz, acolhimento, regozijo e boticada que 

viabiliza a vida da espécie no bojo da adaptação recíproca. 
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Fenomenologicamente, para além da zona de conforto behaviorista da psicologia ambiental 

de traços pós-positivistas, o conforto como recurso de adaptação extra-somática de 

encantamento dos espaços de vida da vida no mundo de mundos de vida é bem situado no tema 

da apropriação em que um certo mundo se torna habitável a um certo humano encantado no 

encantamento do mundo. Por ser canto e encantado já é em si uma expressão de conforto. 

E tomando como exemplo as iniciativas de humanização dos ambientes assistenciais de 

saúde em que a confortabilidade é um conceito importante na noção de ambiência para a 

constituição de uma nova atmosfera nessa manifestação edilícia, assim como considerando o 

empenho da reflexão sobre o conforto no campo da enfermagem para o ser humano em processo 

de cura, podemos pensar sobre o impacto do conforto sobre situações de relações para além das 

relações assimétricas em que há de antemão um desnível no estado de conforto entre o 

confortalecente e o confortalecível. A enfermagem foi o campo disciplinar que mais se 

aproximou de uma concepção de conforto como a aqui colocada permeada pelos núcleos 

acepcionais autóctone, medieval e moderno. A prestação do conforto pelo profissional em 

enfermagem e sua corporificação no paciente envolve aspectos do afeto, artefato e do vigor. Há 

que haver a atenção, a empatia e seus desdobramentos, ou seja, um campo emocional assim 

como confortação num plano afetivo, ou seja, uma atmosfera de bem-estar psíquico-emocional 

propícia. Há que haver adequações, conveniências, medicamentos, ambiência, ou seja, uma 

atmosfera de bem-estar físico-material adequada. Por fim há que haver ânimo, encorajamento, 

uma dieta, meios e possibilidades, ou seja, uma atmosfera que auxilie empoderamentos. E a 

reflexão sobre conforto em enfermagem procurou elucidar todos esses aspectos. 

A ausência de uma reflexão pré-disciplinar sobre o tema do conforto na amplitude que ele 

exige e que neste trabalho procurou-se desenvolver faz com que em cada disciplina aborde-o 

de forma caricata, enfatizando certos núcleos acepcionais e atrofiando outros e não lidando com 

o tema na complexidade que lhe é inerente. A fragmentação é algo associado à especialização 

que é uma atitude característica da ciência tradicional e reflete nas disciplinas que vão surgindo 

com visões tendencialmente segmentadas em horizontes restritos apartadas de uma visão 

compreensiva concatenando horizontes quando embebidas da ideologia da ciência como o 

modo digno de conhecer, ao invés de um modo possível de conhecer. A visão compreensiva 

que aqui se recorreu foi um exercício de desfragmentação apoiado na fenomenologia e o seu 

retorno às coisas de forma que se dê a oportunidade de que possam ser repensadas a partir de 

uma reapresentação delas pela redução fenomenológica e revisitando-as pelas adumbrações e 

reapreendendo-as pela análise noética-noemática de forma a não se contentar com o já dito, 

pois o que se diz já ter sido dito não implica nada mais a ser dito. 
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