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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar como vem sendo construído e 

desenvolvido o Ensino de Relacionamento Interpessoal na Graduação em 

Enfermagem nas Instituições de Ensino Superior da Cidade de São Paulo pela 

ótica dos Coordenadores de Curso. O referencial teórico compreendeu uma 

incursão histórico-teórico-conceitual sobre Relacionamento Interpessoal, 

percorrendo os achados dos grandes filósofos até as teorias psicológicas, 

destacando a abordagem centrada-na-pessoa de Carl Rogers e as 

contribuições de Peplau, Ida Orlando e Travelbee no campo da Enfermagem. 

Esses autores enfatizam que no relacionamento interpessoal é necessário 

existir envolvimento entre as pessoas, no qual pelo menos uma das partes 

procura mobilizar as potencialidades da outra pessoa na obtenção da sua 

segurança íntima, auto-realização e sensações de bem-estar. Os 

procedimentos metodológicos envolveram entrevista semi-estruturada com 17 

coordenadores de cursos de graduação em Enfermagem da Cidade de São 

Paulo. Utilizou-se como critério de definição da população a ser investigada 

que o curso já tivesse alunos egressos. A análise dos dados possibilitou 

apreender como núcleos temáticos: as concepções sobre relações 

interpessoais; a importância de relacionar-se bem na atividade profissional de 

Enfermagem; o ensino de relacionamento interpessoal no Curso de 

Enfermagem compreendendo: a importância do estudo de relações 

interpessoais e suas dificuldades, a características do currículo disciplinar e as 

Perspectivas do Ensino de relacionamento Interpessoal na graduação em 

Enfermagem. A ênfase nas relações interpessoais surge na tentativa de romper 

com o olhar somente técnico-clínico para um olhar compreensivo e terapêutico 

do trabalho do Enfermeiro. O cuidado do paciente envolve contato e interação 

transformando-se numa ‘relação-de-ajuda’. 

 

Palavras-Chave: Educação em Enfermagem, Ensino Superior, Relacionamento 

Interpessoal, Saúde, Educação. 
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ABSTRACT 

  

This research had the objective of analyzing how the Interpersonal Relationship 

Teaching from São Paulo Higher Education Institutions of Nursing had been 

built and developed, by the course coordinators point of view. The theoretical 

referential realized an historical-theoretical-conceptual incursion about 

Interpersonal Relationship, traveling the finds of the big philosophers until the  

psychologic theories, benefiting Carl Rogers center-in-person approach and 

Peplau, Ida Orlando and Travelbee contributions in nursing area. These authors 

emphasize that in an interpersonal relationship is necessary to have 

involvement among people, when at least one of them attempts to mobilize the 

other’s potentialities in obtaining their close security, self-realization and well-

being feelings. The methodological procedures involved semi-structured 

interviews with 17 coordinators of the São Paulo Nursing undergraduation 

Courses. It used as the definition criterion for the population to be analyzed was 

that the course should have already former students. The analyzed data 

allowed to learn the following thematic cores: the conceptions about 

interpersonal relationship, the importance of good relationships in the 

professional area of nursing, the teaching of interpersonal relationship in the 

Nursing Course, understanding the importance of the interpersonal relationship 

study and its difficulties, the characteristics about the disciplinary curriculum and 

the Perspective of the interpersonal relationship teaching  in Nursing Course: 

The emphasis in Interpersonal Relationship comes up attempting to change the 

approach technique-clinical exclusive to another approach more comprehensive 

and therapeutic of the nurse work. The patient care involves contact and 

interaction becoming a help relationship. 

 

Keywords: Education Nursing; Undergraduate; Interpersonal Relationship, 

Health, Education. 
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1 - Introdução 

1.1 - Origens da pesquisa 

OOOO interesse pelo tema Relacionamento Interpessoal manifestou-se em 

decorrência da minha trajetória profissional como psicóloga clínica e, de maneira 

particular, como docente em uma Instituição de Ensino Superior Privada ligada à Saúde. 

Nessa instituição, foi-me concedida a oportunidade de ministrar duas disciplinas no 

Curso de Graduação em Enfermagem. As denominações dessas disciplinas são: 

‘Relacionamento Terapêutico’ e ‘Psicologia Aplicada à Dimensão do Cuidado’. 

Através dessas disciplinas aproximava-me dos princípios básicos da formação 

dos alunos de graduação em Enfermagem, tendo como objetivo fundamental, apresentar 

o complexo desenvolvimento emocional e dinâmica do aparelho psíquico a fim de 

possibilitar uma visão abrangente e integrada dos processos psicológicos. Estes 

princípios são fundamentais para coibir a banalização, a superficialidade e o 

anticientificismo que freqüentemente caracterizam a abordagem aos processos 

psicológicos em espaços públicos, permitindo assim, uma ampliação dos impactos 

sociais dos serviços dos enfermeiros prestados à sociedade, além de favorecer a atuação 

do futuro profissional de enfermagem voltando sua atenção para a promoção da 

qualidade de vida e para a prevenção. O aluno poderia assim, desenvolver sua 

capacidade de utilizar seus sentidos, capacidade intelectual, afetiva e psíquica, a fim de 

adquirir desenvoltura na organização da própria vida e da comunidade. 

Estava em contato direto com os alunos em sala de aula e, além disso, conhecia 

de uma maneira particular as dificuldades pessoais que pudessem estar passando em 

suas vidas através de um projeto a que chamávamos de Programa Preventivo em Saúde 
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Mental. Desenvolvemos esse projeto com a finalidade de proporcionar aos alunos do 

primeiro ano um suporte prévio em caso de conflitos tanto pessoais, como relacionais, 

desenvolvendo um trabalho preventivo. Chamamos de ‘trabalho preventivo’ medidas 

que facilitassem a identificação dos primeiros sinais de desestabilidade emocional. A 

detecção prévia de alguma dificuldade de adaptação evitaria que os alunos viessem a 

apresentar distúrbios emocionais ao longo do curso. Essa medida permitiria organizar 

providências para o atendimento do indivíduo, caso fosse necessária uma intervenção 

profissional psicológica. 

Por intermédio da vivência docente com estudantes universitários, pude perceber 

que um número expressivo de alunos passava por sérios conflitos pessoais e 

interpessoais. Muitos deles procuravam-me nos corredores da escola buscando suporte 

emocional quando estavam confusos e irritados com alguém ou com algum problema 

pessoal. Apresentavam-se ainda pouco tolerantes com os colegas de classe e muitas 

vezes com os superiores ou subordinados no seu ambiente de trabalho. Eu os ouvia e 

acolhia suas angústias, pois acreditava que no diálogo entre aquele que fala e aquele que 

ouve, muitos frutos são gerados. Dá-se uma ação terapêutica, sem se fazer psicoterapia 

propriamente dita. 

Estando tão próxima de cada aluno, podia acompanhá-los e oferecer um pretenso 

‘cuidado emocional’ para que pudessem sentir-se um pouco mais fortalecidos e ter um 

bom desempenho durante a sua formação. Aspectos de equilíbrio psíquico são 

fundamentais para que o indivíduo ‘cuidador’ tenha condições emocionais de lidar com 

as dificuldades de relacionamento, sem perder o referencial da realidade e sem 

comprometer sua própria estrutura emocional. A atuação do Enfermeiro depende da 

elaboração de suas angústias e da identificação com os que lhe prestaram ‘cuidado’ ao 
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longo da vida e do contato com os aspectos mais arcaicos do seu psiquismo. A relação 

com o paciente exige não só um domínio do conhecimento técnico, mas também um 

refinamento de percepção empática. O profissional precisa desenvolver suas habilidades 

para adquirir um ouvido atento e pronto a escutar, de uma mão sem medo de tocar e de 

um coração sensível e pronto a atender e compreender o momento que cada paciente 

está vivendo. 

Permanecia ‘ao lado’ deles nos momentos de enfrentamento de conflitos 

pessoais, porém era imprescindível propiciar ao aluno uma aproximação mais racional 

do funcionamento de seu equipamento psíquico, isto é, um reconhecimento de seu 

mundo interno, a fim de favorecer o autoconhecimento. Aprender a leitura das emoções 

em si próprio é essencial para se ter autonomia psíquica e responsabilidade por suas 

atitudes. A possibilidade de refrear o impulso emocional permite ao indivíduo adquirir 

uma força interna poderosa. Reconhecer um sentimento no exato momento em que ele 

ocorre é a chave da inteligência emocional. A falta de habilidade em reconhecer nossos 

verdadeiros sentimentos deixa-nos à mercê de nossas emoções. Pessoas com 

autocompreensão e com esse discernimento emocional são melhores pilotos de suas 

vidas e atuam com determinação em suas decisões. A reflexão sobre os aspectos 

emocionais propicia a compreensão da complexa relação entre mente, corpo, espírito e o 

processo de interação com seus semelhantes. 

Todo nosso empenho era para que o futuro profissional de Enfermagem voltasse 

sua atenção para a promoção da qualidade de vida e para a preservação da saúde do 

paciente, da equipe e dele próprio. 

Esse momento de escuta dedicado aos alunos evidenciou-se como um campo de 

reflexão a respeito das diversas nuanças do tema ‘Relação Interpessoal’ de profissionais 
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da área da saúde, os quais sofrem grande influência das pressões emocionais geradas 

por aspectos de enfrentamento das mais variadas e severas doenças, além de se 

depararem com a finitude da vida sem muitas vezes estarem preparados para isso. 

É no decurso desse panorama que se justifica o presente estudo. 
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1.2 - Questões Norteadoras 

 

NNNNo intercâmbio de nossa atuação profissional com as leituras realizadas, 

situamos como questões orientadoras propostas para esta pesquisa: 

� Como tem sido desenvolvido o ensino do relacionamento interpessoal no 

Curso de Graduação em Enfermagem? 

� Em que momento do Curso de Graduação em Enfermagem o eixo 

conceitual relacionamento interpessoal é trabalhado? Está inscrito em que componentes 

curriculares? 

� Que referenciais teóricos têm sido privilegiados no ensino do 

relacionamento interpessoal no Curso de Graduação em Enfermagem? 

� Que concepções de relacionamento interpessoal têm permeado a 

formação do enfermeiro? 

� Que dificuldades e perspectivas os Coordenadores dos Cursos de 

Graduação em Enfermagem identificam no ensino de relacionamento interpessoal? 

 

A busca por responder a esses questionamentos orientou todo o processo de 

desenvolvimento da pesquisa, cujo relato crítico-analítico está organizado na presente 

Dissertação composta por seis partes. 

Na Introdução, o objeto de investigação é problematizado, bem como se 

destacam as questões norteadoras da pesquisa. 
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O Referencial Teórico apresenta uma revisão de literatura, bem como a 

interlocução com os estudos oriundos da Psicologia como campo disciplinar e da 

Enfermagem, destacando-se as proposições de Peplau, Ida Orlando e Travelbee. 

Os Objetivos situam claramente as intenções orientadoras desta pesquisa, as 

quais encontram desdobramentos na descrição dos Procedimentos Metodológicos. 

O diálogo entre o material coletado e a literatura estão apresentados na Análise e 

Discussão dos Dados, procurando-se empreender movimentos interpretativos das falas 

docentes. 

Os principais apontamentos e perspectivas que foram desvelados a partir da 

pesquisa estão descritos e comentados nas Considerações Finais. 
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2 - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

AAAAs políticas de saúde no Brasil apresentaram mudanças substanciais nas últimas 

décadas em suas concepções teórico-conceituais, seguindo o movimento internacional 

do conceito de promoção da saúde. Foram realizadas importantes Conferências 

Internacionais sobre ‘Promoção da Saúde’, em Ottawa (OMS,1986), Adelaide (OMS, 

1988), Sundsval (OMS, 1991) e Jakarta (OMS, 1997), estabelecendo as bases 

conceituais e políticas da promoção da saúde vigente. 

O Conceito de saúde segundo sugestão da Organização Mundial da Saúde – 

OMS - é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, porém partindo para 

concepções mais amplas sobre saúde, encontramos nas palavras de Buss a seguinte 

descrição: 

(...) a saúde é produto de um amplo espectro de fatores relacionados com a 
qualidade de vida, incluindo um padrão adequado de alimentação e nutrição, 
de habitação e saneamento, boas condições de trabalho e renda, 
oportunidades de educação ao longo de toda a vida dos indivíduos e das 
comunidades (...)  (BUSS, 2004, p.2). 

 

A profunda renovação e afirmação das ações de promoção da saúde que vem 

se impondo nessas novas concepções de saúde suscita a (re)construção de um novo 

modelo assistencial. Conforme a população vem crescendo e as necessidades de 

‘cuidados’ prestados ao indivíduo com relação à sua saúde aumenta, fato que 

podemos constatar pelo aumento da perspectiva de vida do brasileiro, surgiu a 

necessidade de que o sistema de saúde se adequasse. Enquanto as taxas de 

mortalidade vêm sendo reduzidas por um lado, vem aumentando de outro a 
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incidência de doenças comprometedoras, tais como: neoplasias, doenças cardíacas, 

diabetes etc. O desenvolvimento global da ciência do conhecimento na área da saúde 

e a difusão de novas tecnologias requerem um profissional especializado nos seus 

vários segmentos (CASTELLS, 1992; BUSS, 1993; DAGNINO, 1994; MINAYO, 

1995; MONTEIRO, 1995; SOUZA, 1996; MENDES, 1996). 

A educação no Brasil também vem participando dessas transições ao longo 

do tempo. Tem sofrido fortes influências de um tempo de rápidas transformações 

econômico-sociais. Diante das necessidades de adequação frente à nova conjuntura, é 

um grande desafio para o sistema de ensino formar profissionais que atendam às 

novas exigências nesse novo tempo (JACOBI, 2000; CATANI, 1998; SAVIANI, 

1997). 

Chirelli e Mishima (2004, p. 3, grifo do autor) discorrem sobre a idéia de 

modificações e alterações iminentes da educação dizendo que: 

Na perspectiva do ensino superior, o Fórum Nacional de Pró-Reitores das 
Universidades Brasileiras, na introdução do Plano Nacional de Graduação, 
frisa que estamos vivendo em uma sociedade globalizada, a qual tem 
priorizado a dimensão tecnológica do conhecimento, em estreita sintonia 
com as relações de mercado, no qual se destaca o aspecto econômico de 
competição incessante entre qualidade e lucro. Destaca ainda que vivemos 
em uma era de rápidas e profundas transformações, em que se impõe a 
informação, a comunicação, as novas formas de pensar e agir, sendo 
necessário, para o exercício de uma profissão, adotar novos processos de 
formação que possibilitem aos egressos a capacidade de investigação e a de 
aprender a aprender, estimulando assim a capacidade para entender como 
se produz o saber nas diversas áreas, criando condições para uma educação 
permanente. 

 

Sugerem ainda esses autores que os cursos de graduação deveriam adequar 

seus projetos pedagógicos a essa nova realidade, proferindo: 

Vários autores têm apontado que estamos no transcorrer da construção de 
um novo paradigma, no qual são necessários os valores da solidariedade, da 
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preservação do meio em que vivemos, da compreensão do mundo, resgatando 
a totalidade do ser humano e a ética. Para tanto, os projetos pedagógicos 
dos cursos de graduação deveriam estar sintonizados com essa visão de 
mundo, caso queiram realizar formação comprometida com a construção da 
cidadania enquanto emancipação das pessoas na sociedade, garantindo 
formação mais global e crítica, ou seja, formar sujeitos para a 
transformação da realidade, buscando respostas para os problemas 
contemporâneos (CHIRELLI E MISHIMA, 2004, p. 3). 

 

É por meio da educação que podemos modificar alguns paradigmas abrindo 

espaço para novas idéias e novas posturas. Somente analisando a realidade da 

universidade, teremos condições de formalizar idéias mais claras em relação ao 

modo como se pode melhorar a qualidade do ensino superior. 

Ao examinar as condições do ensino universitário, Zabalza (2004, p. 10) 

afirma que “a universidade constitui-se como um cenário complexo e 

multidimensional, no qual incidem e se entrecruzam influências dos mais diversos 

tipos”. Acredita esse autor que o ensino universitário encontra-se em um momento de 

mudanças profundas na sua estrutura, posição e sentido social, uma autêntica 

“revolução” da educação superior: 

Estamos incorporando, em ritmo de marcha forçada, mudanças na estrutura, 
nos conteúdos e nas dinâmicas de funcionamento das instituições 
universitárias com o objetivo de colocá-las em condição de enfrentar os 
novos desafios que as forças sociais lhes obrigam a assumir (ZABALZA, 
2004, p. 19). 

 

Zabalza (2004, p.20) prossegue: 

De modo sucinto, está se dizendo às universidades que não se contentem em 
apenas transmitir a ciência, mas que criem (isto é, elas devem combinar a 
docência e a pesquisa); que dêem um sentido prático e profissionalizante 
para a formação que oferecem aos estudantes; que façam tudo isso sem se 
fechar em si mesmas: façam-no em contato com o meio social, econômico e 
profissional com cuja melhora devem colaborar. 
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Considerando algumas das transformações pelas quais o ensino superior tem 

passado no que concerne ao ‘seu cenário e seus protagonistas’, podemos referir que 

são numerosas as funções que se espera que uma instituição de nível superior 

desenvolva. A função formativa da universidade, por exemplo, deve qualificar as 

pessoas não sendo suficiente equipá-las com um perfil profissional padrão ou apenas 

com uma mínima bagagem de conhecimentos e hábitos culturais. 

Afirma ainda Zabalza (2004, p.30) que a vida e o trabalho dos professores 

universitários sofreram repercussões importantes. As expectativas em relação a eles 

variam ao sabor das grandes mudanças estruturais e funcionais que acometeram o 

cenário do ensino superior: 

Os ares de mudança na universidade e, principalmente, a pressão pela 
qualidade estão levando o corpo docente a revisar seus enfoques e suas 
estratégias de atuação. Muitos estão fazendo isso de modo voluntário, mas 
alguns só o fazem sob pressão e sob uma séria resistência. Desse modo, a 
sorte está lançada e, de uma forma ou de outra, as universidades e seus 
professores sentir-se-ão obrigados a sair da modorra institucional em que a 
docência tinha se escondido. 

 

Imbernón (2004) corrobora as proposições de Zabalza no sentido de que o 

atual professor universitário precisa acompanhar a tendência moderna de 

modificações no ensino superior. Ele escreve que: 

A profissão docente deve abandonar a concepção predominante no século 
passado de mera transmissão do conhecimento acadêmico, de onde de fato 
provém, e que se tornou inteiramente obsoleta para a educação dos futuros 
cidadãos em uma sociedade democrática: plural, participativa, solidária, 
integradora (...) (IMBERNÓN, 2004, p. 7). 

 

As questões que circundam a “formação de docentes do ensino em saúde” 

têm se inscrito como tema primordial de Batista e Batista (2004, p. 18) “ao tentar 
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compreender as complexas relações entre duas linguagens distintas – a da educação e 

a da saúde”. Esses autores sintetizam seus achados dizendo que: 

Quando adentramos na área da saúde, a esses traços agrega-se uma 
triangulação envolvendo ensino-aprendizagem-assistência. A competência 
profissional específica ganha destaque inserindo-se cenários do aprender e 
do ensinar constituídos pelo professor, pelo aluno, pelos pacientes e pela 
própria comunidade com suas demandas de Saúde (BATISTA E BATISTA, 
2004, p. 18). 

 

Essa necessária renovação da instituição educativa e essa nova forma de 

educar aliadas às novas transformações na área da saúde requerem uma redefinição 

importante da docência em saúde, em que os professores universitários sejam 

estimulados a assumirem novas competências profissionais no quadro de um 

conhecimento pedagógico, científico e cultural comprometidos com a pesquisa. Ao 

analisar os percalços do ensino em saúde, Batista (2004, p. 67) escreve vários 

trabalhos sobre docência: 

(...) o lugar do docente universitário no mundo contemporâneo exige novas 
relações com os conhecimentos científicos, percebendo-os em sua 
transitoriedade e incompletude, ante os determinantes sociais e políticos que 
conformam os achados das ciências. Não são conhecimentos neutros ou 
ocasionais, mas respondem a diferentes lógicas de priorizar questões de 
pesquisa e articulá-las com as demandas sociais. 

 

Discorre Candeias (2004, p.2, grifos do autor) em seu artigo que oferece 

conceitos de educação em saúde, baseando-se nas definições de Green e Kreuter: 

entende-se por educação em saúde quaisquer combinações de experiências 
de aprendizagem delineadas com vistas a facilitar ações voluntárias 
conducentes à saúde. A palavra combinação enfatiza a importância de 
combinar múltiplos determinantes do comportamento humano com múltiplas 
experiências de aprendizagem e de intervenções educativas. A palavra 
delineada distingue o processo de educação em saúde de quaisquer outros 
processos que contenham experiências acidentais de aprendizagem, 
apresentando-o como uma atividade sistematicamente planejada. Facilitar  
significa predispor, possibilitar e reforçar. Voluntariedade significa sem 
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coerção e com plena compreensão e aceitação dos objetivos educativos 
implícitos e explícitos nas ações desenvolvidas e recomendadas. Ação diz 
respeito a medidas comportamentais adotadas por uma pessoa, grupo ou 
comunidade para alcançar um efeito intencional sobre a própria saúde. 

 

Pereira (2004, p. 2) também acredita que é através da educação que se 

produzem transformações. Ele lembra o quanto é importante ao se correlacionar com 

a saúde, que a educação seja contínua e permanente, afirmando: 

A educação e a saúde são espaços de produção e aplicação de saberes 
destinados ao desenvolvimento humano. Há uma interseção entre estes dois 
campos, tanto em qualquer nível de atenção à saúde quanto na aquisição 
contínua de conhecimentos pelos profissionais de saúde. Assim, estes 
profissionais utilizam, mesmo inconscientemente, um ciclo permanente de 
ensinar e de aprender. A prática educativa em saúde, aqui, refere-se tanto às 
atividades de educação em saúde, voltadas para o desenvolvimento de 
capacidades individuais e coletivas visando à melhoria da qualidade de vida 
e saúde; quanto às atividades de educação permanente, dirigidas aos 
trabalhadores da área da saúde através da formação profissional contínua. 
Lembramos que muitas práticas de saúde requerem práticas educativas. 

 

O autor assevera ainda que: 

As ações de saúde não implicam somente a utilização do raciocínio clínico, 
do diagnóstico, da prescrição de cuidados e da avaliação da terapêutica 
instituída. Saúde não são apenas processos de intervenção na doença, mas 
processos de intervenção para que o indivíduo e a coletividade disponham de 
meios para a manutenção ou recuperação do seu estado de saúde, no qual 
estão relacionados os fatores orgânico, psicológicos, sócio-econômicos e 
espirituais. Consideramos, ainda, que pode-se exercer a prática de saúde em 
qualquer espaço social, visto que o campo da saúde é muito mais amplo do 
que o da doença (PEREIRA, p. 2). 

 

Ensino em Saúde nos remete a um fenômeno bastante abrangente que implica 

promover estratégias mais amplas de educação, difusão, divulgação de aspectos que 

impliquem o bem-estar da comunidade, a título de prevenção de males que acometem a 

população de um modo geral. São de suma importância a formação e capacitação de 
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profissionais comprometidos e empenhados em proporcionar um mundo melhor à 

comunidade nos campos da promoção e educação em saúde (BUSS, 2004). 

Pereira (2004, p. 2) sustenta que a prática educativa em saúde, 

refere-se tanto às atividades de educação em saúde, voltadas para o 
desenvolvimento de capacidades individuais e coletivas visando à melhoria 
da qualidade de vida e saúde; quanto às atividades de educação permanente 
dirigidas aos trabalhadores da área de saúde através da formação 
profissional contínua. Lembramos que muitas práticas de saúde requerem 
práticas educativas. As ações de saúde não implicam somente a utilização do 
raciocínio clínico, do diagnóstico, da prescrição de cuidados e da avaliação 
da terapêutica instituída. Saúde não são apenas processos de intervenção na 
doença, mas processos de intervenção para que o indivíduo e a coletividade 
disponham de meios para a manutenção ou recuperação do seu estado de 
saúde, no qual estão relacionados os fatores orgânicos, psicológicos, sócio-
econômicos e espirituais. Consideramos, ainda, que se pode exercer a 
prática de saúde em qualquer espaço social, visto que o campo da saúde é 
muito mais amplo do que o da doença. 

 

A formação de recursos humanos em saúde deve constituir uma 

responsabilidade do Estado para garantir a saúde de seus habitantes. O Ministério da 

Educação e o Ministério da Saúde têm se pronunciado com relação a essas questões e 

estão mobilizando forças e sensibilizando as instituições de ensino a se aproximarem 

dessa realidade. 

A Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação do 

MEC, conforme Parecer nº 1.133/2001, do documento intitulado ‘Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Enfermagem, Medicina e 

Nutrição’ (BRASIL, 2001, p. 4) recomenda que na formação de profissionais da saúde, 

que inclui portanto a categoria dos enfermeiros e seus auxiliares: 

devem ser contemplados elementos de fundamentação essencial em cada 
área do conhecimento, campo do saber ou profissão, visando promover no 
estudante a competência do desenvolvimento intelectual e profissional 
autônomo e permanente. Esta competência permite a continuidade do 
processo de formação acadêmica e/ou profissional, que não termina com a 
concessão do diploma de graduação. 
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A Comissão reforçou ainda: 

a articulação entre Educação Superior e a Saúde, objetivando a formação 
geral e específica dos egressos-profissionais com ênfase na promoção, 
prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, indicando as competências 
comuns gerais para esse perfil de formação contemporânea dentro de 
referenciais nacionais e internacionais de qualidade (BRASIL, 2001, p. 4). 

 

Identifica também que: 

a saúde é direito de todos e dever do estado, garantindo mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação(artigo 196 da Constituição Federal de 
1988): I - Descentralização; II – Atendimento integral, com prioridade para 
as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III – 
participação da comunidade (BRASIL, 2001, p. 4). 

 

As Diretrizes Curriculares ressaltam ainda as ações e serviços de saúde que 

definem o Sistema Único de Saúde (SUS) e toda sua filosofia. 

O perfil do egresso-profissional de Enfermagem de acordo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 2001) é: 

Enfermeiro, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. 
Profissional qualificado para o exercício de Enfermagem, com base no rigor 
científico e intelectual e pautado em princípios éticos. Capaz de conhecer e 
intervir sobre os problemas-situações de saúde-doença mais prevalentes no 
perfil epidemiológico nacional, com ênfase na sua região de atuação, 
identificando as dimensões bio-psico-sociais dos seus determinantes. 
Capacitado a atuar, com senso de responsabilidade social e compromisso 
com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano. E: 
Enfermeiro com Licenciatura em Enfermagem capacitado para atuar na 
Educação Básica e na Educação Profissional em Enfermagem. 

Fernandes (2004, p. 3) corrobora o teor do documento que descreve as 

Diretrizes Curriculares no trecho que afirma que “a formação do Enfermeiro deve 

atender às necessidades sociais da saúde, com ênfase no Sistema Único de Saúde 
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(SUS), e assegurar a integralidade da atenção e a qualidade e humanização do 

atendimento”; asseverando que: 

As Novas Diretrizes Curriculares para a Graduação em Enfermagem 
sinalizam a necessidade de mudança paradigmática na educação em 
Enfermagem, cujos objetivos, entre outros aspectos, é de “levar os alunos 
dos cursos de graduação em saúde a aprender a aprender que engloba 
aprender a ser, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a 
conhecer (...)” (...) a transformação no contexto da Educação em 
Enfermagem se dará no instante em que os atores da relação professor-aluno 
perceberem a importância de seus papéis no processo de ensinar, sendo mais 
conscientes, responsáveis em aprender, valorizando a comunicação, que 
possibilita a articulação das ações e a integração dos envolvidos, movidos 
pelo agir comunicativo, o que gera condições de um membro interagir com o 
todo. 

 

Os cursos de graduação de Enfermagem, assim como outros da área da saúde, 

vêm reafirmar seu compromisso frente a essa nova era. Nesse contexto de rápida e 

profunda transformação gerada a partir das necessidades da sociedade globalizada, os 

cursos relacionados à saúde têm procurado adequar suas matrizes curriculares à 

revolução equivalente nos processos de formação. Maia (2004, p. 101), ao discorrer 

sobre o currículo no ensino superior em saúde afirma que: 

A articulação entre educação e empregabilidade determina novos perfis de 
profissionais e, conseqüentemente, impõe a necessidade de uma 
reformulação nos processos de formação. (...) Todas essas características 
têm provocado movimentos de mudanças curriculares, considerando-se que 
as intervenções nos processos de educação ocorrem, inexoravelmente, por 
intermédio do currículo. 

 

Este autor, construindo um conceito sobre o termo ‘currículo’, registra: 

A formação profissional pode ser vista, inicialmente, como a aquisição, pelo 
indivíduo, de uma série de conhecimentos e habilidades que o tornem capaz 
de entrar em uma determinada área do mercado de trabalho. Em 
consonância com tal visão, o currículo escolar aproxima-se de um plano de 
ensino que organize, temporal e espacialmente, atividades de diversas áreas 
do conhecimento, expresso por uma grade de disciplinas (MAIA, 2004, p. 
101). 
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O currículo formatado por disciplinas tem aparecido como sendo o de maior 

freqüência no ensino superior em saúde no Brasil. A estrutura disciplinar é organizada a 

fim de proporcionar uma ordem lógica e linear aos conteúdos curriculares. O ensino 

transcorre geralmente de uma forma dicotomizada, havendo uma dissociação marcante 

entre os ciclos básico e profissional (MAIA, 2004). 

O ensino acontece também em momentos singulares de formação, como discorre 

esse mesmo autor sobre o ‘currículo oculto’: “Esse é um campo repleto de fenômenos 

imprevisíveis, em que ocorre, habitualmente, uma grande parte da formação” (MAIA, 

2004, p. 112). É por meio do currículo oculto que se transmitem vários componentes 

relacionais entre pessoas, transmitindo-se mesmo que de forma implícita, a consonância 

do que os professores ensinam com aquilo que eles praticam. “Não raro, ocorrem relatos 

da incoerência entre o que é ensinado por um docente e sua prática na relação com o 

paciente” (MAIA, 2004, p. 113). 

Em relação ao processo de reformulação curricular nos Cursos de 

Enfermagem, Ide e De Domenico (2001, p. 113) asseveram que: 

Na enfermagem, a responsabilidade de ensinar a prática profissional 
impulsionou os docentes a discutirem, por várias ocasiões, a conformação 
curricular, porém sempre com relação aos conteúdos, denominações de 
disciplina e carga horária; excluindo-se os referenciais teóricos 
psicopedagógicos que possibilitariam o desenvolvimento cognitivo, atitudinal 
e procedimental dentro de um contexto de criticidade permanente. Enquanto 
docentes, esquecemo-nos de que devemos avaliar a qualidade do trabalho, ou 
seja, interpretar o que acontece em aula, pois, só assim, estaríamos 
conduzindo uma prática reflexiva. 

Manzolli (1985), ao narrar sobre as experiências de reformulação curricular 

privilegiando as novas concepções de uma formação interdisciplinar no Curso da Escola 

de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP), descreve ser de responsabilidade das 

instituições de ensino procurar adequar o currículo de formação profissional com o 
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objetivo de melhor responder às solicitações atuais, preparando aqueles que formam. 

Discorre sobre a importância das ciências humanas em cursos superiores que preparam 

profissionais liberais, como os de enfermagem. Em relação à inserção da Disciplina de 

Psicologia, por exemplo, em sua grade curricular a autora declara que: 

(...) considera-se a inserção da Psicologia ou outra matéria qualquer em uma 
escola de Enfermagem como o resultado de uma série de fatores sociais, 
econômicos, políticos, mas também psicológicos inerentes às pessoas 
inseridas na marcha da história curricular (MANZOLLI, 1985, p. 7). 

 

A autora refere ainda que existem diversos aspectos que podem ser aplicados 

na atividade do enfermeiro que dependem de um conhecimento específico, onde a 

psicologia constituiria um pano de fundo em questões do relacionamento com 

pessoas com as quais deverá trabalhar: 

Várias são as atitudes pelas quais a Psicologia pode colaborar na formação 
do enfermeiro: o destaque do treino do aluno, para que este seja impessoal e 
objetivo em face do comportamento humano, a flexibilidade de se “colocar 
no papel” do outro, a atitude de pesquisa em vez de mera opinião, a cautela 
em não agir pelo paciente (...) (MANZOLLI, 1985, p. 21). 

 

Reflexões sobre a formação profissional oferecida aos graduandos e o 

desenvolvimento de habilidades que considere o ser humano mais humano são 

assuntos de muita relevância, revelando-se um tema bastante atual. É importante 

conhecer então quem é o acadêmico de enfermagem, ou seja, qual o perfil desse 

estudante. De acordo com Saupe et al. (2004, p. 3), o acadêmico de enfermagem é 

definido como: 

um ser humano que fez uma opção de vida de cuidar e ajudar outros seres 
humanos: a nascer e viver de forma saudável, a superar agravos à sua saúde, 
a conviver com limitações e encontrar um significado nessa experiência, e a 
morrer com dignidade. 
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A formação de um enfermeiro que dê conta das atuais exigências de mercado 

revela um perfil profissional com um alto grau de exigências técnicas, tanto em áreas 

de conhecimento específico, quanto num âmbito mais subjetivo, isto é, na área do 

relacionamento humano. 

Maldonado e Canela (2003, p. 218) afirmam que: 

É fundamental conscientizar o estudante da área de saúde para que 
exerça uma função assistencial adequada às condições de nosso país, 
levando-o a utilizar mais plenamente seus recursos como agente de 
saúde, aprendendo a ver as pessoas no contexto em que vivem. 

 

O processo de aprendizagem possibilita ao aluno encontrar novo caminho, 

rumo ao conhecimento e procurar novas formas de interpretações da realidade, e é 

exatamente nessa perspectiva que acreditamos ser viável ao profissional enfermeiro 

sua capacitação e torná-lo apto a transformar a realidade da saúde através da sua 

ação. A formação dos enfermeiros numa perspectiva atual está contemplada na 

implementação de um Projeto Político Pedagógico que propicie o desabrochar de 

competências próprias de um profissional conectado com as urgências atuais. 

O ensino acadêmico do curso de Enfermagem privilegia o estudo do corpo 

humano dentro de uma perspectiva biológica além de estudar sua anatomia e 

fisiologia. Existe uma grande preocupação em oferecer muita informação em 

detrimento da formação e do desenvolvimento das capacidades de trabalhar com essa 

informação, dando pouca ênfase à formação do aprendiz autônomo que assuma a 

responsabilidade pela sua aprendizagem. As questões do funcionamento do corpo 

humano sobrepujam ainda o estudo das relações humanas. Por certo que se dá pouca 

ênfase ao desenvolvimento de práticas que propiciem um bom relacionamento do 
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enfermeiro com a equipe multidisciplinar, com sua equipe, com o paciente e os seus 

familiares. 

De acordo com as palavras de Dutra e Assunção (2000, p. 224) “a 

importância da comunicabilidade na enfermagem assume maiores proporções 

quando se leva em conta que o escopo desta é saber lidar com gente, é contribuir para 

a preservação de ações necessárias para mantê-la”. 

Na formação dos profissionais da área da saúde - pessoas que ‘cuidam’ de 

pessoas - não podemos deixar de voltar nossa atenção às vicissitudes dos 

relacionamentos que envolvem vários seres humanos. São conhecimentos 

indispensáveis para aqueles que se propõem lidar diretamente com ‘gente’. Aspectos 

do relacionamento entre profissional-paciente, profissional-familiares dos pacientes e 

a dimensão psicológica do adoecimento são de extrema importância para se 

desenvolver uma assistência mais humanizada. 

Ide e De Domenico (2001, p. 4) pontuam que a demanda das instituições 

espera por profissionais aptos a lidar com um número grande de situações como 

pode-se ver no trecho abaixo: 

Um enfermeiro apto a responder pelo cuidar de um grupo de pessoas sob sua 
responsabilidade: um profissional instrumentalizado para interagir em 
equipe, identificando e intervindo adequadamente em situações clínicas 
específicas; capaz de ter o domínio intelectual da dinâmica da unidade, 
incluindo o contexto da prática. 

 

A função da educação então é valorizar e incentivar o relacionamento dos 

mestres e seus alunos e estes entre seus pares e não apenas na ‘ transmissão’ de 

conteúdos e conhecimentos. 
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O ensino é uma arte de cooperação que envolve o professor e o aluno. É uma 

união equilibrada de educador e educando, que respeita no aluno a riqueza de 

personalidade, a liberdade, as qualidades que nele se encontram, como um mecanismo 

dinâmico, vital, imperfeito, sem dúvida, mas sempre suscetível de evolução. 

Com o ‘modelo moderno’ das instituições de ensino superior propostos pela Lei 

de Diretrizes e Bases de 1996 (BRASIL, 1996), esperava-se que as universidades 

melhorassem sua qualidade, produtividade e eficiência, ficando aptas a contribuir para 

um projeto de nação em que a capacitação deveria levar à autonomia econômica e 

social. Mas algumas instituições conservadoras ainda hoje resistem às mudanças 

propostas. 

Em alguns modelos educacionais tradicionais, não se desenvolve a capacidade 

de crítica e de argumentação. É baseado na obediência, no simples saber executar 

procedimentos movidos pelo desejo de contracenar com seres dóceis e servis. A 

condição de ser humano nos dá condições de tomarmos decisões a partir de julgamentos 

de valor que construímos através do pensamento, da própria identidade e da capacidade 

de discriminação propiciada por um sistema educacional livre de qualquer tirania. 

Acreditamos que o sistema educacional deva privilegiar a atividade intelectual que 

permite o desenvolvimento do senso crítico e de contestação e eventualmente o direito 

de propor modificações pertinentes no que concerne ao próprio sistema, deixando de 

sermos apenas espectadores submissos ao que nos é oferecido. 

No Brasil, há limitações de recursos destinados para o desenvolvimento 

científico, por vivermos num país onde a crise econômica é agravada por enormes 

desigualdades sociais. É necessário repensar o alcance da educação, pois é com o 

acesso à educação que poderemos construir um novo tipo de sociedade, com 
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condições mais justas, preocupada com a construção de atitudes, conhecimento e 

valores nos indivíduos. A organização da sociedade através da cultura e da educação 

interfere de forma significativa na qualidade do país que se constrói. Como Paulo 

Freire dizia: “transformando o mundo, transformamo-nos a nós mesmos”. É na 

relação com outro ser humano que eu me torno mais humano e contribuo com o 

processo de ‘humanizar’ o mundo. Na convivência com outras pessoas, construímos 

nossa identidade. A humanização é um processo intersubjetivo, compartilhado. A 

habilidade de comunicação faz parte de uma construção de saberes. 

 

2.1 - Relações Humanas: Breve Histórico 

OOOO estudo das relações humanas vale-se de várias ciências que se interessaram 

pelo homem em todos os aspectos de sua existência. Além da Filosofia, temos também a 

Antropologia, a Sociologia, a Psicologia, a Ética, entre outras. 

“Um dos principais problemas do homem, segundo sociólogos, psicólogos e 

filósofos, é aprender a viver consigo mesmo. No entanto, o homem não existe como um 

ser isolado no tempo e no espaço, já que ele é o produto de suas relações com os 

demais” (MINICUCCI, 2000, p. 19). 

Desde os povos mais antigos, o homem preocupou-se com a origem e com o 

significado da existência humana. Dentre vários pensadores, cabe citar os gregos como 

tendo participado com importante contribuição no campo da filosofia. As especulações 

em torno desse tema por Sócrates e os socráticos formaram um corpo de conhecimentos 
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filosóficos de grande relevância para a compreensão das relações humanas ao longo dos 

tempos. 

Entende-se por socráticos seu grande discípulo imediato Platão, que fundou uma 

escola, conhecida como Academia, onde utilizava o método questionador de Sócrates 

para abrir e expandir a mente de uma nova geração de jovens gregos abastados, e o 

discípulo deste, Aristóteles de Estagira, que chegou a Atenas com 17 anos para estudar 

na Academia de Platão (CHALLAYE, 1978). 

Embora Platão e Aristóteles compartilhassem muitos interesses, suas mentes 

trabalhavam em direções distintas. Carvalho (1978, p. 13) discute as contribuições 

desses filósofos gregos sobre relações humanas alegando que: 

Segundo Platão, o meio social determinaria a conduta do ser humano. Por 
isso atribuía valores excepcionais à educação, julgando que o futuro da 
sociedade dependeria do tipo de orientação recebida pelos jovens. 
Aristóteles, ao contrário, defendia a idéia de que todos os homens têm certas 
tendências inatas, contra as quais a educação pouco ou nada pode fazer. 

 

A partir dessas duas concepções, formaram-se então duas concepções distintas 

do comportamento humano, uma, a idéia de educabilidade do homem (ponto de vista de 

Platão); e a outra, a existência de uma natureza humana impermeável, pouco 

influenciável pela educação (posição de Aristóteles) (CARVALHO, 1978). 

O Cristianismo surge a partir de uma história longa e complexa, à medida que 

deixava de ser uma seita pequena e perseguida, para se tornar a força religiosa 

dominante no mundo mediterrâneo. Incrustado no novo império que iria dominar a 

Grécia, parte da Europa e do Oriente Médio. Estabelece-se então a hegemonia do 

Império Romano. 
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Dois grandes filósofos representantes do cristianismo, Santo Agostinho (354-

430) e São Tomás de Aquino (1225-1274) deixaram contribuições valiosas que nos 

aproximam das concepções de natureza humana. Santo Agostinho era inspirado em 

Platão e preocupava-se com a compreensão da alma, sede do pensamento. Já São Tomás 

de Aquino foi buscar em Aristóteles a distinção entre essência e existência. Como o 

filósofo grego, Tomás de Aquino considerava que o homem, na sua essência, busca a 

perfeição através da sua existência (BOCK, 1999). 

O espírito de aventura intelectual e artística que surgiu na Itália no decorrer do 

século XIV, conhecido como ‘Renascença’, estava fundamentado numa confiança 

resoluta das capacidades do homem e em sua bondade essencial. A Renascença é uma 

época de transformações radicais no mundo europeu em todos os setores da produção 

humana. A fortuna colossal acumulada pela Igreja Romana através de impostos, 

doações e venda de indulgências permitiu que os papas realizassem uma das mais altas 

aspirações de um tempo: fazer de Roma uma cidade cujo esplendor superasse até 

mesmo o de seu próprio passado. Os maiores arquitetos da Itália receberam a 

incumbência de encher a cidade com novas igrejas e monumentos de um luxo sem 

precedentes, enquanto os melhores artistas da época, entre eles Michelangelo, que 

pintou o teto da Capela Sistina no Vaticano, executavam obras-primas de pintura e de 

escultura clássicas, legado que ilustra as inclinações daquele tempo (BURCKHARDT, 

1983; DELUMEAU, 1984; GARIN, 1983). 

Faria (1998, p. 166), contribui dizendo que: 

No setor artístico, o Renascimento se caracterizou, entre outros aspectos, por 
uma grande preocupação com a figura humana, valorizando-se o nu; a busca 
da perfeição no retratar o Homem levou a uma simbiose entre arte e ciência, 
desenvolvendo-se estudos de Anatomia, técnicas de cores, perspectiva. 
Utilizaram-se novas técnicas, como a pintura a óleo. O realismo, a 
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harmonia, o senso de equilíbrio e proporção são outros elementos 
observáveis. 

 

Bock (1999, p. 36, grifo do autor) lista alguns artistas e suas obras, que viveram 

nessa época de ideal humanístico: 

Por volta de 1300, Dante escreve A Divina Comédia; entre 1475 e 1478, 
Leonardo da Vinci pinta o quadro Anunciação; em 1484, Boticelli pinta o 
Nascimento de Vênus; em 1501, Michelangelo esculpi o Davi e, em 1513, 
Maquiavel escreve O Príncipe, obra clássica da política. 

 

Diferentemente da época medieval, com seus valores direcionados ao divino, a 

preocupação central na Renascença era com o homem, buscando elaborar um novo 

conceito de vida. Faria (1998, p.166) ressalta as atualizações dessa época dizendo: 

A Ciência procurou explicar o mundo através de novas teorias, fugindo às 
interpretações religiosas típicas do período histórico anterior. O grande 
destaque é a utilização do método experimental, base da criação da ciência 
moderna. O Racionalismo é a característica dominante desse momento, que 
será o precursor de uma verdadeira “revolução científica” no século XVII. 

 

O mais importante produto do Renascimento foi uma nova visão do homem. Os 

humanistas do Renascimento desenvolveram uma crença totalmente nova no homem e 

em seu valor, o que se opunha frontalmente à Idade Média, período em que se 

enfatizava apenas a natureza pecadora. Carvalho (1978, p.14), ao discorrer sobre o 

trabalho de Maquiavel, assinala a visão reinante nesse período da história com relação 

às concepções de natureza humana: 

Maquiavel sustentará que a natureza humana é antes má do que boa. 
O homem, entregue a si mesmo, acabará fatalmente por agir mal. Para 
evitá-lo, é necessário que o príncipe, o dirigente iluda o povo, levando-
o inconscientemente a praticar o bem e fazendo-o pensar, ao 
contrário, que está atingindo seus fins egoístas. 
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A partir do século XVII, desenvolveu-se na Europa um movimento intelectual 

que ficou conhecido como ‘Iluminismo’. As idéias defendidas pelos filósofos 

iluministas eram de que a razão era a luz capaz de afastar as trevas que dominavam o 

mundo europeu, provocadas pela ignorância e pela superstição. A liberdade de pensar 

propagou-se de uma extremidade a outra do mundo. A contribuição desse período é 

ilustrada pelos trabalhos filosóficos de Descartes. Com relação a isso Faria (1998, p. 

222, grifo do autor) nos reporta que: 

(...) o filósofo e matemático Descartes (França – 1596-1650), autor das 
Mediações Metafísicas e do Discurso sobre o Método, é considerado o 
fundador da doutrina racionalista moderna, assim como do método racional. 
(...) a valorização da razão como guia infalível da verdade e a existência de 
leis naturais que explicassem os fenômenos universais destacavam-se como 
pontos fundamentais do conhecimento científico. 

 

Por volta de 1750, começaram a ocorrer na Inglaterra importantes mudanças nas 

atividades econômicas. As antigas manufaturas foram dando lugar a fábricas capazes de 

produzir grande volume de mercadorias no interior delas; ao invés de artesãos, 

máquinas controladas por operários. A esse conjunto de mudanças deu-se o nome de 

‘Revolução Industrial’. O desenvolvimento de máquinas foi fundamental para o 

processo de industrialização, que transformou completamente as relações entre o 

trabalhador e os meios de produção. Importante destacar que na base de todo o 

desenvolvimento das máquinas está o avanço das ciências. Foram as pesquisas de 

físicos, químicos, biólogos etc. que tornaram possível aperfeiçoar e desenvolver esses 

equipamentos. A partir de então o mundo não seria mais o mesmo. Também as relações 

entre as pessoas mudaram em muitos aspectos. Mecanização, novos produtos, poluição 

ambiental e conflitos sociais passariam, cada vez mais, a fazer parte do cotidiano da 

maioria das sociedades (FARIA, 1998). 



——————————————————————————————————— 
Referencial  Teórico 

——————————————————————————————————— 
 
 

————————————————————————————————— - 28 - 

Todos esses acontecimentos sinalizavam profundas transformações sociais, 

econômicas e políticas no mundo ocidental. Entretanto, foi em fins do século XVIII que 

ocorreu o fato culminante desse processo: a Revolução Francesa. De todos os 

acontecimentos desse século, foi o que mais repercutiu em todo o mundo, com seus 

ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. A Revolução Francesa influenciou 

profundamente a sociedade e as instituições de todos os países da Europa, contribuindo 

para a elaboração de Constituições. Um dos principais marcos da história 

contemporânea foi o enunciado da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 

pois lançou as bases das sociedades democráticas modernas. Os princípios liberais e as 

idéias contidas nesse documento foram incorporados à Constituição de outras nações 

fora da Europa (LEITE,1980). 

No século XIX, com o crescimento da nova ordem econômica, bem como o 

capitalismo e o processo de industrialização, o avanço da ciência nunca foi tão 

premente. A ciência deveria dar respostas e soluções práticas em vários setores. O 

homem assume então um novo lugar. Bock (1999, p. 37) resume as novas concepções 

da existência humana: 

O universo também foi posto em movimento. O sol tornou-se o centro do 
universo, que passou a ser visto sem hierarquizações. O homem, por sua vez, 
deixou de ser o centro do universo (antropocentrismo), passando a ser 
concebido como um ser livre, capaz de construir seu futuro. 

 

À medida que o tempo passa surgem novas concepções para a natureza humana. 

Carvalho (1978, p. 15, grifo do autor) apresenta duas visões diferentes da relação do 

homem com o mundo: 

As idéias do século XX, quanto à natureza humana, dividem-se em dois 
grupos: a dos inatistas, que querem explicar o comportamento à base dos 
instintos, tendências, impulsos e desejos inatos, e a dos que consideram 
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como predominante a influência social. No fundo, trata-se de retornar às 
posições: platônica (último grupo) ou aristotélica (grupo dos inatistas). 

 

Até 1914, em geral, as guerras estavam restritas a um determinado lugar e 

envolviam apenas militares. No século XX, inaugurou-se um novo tipo de conflito: a 

guerra total, entre países de diversas regiões do mundo e onde muitas vezes a população 

civil era o alvo preferencial. Foi assim por duas vezes: entre 1914 e 1918 e de 1939 a 

1945. Juntas, as duas grandes guerras mundiais deixaram um enorme rastro de 

destruição, do qual a bomba atômica lançada pelos Estados Unidos sobre as cidades 

japonesas de Hiroshima e Nagasaki é a melhor tradução (FARIA, 1998). 

Não há como ignorar atualmente a importância das boas relações humanas. 

Nesta era atômica da história da humanidade, nesta fase de choques ideológicos e de 

interesses entre os povos, o estabelecimento de relações humanas, em nível alto e 

compreensivo, entre os habitantes de nações diversas e os de um mesmo país, impõe-se 

para que a civilização moderna não pereça. 
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2.2 - Relações Humanas: visões de teóricos da Psicologia 

HHHHomens como Hegel, que demonstra a importância da História para a 

compreensão do homem, assim como Darwin que enterra o antropocentrismo com sua 

teoria evolucionista mudaram o referencial teórico da visão de ‘mundo’. Goleman 

(1999) assinala que Charles Darwin na sua teoria sobre a evolução humana já 

considerava relevante a faculdade de transmitir e ler sentimentos de alguém como 

mecanismo que cria e mantém a ordem social, além de permitir a sobrevivência, 

sugerindo ao animal a possibilidade de lutar ou de fugir. 

As ‘relações humanas’ têm sido contempladas pela psicologia - como uma 

ciência, a ciência do comportamento social humano, cujos estudos ramificam-se por 

todos os setores em que a conduta humana é influenciada pelo comportamento de outras 

pessoas ou de grupos sociais. Ocupa-se em observar o homem através de dois prismas 

distintos, porém complementares, isto é, o intrapessoal e o interpessoal (CARVALHO, 

1978). 

Freud foi pioneiro no desvendamento do mundo interno do ser humano do ponto 

de vista intrapessoal. Entre uma guerra e outra, verificou-se o fortalecimento de 

ideologias discriminatórias, racistas e intolerantes, como o nazismo e o fascismo. Foi 

nesse cenário que Freud viveu. Foi o criador da Psicanálise (FARIA, 1998). 

Quando apreciamos a obra freudiana, observamos que toda ela é marcada por 

um certo ceticismo em relação ao homem. Sendo a natureza humana, na sua visão, 

determinada, sobretudo, pelas pulsões e forças irracionais, oriundas do inconsciente; 

pela busca de um equilíbrio homeostático; e pelas experiências vividas na primeira 

infância. Tudo o que o homem construiu - as artes, as ciências, suas instituições e a 
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própria civilização - num contexto mais amplo, não passa de sublimações dos seus 

impulsos sexuais e agressivos. Nesse sentido, pode-se afirmar que, sem as defesas, é 

impossível a civilização, e que uma sociedade livre e sem necessidade de controle está 

fora de cogitação. Freud (1929) afirma que: 

Depois que o homem primevo descobriu que estava literalmente em suas 
mãos melhorar a sua sorte na Terra através do trabalho, não lhe pode ter 
sido indiferente que outro homem trabalhasse com ele ou contra ele. Esse 
outro homem adquiriu para ele o valor de um companheiro de trabalho, com 
quem era útil conviver. Em época ainda anterior, em sua pré-história 
simiesca, o homem adotara o hábito de formar famílias, e provavelmente os 
membros de sua família foram os seus primeiros auxiliares. Pode-se supor 
que a formação de famílias deveu-se ao fato de ter ocorrido um momento em 
que a necessidade de satisfação genital não apareceu mais como um hóspede 
que surge repentinamente e do qual, após a partida, não mais se ouve falar 
por longo tempo, mas que, pelo contrário, se alojou como um inquilino 
permanente. Quando isso aconteceu, o macho adquiriu um motivo para 
conservar a fêmea junto de si, ou, em termos mais gerais, seus objetos 
sexuais, a seu lado, ao passo que a fêmea, não querendo separar-se de seus 
rebentos indefesos, viu-se obrigada, no interesse deles, a permanecer com o 
macho mais forte. 

 

Caminhando ao largo dos achados da psicanálise que estuda o indivíduo em 

si, quer pelo desvendamento das suas camadas psíquicas mais profundas, quer pelo 

conhecimento de formas particulares de vida psíquica, quer pela compreensão de 

uma evolução inevitável, não podemos prescindir da idéia de que os seres humanos 

vivem em sociedade, numa inter-relação pessoal e interdependência estreita de outros 

indivíduos em semelhantes condições (FREUD, 1976). 

Com relação à dinâmica interna dos indivíduos, considera a pulsão de vida e a 

pulsão de morte como faces da mesma moeda, dando a entender que eros e tânatos têm 

o mesmo peso. Todas as duas formas de energias transitam livremente no inconsciente, 

cujo único objetivo consiste em aliviar suas tensões, segundo o princípio do prazer e de 

acordo com o processo primário. Para ele, o homem é possuidor de um permanente 
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conflito entre forças antagônicas existentes em seu interior. O id totalmente 

inconsciente, não obstante, nem bom nem mal, abstém-se de qualquer lógica ou 

racionalidade e faz tudo o que lhe é possível fazer para atingir seus objetivos, ou seja: 

livrar-se da pressão de energias, das quais ele é o próprio reservatório. O ego, por sua 

vez, gerado que foi pelo id, no sentido de facilitar-lhe a obtenção do prazer, tenta a todo 

custo servir de mediador entre as exigências dele e as exigências da realidade externa, 

reduzindo ou adiando o seu prazer, em prol de uma racionalidade aceitável. Um terceiro 

elemento, oriundo do ego, ganha força com o complexo de Édipo e de castração e 

também participa desse jogo de poder. Trata-se do superego, o aliado da cultura, na 

perpetuação das normas e dos valores sociais. Agora, o ego, além de mediador entre as 

exigências do id, do superego e da realidade externa, precisa fortalecer-se para dominar 

tanto quanto possível o conteúdo inconsciente e escrever a sua própria história, pois o 

ego e o superego têm o seu lado obscuro ou inconsciente (MEZAN, 1982). 

Freud considerava o complexo de Édipo como núcleo das neuroses. Isso 

significa que, a menos que aprendamos a chegar a um acordo com nosso amor e ódio 

ambivalentes em relação aos nossos pais e possamos aceitar os sentimentos edipianos, 

não negá-los, reprimi-los ou encená-los, nunca poderemos formar relacionamentos 

emocionais adequados com outras pessoas, e a necessidade de expressar e receber 

afeição, conforme é vista na criança, nunca poderá ser satisfeita. Neste ponto fica 

evidente que o funcionamento intrapessoal interfere sobremaneira nos aspectos 

interpessoal. 

Dos estudos do homem no âmbito individual, passaremos então para um outro 

mais complexo que é o das relações humanas. Freud (1921) assinala claramente sua 
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postura frente ao problema da relação entre psicologia individual e psicologia social ou 

coletiva em seu trabalho ‘Psicologia de Grupo e Análise do Ego’. Ele diz: 

O contraste entre a psicologia individual e a psicologia social ou de grupo, 
que à primeira vista pode parecer pleno de significação, perde grande parte 
de sua nitidez quando examinado mais de perto. É verdade que a psicologia 
individual relaciona-se com o homem tomado individualmente e explora os 
caminhos pelos quais ele busca encontrar satisfação para seus impulsos 
instintuais; contudo, apenas raramente e sob certas condições excepcionais, 
a psicologia individual se acha em posição de desprezar as relações desse 
indivíduo com os outros. Algo mais está invariavelmente envolvido na vida 
mental do indivíduo, como um modelo, um objeto, um auxiliar, um oponente, 
de maneira que, desde o começo, a psicologia individual, nesse sentido 
ampliado, mas inteiramente justificável das palavras, é, ao mesmo tempo, 
também psicologia social (FREUD, 1921). 

 

Em o ‘Mal Estar Nas Civilizações’, Freud (1929), considera que o sofrimento 

psíquico mais difícil de ser tolerado pelo homem é o resultante dos relacionamentos 

interpessoais: 

O sofrimento nos ameaça a partir de três direções: de nosso próprio corpo, 
condenado à decadência e à dissolução, e que nem mesmo pode dispensar o 
sofrimento e a ansiedade como sinais de advertência; do mundo externo, que 
pode voltar-se contra nós com forças de destruição esmagadoras e 
impiedosas; e, finalmente, de nossos relacionamentos com os outros homens. 
O sofrimento que provém dessa última fonte talvez nos seja mais penoso do 
que qualquer outro. Tendemos a encará-lo como uma espécie de acréscimo 
gratuito, embora ele não possa ser menos fatidicamente inevitável do que o 
sofrimento oriundo de outras fontes. 

 

Continua suas elucubrações, indicando o caminho para a felicidade e a pena 

concedida àqueles que não estabeleceram um relacionamento interpessoal positivo: 

Contra o sofrimento que pode advir dos relacionamentos humanos, a defesa 
mais imediata é o isolamento voluntário, o manter-se à distância das outras 
pessoas. A felicidade passível de ser conseguida através desse método é, 
como vemos, a felicidade da quietude. Contra o temível mundo externo, só 
podemos defender-nos por algum tipo de afastamento dele, se pretendermos 
solucionar a tarefa por nós mesmos. Há, é verdade, outro caminho, e melhor: 
o de tornar-se membro da comunidade humana e, com o auxílio de uma 
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técnica orientada pela ciência, passar para o ataque à natureza e sujeitá-la à 
vontade humana. Trabalha-se então com todos para o bem de todos 
(FREUD, 1929). 

 

Da teoria freudiana originaram-se inúmeras abordagens, como a Psicologia 

Analítica de Carl G. Jung; a Reichiana de W. Reich; a Kleiniana de Melanie Klen a 

Bioniana de W. Bion e a Lacaniana de J. Lakan, as contribuições de Pichon-Rivière. 

Citando apenas alguns desses ilustres estudiosos, Klein (1985, p. 285, grifo 

do autor), por exemplo, afirma que o início das relações objetais se dá desde o início 

da vida do bebê na interação com sua mãe por meio da introjeção de um modelo de 

pessoa que se tornará referência para outras relações estabelecidas a partir de então, 

como veremos nesta citação: 

Conforme as vejo, as relações de objeto iniciam-se por assim dizer, com o 
nascimento. A mãe em seus bons aspectos – amando, ajudando e alimentando 
a criança – é o primeiro objeto bom que o bebê torna parte de seu mundo 
interno. Eu sugeriria que sua capacidade de fazê-lo é, até certo ponto, inata. 
A possibilidade de o bom objeto vir a ser parte relevante do self depende, em 
alguma medida, de não serem demasiado intensos a ansiedade persecutória e 
o ressentimento conseqüente. Ao mesmo tempo, uma atitude amorosa por 
parte da mãe contribui muito para o sucesso desse processo. Se a mãe é 
assimilada ao mundo interno da criança como um objeto bom do qual esta 
pode depender, um elemento de força é agregado ao ego. Pois eu suponho 
que o ego em grande parte desenvolve-se em torno desse objeto bom e que a 
identificação com as características boas da mãe torna-se a base para 
identificações benéficas ulteriores. 

 

Klein (1959) considera ainda que para se integrar em seu mundo, o homem 

desenvolve atividades que reproduzem os traços essenciais da atividade acumulada e 

cristalizada nesses produtos da cultura. É um processo de reprodução no indivíduo das 

propriedades e aptidões historicamente formuladas pela espécie humana – por exemplo, 

a criança que imita a mãe falando ao telefone e leva seu brinquedo à orelha está se 
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identificando com seu objeto de amor, ‘aprendendo’ através da imitação, como se 

relacionar com outras pessoas. 

A identificação com o objeto bom aparece exteriormente no bebezinho que 
copia as atividades e atitudes da mãe, o que pode ser visto em seu brincar e 
freqüentemente também em seu comportamento em relação a crianças 
menores. Uma forte identificação com a mãe torna fácil para a criança 
identificar-se também com um pai bom e, mais tarde, com outras figuras 
amistosas. Como resultado, seu mundo interno vem a conter 
predominantemente objetos e sentimentos bons, e o bebê sente que esses 
objetos respondem ao seu amor. Tudo isso contribui para uma personalidade 
estável e torna possível estender compreensão e sentimentos amistosos a 
outras pessoas. Fica claro que uma relação dos pais entre si e com a criança 
e uma atmosfera feliz em casa desempenham um papel vital no êxito desse 
processo (KLEIN, 1985, p. 285). 

 

Bion foi um autor psicanalítico, internacionalmente conhecido através dos seus 

estudos ligados à dinâmica de grupos. Por ocasião de sua primeira visita ao Brasil, em 

1973, foi saudado pela imprensa como “O pai da psicoterapia de grupo”, apesar de 

trazer outras contribuições importantes em outras áreas do campo psicanalítico. 

Publicou em 1948 “Experiências Em Grupos” e em 1952 “Uma revisão Da Dinâmica de 

Grupo” (ZIMERMAN, 1995). 

Fernando Taragano, ao escrever a Introdução do livro de Enrique Pichon-Rivière 

(1988) chamado Teoria do Vínculo, afirma que ao propor a Teoria do Vínculo, Pichon-

Riviére acredita ser imprescindível a necessidade de conjugar os aspectos individuais e 

os aspectos sociais ou grupais. Diz ele: 

Pichon-Rivière coloca desde o início a necessidade de complementar a 
investigação psicanalítica com a investigação social, que orienta em uma 
tríplice direção: psicossocial, sociodinâmica e institucional. Aborda o 
homem concebendo-o em uma só dimensão, a humana; mas ao mesmo tempo 
concebe a pessoa como uma totalidade integrada por três dimensões: a 
mente, o corpo e o mundo exterior, que integra dialeticamente. (PICHON-
RIVIÉRE, 1988, p. 12). 
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Além da leitura psicanalítica e suas diversas nuanças, outras leituras sobre a 

natureza humana desenvolveram-se, desde atividades involuntárias até as mais 

complexas configurações de ações e reações de um indivíduo em diversas 

circunstâncias. 

O Behaviorismo definiu o fato psicológico, de modo concreto, a partir da noção 

de comportamento. Watson, fundador da teoria comportamental, defendia a idéia de que 

o comportamento deveria ser considerado como função de certas variáveis do meio. 

Hoje, não se entende comportamento como uma ação isolada de um sujeito, mas sim, 

como uma interação entre aquilo que o sujeito faz e o ambiente onde seu “fazer” 

acontece (KELLER, 1972; MULLER, 1978; PENNA, 1980; ROSENFELD, 1984). 

A Gestalt surge como uma negação da fragmentação das ações e processos 

humanos, postulando que era imprescindível se compreender o homem como uma 

totalidade. A maneira como o indivíduo percebe um determinado estímulo irá 

desencadear o comportamento. O comportamento é o meio resultante da interação do 

indivíduo com o meio físico (KELLER, 1972; MULLER, 1978; PENNA, 1980; 

ROSENFELD, 1984). 

Para Kurt Lewin, em sua Teoria de Campo, a concepção de campo 

psicológico é o espaço de vida considerado dinamicamente, onde se levam em conta 

não somente o indivíduo e o meio, mas também a totalidade dos fatos coexistentes e 

mutuamente interdependentes. O campo não deve ser compreendido como uma 

realidade física, mas sim fenomênica. A realidade fenomênica em Lewin pode ser 

compreendida como o meio comportamental da Gestalt, ou seja, a maneira particular 

como no meio, o indivíduo interpreta uma determinada situação (GARCIA-

ROZA,1972). 
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Na Psicologia Sócio-Histórica podem-se destacar as contribuições de Vigotsky, 

que acreditava que o mundo psíquico que temos hoje não foi nem será sempre assim, 

pois sua caracterização está diretamente ligada ao mundo material e às formas de vida 

que os homens vão construindo no decorrer da história da humanidade (FREITAS, 

1994). 

Com relação à concepção de homem do ponto de vista da Psicologia Sócio-

Histórica, Bock (1999, p. 89) explica que: 

A concepção de homem da Psicologia Sócio-Histórica pode ser assim 
sintetizada: O homem é um ser ativo, social e histórico. É essa sua condição 
humana. O homem constrói sua existência a partir de uma ação sobre a 
realidade, que tem, por objetivo, satisfazer suas necessidades. Mas essa ação 
e essas necessidades têm uma característica fundamental: são sociais e 
produzidas historicamente em sociedade. As necessidades básicas do homem 
não são apenas biológicas; elas, ao surgirem, são imediatamente 
socializadas. 

 

Na abordagem psicofisiológica, a integração do “homem” no mundo que o 

envolve mobiliza desde percepções bio-orgânicas, isto é, o que o indivíduo percebe 

dele mesmo em termos de funcionamento de seu corpo e de suas necessidades 

fisiológicas; até bio-sociais, quer dizer, percepções de se ver rodeado de pessoas 

iguais a si mesmo, percebendo-se inserido em um grupo e aos sinais imanentes deste. 

De Marco (2003), ao tecer considerações sobre a reintegração do psicossocial 

ao modelo biomédico, ressalta as contribuições de Harold G. Wolff (1998-1962), 

considerado o maior expoente da abordagem psicofisiológica. Em seu livro Stress 

and Disease, publicado em 1952, elaborou o conceito de estresse psicológico e 

mudanças de vida estressantes como fatores que contribuem para as doenças. 

Considera que o homem torna-se vulnerável a respostas psicofisiológicas 
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desadaptativas e a doenças ao responder a ameaças simbólicas derivadas das 

interações sociais. 

Uma outra linha a tentar estudar o homem e suas relações sociais é a vertente 

humanística. A contribuição da Psicologia Humanista tem sido valiosa para 

qualquer estudo e investigação científica que tenham por objetivo o conhecimento da 

individualidade do ser humano e a descoberta do seu potencial interior sendo, ainda, 

significativa a sua influência no processo de socialização do indivíduo. Existem, 

portanto, dois tipos de problemas que podem ser apreciados pela Psicologia 

Humanista: o de natureza psicológica (individual) e o de natureza social (coletivo). 

Acontece que esses problemas decorrem das interações de vivências no meio social e 

que refletem na "tendência de crescimento" e nas necessidades de satisfação interior 

de cada participante. Um grande ativista da Psicologia Humanista foi Carl Rogers. 

Referindo-se ao modelo da Abordagem Centrada na Pessoa desenvolvido por 

esse autor, deparamos com um posicionamento bastante diferente daquele que vimos 

quando estudamos a teoria freudiana, no que se refere à natureza humana. Nela 

destaca-se a grande confiança que Rogers sentia pelo homem. Confiança esta que 

pode, à primeira vista, parecer ingênua, mas que é fruto de uma larga experiência 

clínica e comunitária. 

Como afirma Rogers & Kinget (1977, p. 219), existe uma lei geral única das 

relações humanas: 

O enunciado desta lei é: quando existe entre as partes um desejo mútuo de 
entrar em contato e de se empenhar num processo de comunicação, podemos 
afirmar que quanto mais elevado o grau de acordo realizado pela 
experiência, pela percepção e pelo comportamento de uma das partes, mais 
caracterizada será a relação por: uma tendência à comunicação recíproca, 
caracterizada pelas mesmas propriedades; uma compreensão mútua mais 
correta do objeto da comunicação; um funcionamento psicológico melhor de 
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ambas as partes; um aumento da satisfação causada pela relação. Ao 
contrário, quanto mais nítido é o estado de desacordo entre a experiência, a 
percepção e o comportamento: mais baixo será o nível de funcionamento, em 
uma ou ambas as partes; menos correta será a compreensão; menos a 
relação será sentida como satisfatória. 
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2.3 - Rogers e a Abordagem Centrada na Pessoa 

BBBBuscaremos na Abordagem Centrada na Pessoa uma proposta viável para o 

aprofundamento das concepções de Relacionamento Interpessoal, ora considerada. 

Ferrari (2004, p. X), aponta que: 

A teoria rogeriana — que tem como característica um extenso repertório de 
expressões próprias — surgiu como uma terceira via entre os dois campos 
predominantes da psicologia em meados do século 20. De um lado havia a 
psicanálise, criada por Sigmund Freud (1856-1939), com sua prática 
balizada pela ortodoxia, e o behaviorismo, que na época tinha B. F. Skinner 
(1904-1990) como expoente e se caracteriza pela submissão à biologia. A 
corrente de Rogers ficou conhecida como humanista, porque, em acentuado 
contraste com a teoria freudiana, ela se baseia numa visão otimista do 
homem. 

 

A Terapia Centrada no Cliente foi uma expressão utilizada inicialmente por Carl 

Rogers, um psicólogo americano, ao referir-se a uma técnica psicoterápica específica 

que considerava primordial a relação do terapeuta com seu paciente, estando implícito 

um modo humanista de conceber a pessoa humana. A partir dessas concepções, o 

pensamento de Carl Rogers passou por significante evolução, culminando na 

Abordagem Centrada na Pessoa. (GOBBI et al., 1998, p. 13). 

Os princípios que essa abordagem preconiza ultrapassam os limites da 

psicoterapia, podendo ser aplicados a outras áreas que estudam as relações humanas ou 

que dependam de um resultado favorável da relação interpessoal, tais como, trabalho 

com grupos, nas organizações e na educação. 

O campo de pesquisas objetivas voltadas para o referencial teórico da 

Abordagem Centrada na Pessoa é formado por um número considerável de trabalhos. 

Para compreendermos a contribuição de Rogers no desenvolvimento desses 

conhecimentos, é importante acompanharmos seu percurso pessoal. 



——————————————————————————————————— 
Referencial  Teórico 

——————————————————————————————————— 
 
 

————————————————————————————————— - 41 - 

Hipólito (1999), ao descrever a vida de Rogers informou que: 

Carl Ransom Rogers nasceu a 8 de Janeiro de 1902 em Oak Park nos 
arredores de Chicago estado de Illinois, Estados Unidos. Tinha quatro 
irmãos e uma irmã, sendo o antepenúltimo. Teve uma infância isolada e uma 
educação fortemente marcada pela religião. (...) Faleceu em La Jolla, na 
Califórnia, a 4 de Fevereiro de 1987 em conseqüência de uma fratura do 
colo do fêmur. De acordo com as instruções que deixara, as máquinas que 
mantinham "artificialmente" a sua vida foram desligadas após três dias de 
coma. 

 

Seu pai era um engenheiro civil de sucesso e sua mãe era uma dona de casa 

devota. Os pais faziam parte de uma comunidade protestante quase fundamentalista. A 

família valorizava uma educação moral e religiosa, sendo muito conservadora, contudo 

estimulava sobremaneira o desenvolvimento da intelectualidade: 

Desde muito novo, Carl Rogers mostrou-se interessado pela leitura e pelo 
"saber". Foi sempre um aluno excepcionalmente brilhante, mantendo, no 
entanto, uma colaboração constante nos trabalhos do quotidiano familiar, 
reduzindo ao mínimo a sua rede relacional fora da família. A 
hipervalorização do trabalho físico ou intelectual não dava valor a outras 
atividades de lazer, que não fosse a leitura dos clássicos, de preferência de 
caráter religioso (HIPÓLITO, 1999). 

 

Quando Rogers tinha 12 anos, o pai compra uma grande fazenda nos arredores 

de Chicago, onde a família vai morar, com a intenção oficial de fazer uma agricultura 

"científica". Segundo Carl Rogers, o objetivo real era afastar os filhos dos "perigos da 

vida da cidade" e das tentações da vida urbana. É ali que ele passa sua adolescência 

(HERRERO, 2005). 

Ingressa em 1919 na Universidade de Wisconsin para obter título em 

licenciatura de agricultura. Envolve-se em várias atividades comunitárias, 

desenvolvendo as suas capacidades de "facilitador" e organizador. Posteriormente, entra 

em contacto com meios evangélicos militantes e decide mudar para o curso de História 
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por considerar que esse curso lhe oferecerá uma preparação mais adequada 

(HERRERO, 2005). 

Durante esse tempo, é selecionado entre dez estudantes para ir a Beijing, China, 

participar do Congresso da Federação Mundial dos Estudantes Cristãos. A viagem dura 

seis meses e, no decorrer da mesma, abandona parte das suas convicções religiosas, 

abrindo-se à diversificação das idéias e opiniões (BOEREE, 2005). 

Em 1924, Carl Rogers termina a sua licenciatura em História e casa-se com 

Hellen Elliot, sua amiga de infância, contra a vontade de seus pais, de quem virá a ter 

dois filhos: David e Natalie. Mudam-se para a cidade de Nova York, e começa a assistir 

aos Seminários de União Teológica, uma instituição religiosa liberal muito famosa 

(BOEREE, 2005). 

Durante o primeiro ano nesta instituição, Rogers tem a oportunidade de 
freqüentar alguns cursos na faculdade de psicologia, contatando assim com 
os psicólogos Goodwin Watson e William Kilpatrick que muito o 
impressionam. Com outros colegas organiza um seminário de reflexão 
autofacilitado e acaba por tomar consciência da sua "não vocação" para o 
ministério pastoral, apesar do estágio realizado nesse mesmo verão, como 
pastor substituto na paróquia de Dorset em Vermont. Assim, no segundo ano 
do curso, transfere-se para o Teachers’ College da Universidade de 
Columbia com o objetivo de freqüentar o curso de psicologia clínica e 
psicopedagogia. Nessa instituição é marcado pela filosofia de John Dewey 
que terá um grande impacto na evolução das suas idéias. Entretanto, para 
sustentar economicamente a família continua a colaborar com instituições 
eclesiásticas no ensino religioso (HIPÓLITO, 1999). 

 

Rogers ingressa no programa de psicologia clínica da Universidade de 

Columbia, e recebe seu doutorado em 1931. Começa seu trabalho na Sociedade de 

Rochester para a Prevenção da Crueldade Infantil, até 1940. Durante esse tempo viu-se 

influenciado por Theodore Reich e Otto Rank que o marca mais pela sua prática 

terapêutica do que pelas suas teorias. Posteriormente, aceita um cargo de professor de 
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psicologia na Universidade Estatal de Ohio. Em 1939, publica o seu primeiro livro: "O 

tratamento clínico da criança-problema” (DI CAPRIO, 1997). 

Na nova carreira, o primeiro foco de trabalho foram crianças submetidas a 
abusos e maus-tratos. Por essa época começou, por observação, a 
desenvolver suas teorias sobre personalidade e prática terapêutica. Aos 40 
anos publicou o primeiro livro. Seguiram-se mais de cem publicações 
destinadas a divulgar suas idéias, que ganharam seguidores em todo o 
mundo. Rogers quis provocar uma ruptura na psicologia, dando a condução 
do tratamento ao cliente, e não temeu acusar de autoritários a maioria dos 
métodos hegemônicos na área (FERRARI, 2004). 

 

Em 1942, escreve “Aconselhamento e Psicoterapia”, onde realiza uma exposição 

mais detalhada e sistematizada da abordagem centrada na pessoa. 

Os conceitos de "aconselhamento" e "psicoterapia" parecem cada vez mais 
equivalentes assim como os de "Orientação Não Diretiva em Terapia" e 
"Terapia Centrada no Cliente". O livro aparece como uma inovação, 
publicando-se pela primeira vez, e na íntegra, um tratamento a partir da 
transcrição da sua gravação. Esta obra foi um sucesso e best-seller 
profissional, se bem que tenha passado despercebido aos jornais e revistas 
da especialidade quer psiquiátricas, quer psicológicas (HIPÓLITO, 1999). 

 

Em 1945, é convidado a criar um centro de aconselhamento na Universidade de 

Chicago, deixando atrás de si um grupo de discípulos, alguns dos quais se tornaram 

figuras de proa da abordagem centrada na pessoa, tais como, Virgínia Axline, Arthur 

Combs, Nat Raskins e John Shlien, ou mesmo traçando caminhos novos como Thomas 

Gordon e Eugene Gendlin. Esteve trabalhando ali até 1951, ano em que publica seu 

melhor trabalho "Terapia Centrada no Cliente” onde, com a colaboração da sua equipe, 

faz o ponto das suas pesquisas e reflexões (BOEREE, 2005). 

Publica, em 1957, um dos seus mais importantes artigos, no qual procura de 

maneira rigorosa definir "as condições necessárias e suficientes para mudança 

terapêutica da personalidade", condições essas que seriam comuns a todas as relações 

terapêuticas, quaisquer que fossem os modelos teóricos que as inspirassem. Esse artigo 
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continua a ser hoje um dos pilares do modelo da Terapia Centrada no Cliente e tem sido 

objeto de um corpo numeroso de pesquisa (DI CAPRIO, 1997). 

Em 1961, publica o livro "Tornar-se pessoa” que rapidamente se torna um best-

seller mundial (DUSHKIN, 2000). 

Nesse livro Carl Rogers explora a aplicação dos princípios da terapia 
centrada no cliente a outros domínios do humano - educação, relações 
interpessoais, relações familiares, comunicação intergrupal, criatividade — e 
apresenta a sua abordagem como uma filosofia de vida, uma "maneira de 
ser" ("a way of being"), com profundas implicações e aplicações em todos os 
domínios do humano. (HIPÓLITO, 1999). 

 

Em 1970 Rogers publica “Grupos de Encontro” e investe cada vez mais no 

trabalho com os grupos, concomitante às publicações de Kurt Lewin, apesar de seu 

interesse pela dinâmica do funcionamento dos grupos ter se iniciado em 1946. 

Kurt Lewin e a sua equipe pareciam mais interessados na formação de 
quadros profissionais, considerando como acessório o aspecto de progresso 
pessoal dos participantes. Rogers, pelo contrário, considerava este último 
aspecto como prioritário e fundamental e, sobretudo desde 1960, após a 
criação do Centro para o Estudo da Pessoa, em La Jolla (1968), considera o 
trabalho dos grupos de encontro como o instrumento privilegiado não só 
para o desenvolvimento pessoal, mas também para a educação, para a 
gestão e administração e para a resolução de conflitos (HIPÓLITO, 1999). 

 

Em 1971 Rogers desenvolve o "Human Dimension Project" para utilização dos 

grupos de encontro na educação médica e na formação da relação médico-paciente 

(DUSHKIN, 2000). 

Rogers escreve em 1977 “Sobre o Poder Pessoal” e “A Pessoa como Centro” 

(DUSHKIN, 2000). Apresenta o seu modelo de abordagem centrada na pessoa e a sua 

filosofia de intervenção não só como um modelo de psicoterapia, mas também como 

uma abordagem eficaz em todas as relações humanas, quer elas sejam relações de ajuda, 

relações pessoais ou políticas. 

Em 1980, escreve “Um jeito de Ser” (DUSHKIN, 2000). 
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Enfim, é importante registrar que publicou mais de 250 artigos, cerca de 20 

livros, sozinho ou em colaboração com outros autores, e foram ainda realizados cerca de 

12 filmes sobre o seu trabalho, deixando um elevado número de documentos sonoros e 

audiovisuais que exemplificam a sua atividade. 

A sua obra e as suas idéias nos múltiplos campos do humano são incontornáveis 

e parece-nos poder afirmar que não há nenhum psicólogo, psicoterapeuta ou pedagogo 

de qualquer escola ou tendência, que não tenha já deparado, num momento ou noutro da 

sua formação, com algum dos textos ou alguma referência ao trabalho desenvolvido 

pelo autor. 

A sua atenção dirige-se também de maneira prioritária, nesta época, para o 
campo da educação, propondo uma pedagogia centrada no aluno, 
experiencial. Esta pedagogia aparece como tendo muitos pontos comuns com 
a que Paulo Freire proporá como "educação não bancária", apesar de Carl 
Rogers ainda não ter, nesse momento, conhecimento do trabalho de Paulo 
Freire. A Pedagogia Experiencial é objeto de um grande número de 
trabalhos de pesquisa que se encontram parcialmente descritos nos dois 
grandes livros: "Liberdade para Aprender", publicado em 1969, e 
"Liberdade para Aprender nos Anos 80", publicado em 1983. O essencial da 
sua mensagem consiste no fato de que os alunos aprendem melhor, são mais 
assíduos, mais criativos e mais capazes de solucionar problemas quando os 
professores proporcionam o clima humano e de facilitação que Carl Rogers 
propõe (HIPÓLITO, 1999). 

 

Carl Rogers só tem consciência da originalidade do seu pensamento quando é 

confrontado com as reações provocadas pela conferência que faz na Universidade de 

Minnesota a 11 de Dezembro de 1940. Ele a intitula: "Novos conceitos em psicoterapia" 

e nela afirma que: 

o alvo da nova terapia não é resolver um problema particular, mas ajudar o 
indivíduo a crescer, de maneira que ele possa fazer face ao problema atual e 
aos problemas que mais tarde apareçam de uma maneira mais bem integrada 
(...) (...) ela baseia-se muito mais na tendência individual para o crescimento, 
saúde e adaptação (...) (...) esta nova terapia põe mais ênfase nos elementos 
emocionais, nos aspectos emocionais da situação, do que nos aspectos 
intelectuais (...) (...) esta nova terapia dá maior ênfase à situação imediata do 
que ao passado do indivíduo (...) (...) esta abordagem considera a relação 
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terapêutica em si mesmo como uma experiência de crescimento (HIPÓLITO, 
1999). 

 

Carl Rogers investe nos últimos anos da sua vida na investigação, empenhando-

se em grandes workshops transculturais, ou de esforço pela paz e, finalmente em 1987, 

o seu nome faz parte do grupo das personalidades indicadas para a atribuição do prêmio 

Nobel da Paz. Infelizmente a morte colheu-o antes, num momento em que, apesar da 

sua idade avançada, continuava perfeitamente lúcido, extremamente ativo, e gozando 

plenamente da vida em todos os domínios desta e, como ele dizia aos seus amigos mais 

próximos, como nunca o fizera antes (DUSHKIN, 2000). 

Sintetizando os ensinamentos de Rogers, podemos destacar dois conceitos que 

foram desenvolvidos por ele, e que são considerados como fundamentais para a 

compreensão da abordagem centrada na pessoa: a Tendência Atualizante e a Não 

Diretividade. 

A noção de Tendência Atualizante é para esse autor o postulado fundamental de 

sua teoria, à medida que conduz não só o indivíduo à satisfação das necessidades 

básicas do organismo, como também às mais complexas. A Tendência Atualizante 

permite, por um lado, a confirmação do Self e, por outro, a preservação do organismo, 

facultando assim a consonância entre a experiência vivida e a sua simbolização. 

Para Rogers (2001), sempre que essa consonância não se verifica, a pessoa entra 

em estado de incongruência, ou seja, gera-se um desequilíbrio entre a experiência real e 

a simbólica, o que se traduz num comportamento desajustado, conduzindo a estados de 

ansiedade, angústia e depressão, os quais, por sua vez, afetam a personalidade e o seu 

respectivo desenvolvimento. Este autor definiu o conceito de Tendência Atualizante 

com a seguinte proposição: 
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Todo o organismo é movido por uma tendência inerente a desenvolver todas 
as suas potencialidades e a desenvolvê-las de maneira a favorecer sua 
conservação e enriquecimento. (...) A tendência atualizante não visa somente 
(...) à manutenção das condições elementares de subsistência como as 
necessidades de ar, alimentação, etc. Ela preside, igualmente, atividades 
mais complexas e mais evoluídas tais como a diferenciação crescente dos 
órgãos e funções; a revalorização do ser por meio de aprendizagens de 
ordem intelectual, social, prática (...) (ROGERS, KINGET, 1977). 

 

O método psicoterapêutico desenvolvido por Rogers ficou conhecido 

inicialmente por Terapia Não Diretiva, tendo posteriormente evoluído para Terapia 

Centrada no Cliente e mais tarde Abordagem Centrada na Pessoa. A definição de não 

diretividade passa, segundo Rogers, pelo acreditar que o indivíduo tem dentro de si 

amplos recursos para autocompreensão, para alterar seu autoconceito, suas atitudes e 

seu comportamento autodirigido. Em oposição a outros modelos de intervenção, Rogers 

propõe um que acredita na autonomia e nas capacidades de uma pessoa, no seu direito 

de escolher qual a direção a tomar no seu comportamento e sua responsabilidade pelo 

mesmo (ROGERS, 2001). 

Em relação à não diretividade, a concepção de Rogers segundo as palavras de 

Gobbi et al. (1998, p. 104 - 105) é: 

A não diretividade é, antes de tudo, uma atitude em face do cliente. É uma 
atitude pela qual o terapeuta se recusa a tender imprimir ao cliente uma 
direção qualquer, em um plano qualquer, recusa-se a pensar o que o cliente 
deve pensar, sentir ou agir de maneira determinada. Definida 
posteriormente, é uma atitude pela qual o conselheiro testemunha que tem 
confiança na capacidade de auto-direção do seu cliente. 

 

Neste sentido a Não Diretividade pode ser entendida como uma forte subscrição 

do conceito de Tendência Atualizante, na medida em que é uma confiança de que o 

cliente pode tomar as rédeas, se guiado pelo técnico, é a confiança de que o cliente 

pode assimilar insight se lhe for inicialmente dado pelo técnico, pode fazer escolhas. 
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A atitude não diretiva pode ser transmitida através das respostas reflexo de 

sentimento ou reformulação, que é a forma que o terapeuta utiliza para acompanhar o 

cliente, sem o dirigir, ou seja, acompanhá-lo a partir do seu (cliente) quadro de 

referência. 

Relativamente ao segundo e terceiro pressupostos atrás enunciados, Rogers deu 

um relevo particular à forma como a pessoa entra em relação com outra. Assim, 

enumerou e definiu um conjunto de atitudes que considerou facilitadoras do processo de 

comunicação inter-humana. 

As idéias de Rogers (2001) tornaram-se amplamente aceitas em seu tempo e até 

hoje nos traz contribuições importantes a esse respeito. 

Através da narrativa de quem era, nesse livro, Rogers (2001) enumera alguns 

aspectos importantes sobre Relacionamento Interpessoal que, segundo sua descrição, 

aprendeu no decurso de seu encontro com milhares de horas que passava observando 

intimamente as pessoas com quem se relacionava. Nas palavras desse autor, 

encontramos a seguinte passagem que ilustra essa premissa: 

Acabei por me convencer de que quanto mais um indivíduo é compreendido e 
aceito, maior sua tendência para abandonar as falsas defesas que empregou 
para enfrentar a vida, maior sua tendência para se mover para a frente 
(ROGERS, 2001, p.31). 

 

Seus aprendizados permitiram-lhe trazer contribuições importantes no que se 

refere às relações com os outros. Para haver compreensão e aceitação do outro, é 

necessário, segundo Rogers que primeiramente haja uma compreensão de quem eu sou. 

Um dos primeiros aspectos que o autor nos explica é: 

Nas Minhas relações com as pessoas descobri que não ajuda, a longo prazo, 
agir como se eu fosse alguma coisa que não sou. (...) O que estou dizendo, em 
outras palavras, é que nunca achei que fosse útil ou eficaz nas minhas 
relações com as outras pessoas tentar manter uma atitude de fachada... Creio 
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que essa atitude não serve de nada nos meus esforços para estabelecer 
relações construtivas com as outras pessoas (ROGERS, 2001, p. 19). 

 

Uma segunda aprendizagem que podemos compartilhar com Rogers foi 

formulada levando em consideração a importância de conhecer-se a si mesmo, sempre 

aceitando-se como o é, como segue “Descobri que sou mais eficaz quando posso ouvir a 

mim mesmo aceitando-me, e posso ser eu mesmo” (ROGERS, 2001, p.20). 

Suas convicções continuaram sendo apresentadas, acrescentando ingredientes 

importantes na compreensão das relações, como se vê nas seguintes palavras “Verifiquei 

ser enriquecedor abrir canais através dos quais os outros possam me comunicar os seus 

sentimentos, seus mundos perceptivos particulares” (ROGERS, 2001 , p.22). 

Algumas outras aprendizagens foram sendo formuladas como podemos constatar 

nos trechos subseqüentes: 

É sempre altamente enriquecedor poder aceitar outra pessoa. Verifiquei que 
aceitar verdadeiramente uma pessoa e seus sentimentos não é nada fácil, não 
mais do que compreendê-la. Quanto mais aberto estou às realidades em mim 
e no outro, menos me vejo procurando, a todo custo, remediar as coisas 
(ROGERS, 2001, p.24 - 25). 

 

Por meio das suas experiências tanto da vida pessoal como de seus estudos e de 

suas atuações profissionais, Rogers (2001, p. 25) conclui que: 

É de fato paradoxal verificar que, na medida em que cada um de nós aceita 
ser ele mesmo, descobre não apenas que muda, mas que as pessoas com 
quem ele tem relações mudam igualmente. 

 

É uma situação com a qual concordo inteiramente, pois na minha experiência 

como psicóloga clínica, o autoconhecimento e a auto aceitação mostraram-se 

fundamentais para que as pessoas vivam menos angustiadas. Aprender sobre suas 

emoções tornavam-nas autônomas emocionalmente. 
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Rogers desenvolveu uma maneira de trabalhar que nos servirá de referência. 

Ensina ele que não é por via de procedimentos intelectuais ou de treinamento que se 

ajuda uma ‘pessoa perturbada’ ou ‘em conflito’. Toda e qualquer mudança será fruto da 

experiência vivenciada na própria relação. Ele enuncia uma hipótese geral de sua teoria: 

Se posso proporcionar um certo tipo de relação, a outra pessoa descobrirá 
dentro de si a capacidade de utilizar esta relação para crescer, e mudança e 
desenvolvimento pessoal ocorrerão (ROGERS, 2001, p. 37). 

 

Baseados nos pressupostos da relação de ajuda, podemos destacar mais alguns 

conceitos propostos pela abordagem centrada na pessoa. Uma delas é a aceitação 

positiva incondicional. Ela se traduz pela aceitação incondicional da pessoa por parte da 

outra, tal como ela é, sem juízos de valor ou críticas a priori. Dessa forma, a pessoa 

pode sentir-se livre (liberdade experiencial) para reconhecer e elaborar as suas 

experiências da forma como entender e não como julga ser conveniente para o outro. 

Poderá então sentir que não é necessário abdicar das suas convicções para que os outros 

a aceitem (ROGERS, 2001). 

A aceitação positiva incondicional é uma atitude assente na crença no potencial 

interno humano, derivando do principal conceito proposto por Rogers: a Tendência 

Atualizante (GOBBI et al., 1998). 

Um outro conceito importante é a compreensão empática. Rogers definiu 

compreensão empática como uma capacidade de se imergir no mundo subjetivo do 

outro e de participar na sua experiência, na extensão em que a comunicação verbal ou 

não verbal o permite. É a capacidade de se colocar verdadeiramente no lugar do outro, 

de ver o mundo como ele o vê (ROGERS, KINGET, 1977). 

Assim podemos dizer que a compreensão empática é um processo dinâmico que 

significa a capacidade de penetrar no universo perceptivo do outro, sem julgamento, 
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tomando consciência dos seus sentimentos, sem, no entanto, deixar de respeitar o seu 

ritmo de descoberta de si próprio e a pessoa sente-se não apenas aceite, mas também 

compreendida na sua globalidade (ROGERS, 2001). 

Finalmente, a congruência pretende indicar o estado de coerência ou acordo 

interno e de autenticidade de uma pessoa, a qual se traduz na sua capacidade de aceitar 

os sentimentos, as atitudes, as experiências, de se ser genuíno e integrado na relação 

com o outro (ROGERS, 2001). 

Rogers defende que, se essas atitudes, que designou condições facilitadoras, 

estiverem presentes na relação, a pessoa entra num processo de aceitação de si própria e 

dos seus sentimentos, tornando-se por isso, a pessoa que deseja ser, mais flexível nas 

suas percepções, adotando objetivos mais realistas para si própria e, simultaneamente, 

torna-se mais capaz de aceitar os outros. Por outro lado, ao modificar as suas 

características pessoais básicas de modo construtivo, a pessoa adota um comportamento 

mais ajustado à sua realidade (ROGERS, 2001). 

Dessa forma, uma relação fundada nas atitudes acima descritas pode sintetizar-

se nos termos seguintes: Respeito, Confiança, Aceitação, Autenticidade e Tolerância. 
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2.4 - Relações Humanas: as teorias no campo da Enfermagem 

AAAAo considerarmos que nos últimos anos muito se tem falado de 

“humanização da saúde”, verifica-se que os estudos desenvolvidos sobre essa 

temática têm como objetivo principal a qualidade de serviços prestados a quem 

procura e necessita de cuidados hospitalares, (VILA, 2005; CARVALHO, 2005; 

PAULI, 2005; CASATE, 2005; TORALES-PEREIRA, 2005), bem como a qualidade 

de vida dos profissionais prestadores de cuidados (ANGERAMI, 2005; COSTA, 

2005; PEREIRA, 2005; FISCHER, 2005; LEMOS, 2005; REIS, 2005; SILVA, 

2005). 

Ao observarmos a prática de equipe de enfermagem, constatamos que em 

toda a assistência prestada pelo enfermeiro ao paciente ou a alguém de sua família, 

ou ainda a algum outro profissional da equipe se dá um encontro. É no encontro entre 

dois indivíduos que se dá a interação humana, cada um da dupla afetando e sendo 

afetado pelo outro (MINICUCCI, 2000). 

O tema relacionamento interpessoal tem sido explorado em vários trabalhos da 

área de enfermagem psiquiátrica, porém todas as outras áreas da enfermagem podem se 

beneficiar com as contribuições desses estudos. 

Entre os autores que se interessaram por conhecer as implicações dos 

relacionamentos entre enfermeiro-paciente, podemos citar a Doutora Hildegard 

Elizabeth Peplau que, em 1952, escreveu o livro “Interpersonal Relations in Nursing: a 

conceptual frame of references for psychodynamic nursing.” Apresenta um método 

significativo para o desenvolvimento das práticas em enfermagem, apesar de 

concentrar-se apenas na relação enfermeiro-paciente. 
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Santos e Nóbrega (1996), ao estudar essa teoria, ressaltam as características 

terapêuticas do método de Peplau: 

A partir de uma leitura preliminar podemos constatar que nesta teoria 
Peplau enfoca o potencial terapêutico do relacionamento de pessoa-para-
pessoa e mostra que, embora o enfermeiro possa administrar medicamentos e 
auxiliar em outros tratamentos psiquiátricos, o principal modo como ele 
influencia diretamente no atendimento ao paciente é através do uso que faz 
de si mesmo enquanto lida com um cliente em interações individuais. Para 
lidar em interações individuais, a referida autora apresentou as fases da 
relação interpessoal, os papéis nas situações de enfermagem e os métodos 
para o estudo da enfermagem como um processo interpessoal com foco no 
desenvolvimento das relações entre o paciente e o enfermeiro, as quais têm 
como base o interacionismo, a fenomenologia, o existencialismo filosófico e o 
humanismo. 

 

Peplau acredita que cada um dos envolvidos no processo de cuidar, aquele 

que oferece o cuidado e aquele que o recebe, possuem seus próprios sentimentos, 

medos, ansiedades e possuem idéias preconcebidas. Por estar numa relação para a 

qual se preparou técnica e emocionalmente, cabe ao enfermeiro compreender as 

dificuldades do doente e ajudá-lo. 

Ida Jean Orlando Pelletier ligada à Boston University School of Nursing também 

contribuiu muito para o desenvolvimento desse tema. Descreve a enfermagem com base 

na interação, num dado período, entre um paciente e uma enfermeira. Leonard e Crane 

(1993, p. 136), ao apresentar Ida Orlando, discorre sobre suas obras: 

Dois livros apresentam suas idéias. Seu primeiro trabalho, The Dynamic 
Nurse-Patient Relantionship: Function, Process and Principles foi publicado 
em 1961. The Discipline and Teaching of Nursing Process, que apresenta um 
posterior refinamento de sua teoria, surgiu em 1972. Segue afirmando que 
cada comportamento do paciente precisa ser avaliado, para que se determine 
se ele expressa uma necessidade de ajuda. 

 

Na tentativa de melhorar as condições da pessoa que sofre, a postura dos 

profissionais da saúde deveria ser de prestar atenção no ser humano à sua frente e 
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não na sua patologia. Considerá-lo não apenas na dimensão biomédica, mas na sua 

dimensão biopsicossocial que está circunstancialmente passando por um momento 

especial de sua vida. Ida Orlando acredita ser importante que o profissional da saúde 

utilize todo seu empenho pessoal e de conhecimentos para ajudar o paciente a 

ultrapassar esses acontecimentos. 

Joyce Travelbee, outra enfermeira da área psiquiátrica ligada ao tema, 

desenvolve uma forma especial de o enfermeiro desempenhar suas atividades, 

destacando a importância do relacionamento interpessoal. Esse relacionamento é 

chamado por Travelbee de “relação de pessoa a pessoa” (TRAVELBEE, 1979). 

Para explorarmos um pouco mais os conceitos dessa autora, torna-se necessário 

conhecermos o que pensa e como define o trabalho das enfermeiras: 

La enfermería psiquiátrica se define como un proceso interpersonal mediante 
el cual la enfermera profesional practicante ayuda a una persona, familia o 
comunidad con el objeto de promover la salud mental, prevenir o afrontar la 
experiencia de la enfermedad y el sufrimiento y, si es necesario, contribuye a 
descubrir un sentido a estas experiencias (TRAVELBEE, 1979, p. 4). 

 

A enfermagem constitui-se em um processo que se ocupa de pessoas. Essas 

pessoas podem ser pacientes individuais, famílias ou grupos que necessitam da ajuda 

que a enfermeira pode oferecer. Também podem ser pessoas da equipe da saúde. Ela 

entende o trabalho da enfermagem como sendo um conjunto de experiências pessoais, 

onde o profissional enfermeiro, sendo agente ativo do processo, une-se ao paciente ou a 

quem estiver precisando, para ajudá-lo a aliviar o sofrimento e a restabelecer a saúde, na 

busca de seu maior equilíbrio físico emocional e social. Para que isso possa acontecer, 

Travelbee (1979, p. 12 - 13) considera fundamental reconhecer algumas premissas 

importantes: 
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Una premisa básica de este texto es la idea de que la salud mental está 
caracterizada por tres aptitudes importantes. La primera y más importante es 
la de amarse a sí mismo y a los demás. Si se acepta esto, entonces el papel de 
la enfermera en la promoción de la salud mental resulta claro, siendo las 
funciones de la enfermería fomentar, estimular, enseñar y ayudar a las 
personas a amarse a sí mismas como requisito previo para amar a los demás. 
La segunda aptitud es la de enfrentar la realidad. Las funciones de la 
enfermera en este campo serían ayudar a las personas a identificar 
problemas y a enfrentarlos en forma realista, para reconocer su papel en las 
experiencias y encontrar (si es posible) soluciones prácticas a los problemas 
de la vida. La enfermera ayuda a los demás a comprender que, como seres 
humanos, son vulnerables a todas las experiencias y limitaciones de su 
condición humana. La tercera y última aptitud es la de encontrar un 
propósito y sentido a la vida. La función de la enfermera en este campo es la 
de ayudar a los demás a desarrollar una filosofía de la vida que tenga 
sentido y propósito y que los sostenga en momentos de presión y sufrimiento. 

 

Vários são os trabalhos que discorrem sobre como se caracteriza uma relação 

profissional, onde alguns deles preferem denominá-la de “relação interpessoal 

terapêutica” ou “relação de ajuda” (IVO, FUREGATO, 1999; GATTÁS,1984). 

Nesses trabalhos, o que mais chama a atenção é como o profissional utiliza ‘sua 

pessoa’ como instrumento terapêutico, observando que muitos sintomas são aliviados 

ou suprimidos com sua presença. 

Para Machado e Colvero (1999), “se adotamos o entendimento do 

relacionamento interpessoal como uma teoria, a comunicação terapêutica seria então 

uma técnica que facilitaria a apreensão desta teoria”. 

Ribeiro e Furegato (2003, p. 19) são consonantes com esse pensamento ao 

formularem que: 

cabe à enfermeira na prática e às instituições formadoras proporcionarem o 
desenvolvimento de habilidades e atitudes específicas, assim como 
oferecerem conhecimentos a fim de que a enfermagem torne terapêuticas as 
suas ações, através do relacionamento interpessoal. 
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Esses autores continuam indicando que “ser solidário com o outro, valorizar o 

aspecto humano, prestar assistência, dentro de uma visão holística e estabelecer uma 

relação de ajuda com empatia fazem da humanização a base da profissão da 

enfermagem” (RIBEIRO & FUREGATO, 2003, p. 19). 

Para Rubio (1991, p. 14), na “relação de ajuda que se estabelece com o 

indivíduo, a orientação não-diretiva enseja que a atenção não se focalize sobre o 

problema, ou melhor, sobre o seu crescimento, desenvolvimento, maturidade, seu 

melhor funcionamento e maior capacidade para enfrentar a vida”.  Essas orientações 

não-diretivas ajudam a pessoa a reconhecer seus próprios sentimentos, conversando 

consigo mesma, para poder referendar o que está sentindo. É importante que a pessoa 

possa tomar consciência e possa examinar sua situação para tomar as suas decisões e 

encontrar as melhores soluções para si mesma. 

O enfermeiro, ao interagir com o doente, precisa estar atento a todos os sinais 

que o outro emite para compreendê-lo em sua maneira de ser. Tomar todo o cuidado 

para não julgá-lo e permitir que a pessoa por ele assistida possa pensar e agir 

conforme seu próprio universo subjetivo sem determinar condições por ele 

estabelecidas (TRAVELBEE, 1979). 

A relação enfermeiro-paciente centrando a atenção no paciente e não no seu 

problema quebra a idéia de que o profissional de saúde é o dono do saber. Considera 

não apenas um “corpo doente”, mas uma pessoa única, com história de vida própria, 

com algumas dificuldades e potencialidades e que precisam ser superadas ou 

desenvolvidas. 
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O diagnóstico de uma doença, seja ela severa ou não, afeta sem dúvida o 

equilíbrio emocional e as relações sociais de qualquer indivíduo e também de sua 

família. O trabalho desenvolvido pelos enfermeiros deve ser norteado pelos conceitos 

humanistas de relacionamento interpessoal. Assim o enfermeiro deixaria de ser um 

simples ‘tratador’, assumindo um papel de ‘cuidador’. Com essa atitude estaria 

contribuindo para uma assistência mais humanitária. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3 – OBJETIVOSO  
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3 - OBJETIVOS 

 

3.1 - Geral 

 

AAAAnalisar como vem sendo construído e desenvolvido o ensino de 

relacionamento interpessoal na graduação em Enfermagem nas instituições de Ensino 

Superior da Cidade de São Paulo, na ótica dos Coordenadores de Curso. 

 

3.2 - Específicos 

� Discutir as concepções sobre o ensino de relacionamento interpessoal na 

formação do profissional enfermeiro; 

� Caracterizar o ensino de relacionamento interpessoal no curso de 

Enfermagem, abrangendo conteúdos, momento de inserção no currículo, tipo de 

atividade curricular, articulação com outros temas e/ou conteúdos; 

� Mapear dificuldades e perspectivas no ensino de relacionamento 

interpessoal em cursos de graduação de Enfermagem. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
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4 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1 - Princípios Teórico-Metodológicos 

AAAAo ter que deliberar sobre um determinado campo de pesquisa é importante 

ressaltar a infinidade de possibilidades desejáveis, sendo imprescindível que os 

pesquisadores façam uso de um conjunto de normas que os conduzam com relativa 

segurança, permitindo que os resultados finais sejam alcançados e que todo empenho 

dispensado àquela tarefa seja produtivo. 

Pode parecer paradoxal, mas um trabalho de pesquisa precisa desenvolver-se 

livremente a fim de ter espaço aberto para a manifestação e a percepção dos vários 

aspectos subliminares da realidade, no contato conseqüente com o ainda não conhecido, 

mas é recomendável seguir critérios para que o pesquisador não se perca nos meandros 

do incognoscível (BOOTH et al., 2000). 

Como esclarece Minayo (1993, p. 36), a escolha da abordagem metodológica a 

ser adotada não deve ser uma opção aleatória do pesquisador, mas cabe a ele observar as 

necessidades e características do próprio objeto de estudo e quais suas pretensões ao 

estudá-lo, uma vez que o objeto:“se recusa peremptoriamente a se revelar apenas nos 

números ou a se igualar com sua própria aparência”. 

No presente estudo, a abordagem qualitativa revelou-se a mais adequada para a 

coleta e análise dos dados, visto que as concepções filosóficas e epistemológicas que 

sustentam essa abordagem estão coadunadas com os objetivos propostos nesta pesquisa. 
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Nas palavras de Minayo (2003, p. 22), a pesquisa qualitativa tem como principal função 

captar um nível de realidade não mensurável, uma vez que: 

(...) trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 
relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reproduzidos à 
operacionalização de variáveis. 

 

Gressler (2003, p. 43) corrobora essa assertiva, afirmando que: 

A preocupação de quem adota esta abordagem é com a descrição e 
apresentação da realidade tal como é em sua essência, sem o propósito de 
introduzir informações substanciais nela. Por meio dela, reúnem-se 
informações sobre os fenômenos investigados com o uso de entrevistas 
abertas e não direcionadas, depoimentos, auto-avaliação, histórias de vida, 
análise de discurso, estudos de casos. 

 

De um modo geral, a pesquisa qualitativa dá subsídios para a compreensão de 

uma realidade com características específicas, com significados próprios dentro de um 

contexto único, sem, entretanto, deixar de cumprir com seu principal objetivo que é a 

produção de conhecimentos. 

Esta pesquisa tem como objeto ‘O Ensino de Relacionamento Interpessoal nos 

Cursos de Graduação em Enfermagem’, privilegiando a ótica dos coordenadores 

pedagógicos.’ É neste contexto que foi estruturada a opção pela abordagem qualitativa. 



——————————————————————————————————— 
Procedimentos Metodológicos 

——————————————————————————————————— 
 
 

————————————————————————————————— - 63 - 

4.2 - Contexto do estudo 

OOOOs Cursos de Graduação em Enfermagem existentes na cidade de São Paulo 

constituem o contexto privilegiado para esta pesquisa. Segundo dados da ABEn e do 

INEP, existem 28 cursos dessa modalidade funcionando na mencionada cidade. 

Como critério de seleção do universo deste estudo, decidiu-se por cursos que 

já apresentassem turmas de alunos formados, ou seja, egressos, uma vez que o 

processo de formação nessas condições já teria um ciclo completo de ensino-

aprendizagem. 

A partir desse recorte, delineou-se uma população de 17 cursos em 

funcionamento na cidade de São Paulo que cumpriam com essa condição. 

A natureza jurídica de duas dessas instituições é ‘Pública’ e 15 delas de 

caráter ‘Privado’. As duas instituições públicas pertencem ao grupo das instituições 

mais antigas. Dentre todas as instituições, nove delas têm mais de 30 anos de 

existência, ou seja, 52% do total da amostra. 

Porém foi detectado um fato curioso: a inserção dos Cursos de Graduação em 

Enfermagem no rol de cursos das Instituições era bastante recente, isto é, em 10 

delas o curso tinha menos de 10 anos, representando 58% do total da amostra. 

Em relação às características dos Cursos de Graduação em Enfermagem, 

identificou-se dimensões importantes. 

A duração dos Cursos de Enfermagem na Cidade de São Paulo que já tem 

turmas de alunos formados é de quatro anos em 100% das Instituições pesquisadas, 
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porém em apenas 24% delas o Curso é Anual e nas outras, em 76% o Curso é 

Semestral. 

O Horário de funcionamento do Curso de Enfermagem divide-se em 7% em 

caráter Integral (matutino e vespertino), 53% funcionando no período Matutino, 10% 

no Vespertino, e 30% no Noturno. 

Conforme informações fornecidas pelos coordenadores o número médio de 

alunos Ingressantes no Curso de Enfermagem por Instituição é aproximadamente 

mais de 50 estudantes por turma em 77% das IES, sendo que nas demais o número de 

alunos é menor que 50. 

O número médio de alunos graduandos em Enfermagem por sala em cada 

uma das Instituições é distribuído em 29% com 50 alunos por sala e 71% com mais 

de 50 alunos por sala de aula. Esse dado nos permite destacar que o número elevado 

de alunos por sala pode ser um fator influenciador na relação professor-aluno no 

Curso de Enfermagem. 

A estrutura curricular está em mudança em quase todas as Instituições. Em 

82% delas funciona o modelo que divide o curso em Ciclo Básico e Ciclo Clínico e 

12% funciona desenvolvendo um Currículo Baseado em Competências. Apenas um 

Curso de Enfermagem na Cidade de São Paulo, dos que fazem parte da presente 

amostra, desenvolve-se um currículo orientado pelo método PBL (Problem Based in 

Learning. 

O momento da inserção dos Estágios Curriculares ou Atividades Práticas 

também apresenta variantes entre as Instituições pesquisadas. Observando a Figura 

7, verifica-se a diferença de inserção das atividades práticas em seus currículos, ou 
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seja, 29% trabalham com atividades práticas ao longo do curso, 65% a partir do 2º 

ano ou 3º semestre e 6% delas inserem as atividades práticas apenas no último ano 

do curso. Essa única Instituição ainda não se adaptou às orientações das Novas 

Diretrizes Curriculares para os Cursos de Graduação em Enfermagem, Medicina e 

Odontologia que indicam que os Estágios Curriculares não devem se restringir ao 

último ano dos referidos cursos. 

 

29%

65%

6%

Ao longo 2° ano em diante Último Ano

 

Figura 1 – Inserção dos Estágios Curriculares ou Atividades Práticas 
 

Esses dados foram apresentados para aproximar-nos da realidade das 

Instituições pesquisadas e também do desenho de seus Cursos de Graduação em 

Enfermagem. 
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4.3 - Sujeitos do Estudo 

AAAA população de estudo desta pesquisa compreendeu os coordenadores dos 

17 Cursos de Graduação em Enfermagem na Cidade de São Paulo, onde já se 

encontravam egressos. A opção de se estudar o ensino de Relacionamento 

Interpessoal pela ótica dos coordenadores de curso fundamentou-se no pressuposto 

de que ao coordenador compete ter uma visão abrangente do projeto pedagógico. 

Os atributos dos Coordenadores foram investigados a fim de se delinear o 

perfil dos sujeitos dessa investigação. A maior parte dos entrevistados é do gênero 

feminino (14 coordenadores), tendo uma faixa-etária compreendida entre 36 e mais 

de 65 anos. Registre-se que o maior número de coordenadores apresenta-se na faixa-

etária de 41 a 45 anos. 

Todos os Coordenadores do Curso de Enfermagem entrevistados são 

formados em Enfermagem. A natureza jurídica da Instituição em que se graduaram 

divide-se em 65% de Instituições Públicas e 35% de Instituições Particulares como 

descrito na Figura 2: 

65%

35%
Pública

Privada

 

Figura 2 – Natureza Jurídica da Instituição de Formação Acadêmica dos 
Coordenadores do Curso de Enfermagem 
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Entre eles podemos encontrar 18% de Especialistas, 35 % de Mestres e 47% 

de Doutores. A natureza jurídica das Instituições onde obtiveram seus títulos 

classifica-se em 82% de Instituições Públicas e 18% de Instituições de caráter 

Privado. 

Todos os Coordenadores de Cursos de Graduação em Enfermagem 

entrevistados são também professores da escola, mesmo que temporariamente 

afastados da docência para não acumularem cargos. O tempo de docência varia entre 

5 e mais de 30 anos, distribuindo-se nos seguintes intervalos (Fig 3): 

 

38%

25%

25%

6% 6% 5..10

11..15

16..20

21..25

26..30

 

Figura 3 – Tempo de Docência dos Coordenadores dos Cursos 
 

Apurou-se também há quanto tempo cada um dos entrevistados estava 

desempenhando o cargo de Coordenador. Do contingente estudado, 47% estão nesta 

função há pelo menos dois anos, o que sugere que pessoas novas estão assumindo o 

lugar de gestores dentro dos Cursos de Enfermagem atuais da Cidade de São Paulo. 
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4.4 - O Processo de Coleta de Dados 

OOOO procedimento privilegiado para coleta de dados neste trabalho foi a 

realização de uma entrevista semi-estruturada com os Coordenadores Gerais e/ou 

Pedagógicos dos Cursos de Graduação em Enfermagem. Sobre esse instrumento de 

coleta de dados, Marconi e Lakatos (2003, p. 195) defendem que: 

(...) entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas 
obtenha informações a respeito de determinado assunto, mediante uma 
conversação de natureza profissional. É um procedimento utilizado na 
investigação social, para a coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou 
no tratamento de um problema social. 

 

A entrevista nessa pesquisa foi desenvolvida conforme a proposta elaborada por 

Carl Rogers (1992) que considera duas posturas básicas do pesquisador: o momento 

existencial, em que se colocam de lado os conhecimentos adquiridos sobre o assunto e 

se abre para uma vivência de modo espontâneo e experiencial; e o distanciamento 

reflexivo, quando o pesquisador distancia-se da vivência para poder refletir sobre a sua 

compreensão e então descrever o significado dessa vivência. Assim, o primeiro 

momento constituiu-se no perguntar e ouvir a resposta, na gravação da entrevista, 

transcrição das entrevistas; e o segundo momento na leitura e releituras das entrevistas. 

Para o refinamento e adequação do instrumento de coleta de dados, foi feito um 

roteiro da entrevista, pré-testado através da realização de Estudo Piloto, com três 

coordenadores de curso que cumpriam com o critério pré-estabelecido, ou seja, já ter 

turmas de alunos formados ou egressos, sendo, entretanto, de fora da cidade de São 

Paulo, para não comprometer a população deste estudo. (ANEXO 1). 
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O primeiro contato com os Coordenadores dos Cursos de Enfermagem da 

Cidade de São Paulo foi via telefônica ou e-mail com o objetivo de ser efetuado o 

agendamento da entrevista. 

No momento da entrevista semi-estruturada (Roteiro da Entrevista - ANEXO 2), 

com os coordenadores das Escolas de Graduação em Enfermagem da cidade de São 

Paulo, foram contemplados os passos ou procedimentos regulamentares para as 

entrevistas, ou seja, em primeiro lugar o entrevistado foi orientado para que lesse e 

assinasse o termo de consentimento, se assim fosse verdade. Em seguida foi feita uma 

preleção sobre o projeto desta pesquisa, e somente depois de não se constatar nenhuma 

restrição, passou-se então para as perguntas abertas. As entrevistas foram gravadas e 

transcritas a posteriori. Ao inserir recortes das falas dos coordenadores no corpo do 

estudo, foi tomado o devido cuidado em omitir os nomes das pessoas ou das escolas 

para evitar a possibilidade de identificação desses profissionais. 

As entrevistas transcritas foram devolvidas aos participantes para uma revisão 

pessoal, com possibilidade de alteração do que o coordenador considerasse necessário 

ser modificado após ter refletido com mais cuidado, reformulando sua opinião. 

Considerando os objetivos da pesquisa, foram delineados como núcleos 

orientadores: concepção de relacionamento interpessoal, percepção da importância do 

relacionamento interpessoal na formação do enfermeiro, características (disciplina, 

módulo, carga horária, momento do curso, referencial teórico) do ensino do 

relacionamento interpessoal no curso que coordena, bem como dificuldades e 

perspectivas desse ensino. 
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4.5 - Processo de Análise de Dados 

NNNNas palavras de Gressler (2003, p. 186), “análise é a discussão, a argumentação 

e explicação nas quais o pesquisador se fundamenta para anunciar as proposições. É a 

tentativa de evidenciar as relações existentes entre o fenômeno estudado e outros 

fatores”. 

Aprofundando essa idéia, Barros e Lehfeld (2003, p.87) consideram que 

“analisar significa buscar o sentido mais explicativo dos resultados da pesquisa” que 

pode ser realizada de diversas maneiras: quantitativa, qualitativa ou ainda quali-

quantitativamente. 

Apesar das críticas de alguns pesquisadores em relação ao método qualitativo, 

argumentando que seus resultados são muito subjetivos, pois contam com a contribuição 

de histórias, impressões pessoais ou conjecturas, Pope (2005, p. 11) afirma que: 

Os métodos qualitativos têm muito a oferecer aos que estudam saúde e 
estabelecimentos de atenção à saúde, estando em crescente utilização na 
pesquisa em serviços de saúde. 

 

Para ser mais elucidativa, Pope (2005, p. 13) continua explicando o que é a 

pesquisa qualitativa: 

A mensuração na pesquisa qualitativa é geralmente relacionada à 
taxonomia, ou classificação. A pesquisa qualitativa responde a perguntas 
como “o que é X, como X varia em circunstâncias diferentes e por quê?” em 
vez de “qual o tamanho de X ou quantos X existem?” Está relacionada aos 
significados que as pessoas atribuem às suas experiências do mundo social e 
a como as pessoas compreendem esse mundo. 

 

Neste trabalho, a abordagem qualitativa para análise dos dados pronunciou-se 

como a mais adequada, pois se assumiu como objetivo analisar como vem sendo 

construído e desenvolvido o ensino de relacionamento interpessoal na graduação em 
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Enfermagem. De acordo com as palavras de Franco (2003, p. 8), a análise de conteúdo 

objetiva oferecer meios para os pesquisadores em educação orientarem-se no estudo, 

análise e interpretação das mensagens implícitas no discurso verbal emitidos por 

diferentes pessoas, como veremos a seguir: 

Dentre as manifestações do comportamento humano, a expressão verbal, 
seus enunciados e suas mensagens, passam a ser vistos como indicadores 
indispensáveis para a compreensão dos problemas ligados às práticas 
educativas e a seus componentes psicossociais. 

 

A abordagem qualitativa para análise de dados possibilita que o pesquisador 

tenha acesso a um número significativo de informações, mas, também, muito difíceis de 

se analisarem. Sempre se lê isso em textos sobre metodologias de pesquisa, entretanto 

só se tem idéia da dimensão dessa afirmação quando se está diante de seu próprio 

material de pesquisa e se sabe que é preciso dar conta dele. 

O material coletado foi organizado e categorizado segundo critérios 

relativamente flexíveis e previamente definidos, de acordo com os objetivos da 

pesquisa. Vencida a etapa de organização/classificação do material coletado, realizou-se 

um mergulho analítico profundo, de modo a produzir interpretações e explicações que 

procuraram dar conta, em alguma medida, do problema e das questões que motivaram a 

investigação. 

Após leituras exaustivas do material de que se dispõe, cruzando informações 

aparentemente desconexas, interpretando respostas, foram organizadas categorias 

teóricas que ajudaram a classificar o que se depreendeu da leitura/interpretação daqueles 

diferentes discursos (GOMES, 2002). 

A próxima tarefa foi articular os dados coletados com a literatura científica, 

seguindo as concepções de Gressler (2003, p. 187) que considera que “analisar envolve 
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a comparação dos resultados a que chegou o autor com os de outros estudos (...) (...) 

Esta parte do trabalho deve dar elementos para a conclusão”. 

Esses movimentos interpretativos permitiram agrupar os dados nos seguintes 

núcleos temáticos: 

 

1 - Sobre Relações Interpessoais 

1.1 - Concepções: 

 A - Relacionamento Interpessoal como condição da existência humana. 

 B - Processo de interação. 

 C - Processo de comunicação. 

 D - Processo permeado por sentimentos. 

 E - Atividade essencial do trabalho do enfermeiro. 

1.2 - Importância de relacionar-se bem na atividade profissional de enfermagem. 

 

2 - O Ensino de Relacionamento Interpessoal no Curso de Enfermagem 

2.1 - Estudo de relações interpessoais e suas dificuldades: 

 A - Importância do estudo de relações interpessoais e suas dificuldades. 

 B - Características do currículo disciplinar. 

  A - Momento de Inserção. 

  B - Carga horária. 

  C - Conteúdos. 

  D - Autores privilegiados. 

  E - Práticas de ensino. 

 

3 - Perspectivas do Ensino de Relacionamento Interpessoal 
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4.6 - Implicações Éticas da Pesquisa 

PPPPara que as exigências éticas e legais fossem cumpridas, foi apresentado para 

apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo – 

UNIFESP – o Projeto de Pesquisa relativo a este trabalho, acompanhado de modelo de 

carta solicitando consentimento para a coleta de dados naquela instituição (ANEXO 3). 

Por conseguinte também foram apresentadas duas cartas de consentimento proferidas 

pelos coordenadores de cursos de enfermagem da Cidade de São Paulo. (modelo 

ANEXO 4). 

Este projeto foi aprovado em 05/08/2005 sob o nº 0904/05, pelo Comitê de Ética 

da Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina e Comitê de Ética 

em Pesquisa do Hospital São Paulo. (ANEXO 5). 

Seguindo as normas da Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde 

(BRASIL, 1996) que norteia todos os direitos e deveres dos pesquisadores e dos sujeitos 

envolvidos numa pesquisa, foi apresentado a cada Coordenador entrevistado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido para seu conhecimento (ANEXO 6). Foi garantido o 

sigilo sobre a fonte de dados e o anonimato do entrevistado. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 
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5 – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

HHHHá muito tempo os meandros que orbitam as relações humanas e os enredos de 

suas vicissitudes fascinam diversos pesquisadores. Quando se imagina que o assunto 

possa ter sido esgotado, ressurgem antigas idéias abordadas sob novas perspectivas. 

Os profissionais ligados à saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, 

psicólogos, dentistas, fonoaudiólogos entre outros, pertencem a um grupo de pessoas 

interessadas numa espécie de relação que é classificada como ‘relação de ajuda’. 

Carl Rogers (2001, p. 45) define relação de ajuda dizendo que: 

... relação de ajuda pode ser definida como uma situação na qual um dos 
participantes procura promover numa ou noutra parte, ou em ambas, uma 
maior apreciação, uma maior expressão e uma utilização mais funcional dos 
recursos internos latentes do indivíduo. 

 

Define-se, assim, que o foco nessa pesquisa será a ‘relação de ajuda’, mesmo 

que genericamente apenas esteja grafada ‘relação’ ou ‘relacionamento’, pois nosso 

objetivo é trazer reflexões que sejam pertinentes ao ensino e desenvolvimento dos 

profissionais da área da saúde. Por essa razão, torna-se continuamente importante 

concentrar nossos esforços na tarefa de compreender os relacionamentos dessa natureza. 

Nessa discussão tentaremos refletir sobre os aspectos das Relações Interpessoais, 

considerando-se que sempre existe a possibilidade de se expandir os conhecimentos já 

existentes, procurando oferecer aos profissionais da saúde mais ferramentas de trabalho 

para o aprimoramento de suas atitudes, visto que todas as ações de prevenção e 

promoção da saúde vêm carreadas por aspectos relacionais entre pessoas. 
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Antes de empreender a análise e discussão dos dados desta pesquisa é 

importante ressaltar que as questões que nortearam este trabalho funcionaram como 

guia na busca dos resultados encontrados. 
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5.1 - Sobre Relações Interpessoais. 

5.1.1 - Concepções. 

IIIInstigante perceber que todos os coordenadores, ao explicitarem suas 

concepções, mencionaram que estão em contato diário com os alunos, com os 

docentes e com a gerência administrativa da Instituição. Essas afirmações encontram 

respaldo em Vasconcellos (2002, p. 105): 

O papel do coordenador é amplo, envolvendo questões sobre o 

currículo, relacionamentos interpessoais, ética, recursos didáticos, 

disciplina, avaliação, etc. Considerando a dimensão procedimental da 

Coordenação do Curso (o saber fazer), como uma das estratégias 

complementares de seu trabalho, alguns Coordenadores fazem questão 

de dar aulas na própria escola; mas é importante que ele não perca o 

eixo central do seu trabalho. 

A ele, coordenador, cabe administrar tanto as atividades formais, como, por 

exemplo, coadunar as questões ético-legais vigentes ao funcionamento de ‘seu’ 

curso, como criar instrumentos para a regulamentação e orientação dos alunos e dos 

docentes na rotina acadêmica. A ele cabe também estimular e organizar reflexões e 

avaliações de todos os interessados sobre a adequação do projeto político pedagógico 

vigente, propondo então uma (re)estruturação, que irão ao encontro das sociedades 

modernas e da alta tecnologia quanto às habilidades desenvolvidas no profissional 

formado pela instituição. 

Pode-se observar a importância da posição do coordenador em uma de suas 

falas: 
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Como é um curso novo, na verdade eu cheguei aqui no curso um ano depois 
de ele ter sido implantado, então o Coordenador que passou por aqui ele 
construiu o primeiro ano de curso, eu construí o segundo, terceiro e quarto 
junto com os meus Professores, junto com os alunos, então todos os 
Programas de Ensino, os Componentes Curriculares de cada disciplina tudo 
foi muito conversado, tanto é que você vê que nesse segundo currículo, esse 
currículo foi discutido exaustivamente no colegiado do curso, tendo sido 
aprovado aqui no finalzinho de 2003, e nós não mexemos no currículo que 
estava em andamento até a gente ter vivenciado ele do começo ao fim pra 
depois vir com uma proposta nova, e eu acho que isso é uma função do 
Coordenador e eu não abro mão disso, de jeito nenhum, por exemplo, todos 
os programas de ensino entrou uma disciplina nova quando eu vou ver, eu 
vou escolher esse Professor pra dar a disciplina, eu tenho a ementa ele tem o 
curso novo, eu e vou ter que sentar com ele e passar pra ele o que é que eu to 
pensando o que é o perfil esperado desse aluno dentro do projeto pedagógico 
que nós temos, e assim vai, ela é realmente construída coletivamente, o 
Professor não fica solto e nem a Coordenação amarra o Professor, o assunto 
é discutido, chegado num comum acordo. (C4) 

 

Nesse contexto, múltiplas foram as concepções sobre Relacionamento 

Interpessoal. Um primeiro significado situa-se no entendimento de que Relacionamento 

Interpessoal está atrelado essencialmente aos aspectos humanos, ou seja, é uma 

condição sine qua non da existência humana. Relacionar-se com seus pares é 

considerado como uma necessidade básica de sobrevivência da espécie: 

 

(...) relacionamento interpessoal eu acredito que seja a forma como as 
pessoas se relacionam, seja no trabalho, seja com aqueles que estão no seu 
grupo de estudo, com seus familiares e eu acredito que seja até consigo 
próprio. (...) Eu ouso dizer que o grande entrave para a convivência, para o 
estudo, para as relações de trabalho está sempre em torno do relacionamento 
interpessoal. (C3) 
 
 
Eu acho que é a base de tudo, é a base do viver humano que é inviável a 
gente não ter um relacionamento humano que seja, que tenha todos os 
aspectos humanos básicos de respeito, de solidariedade, são duas coisas que 
a gente trabalha bastante aqui, todos, todos nós precisamos disso no dia-a-
dia e eu acho que assim eles se atentam em cima desses princípios de 
humanidade, de solidariedade e de respeito. (C5) 
 
 
(...) eu acredito que nós somos seres sociáveis, então nós temos que nos 
relacionar o tempo todo, a questão do interpessoal é quando eu permito uma 
proximidade maior, porque a gente pode se relacionar com distâncias, mas 



——————————————————————————————————— 
Análise e  Discussão dos Dados 

——————————————————————————————————— 
 
 

————————————————————————————————— - 79 - 

sem esta permissão, eu acho que a gente acaba pensando em relacionamento 
interpessoal e a gente acaba quebrando barreiras e entrando um pouquinho 
mais no universo do outro. (C9) 
 

 
O relacionamento que você tem com as pessoas, com seus pares e com as 
pessoas que estão envolvidas no seu dia-a-dia, com as pessoas que estão no 
seu meio pessoal. (C13) 

 

Então, relacionamento é fundamentalmente a forma com que você estabelece 
relação com o mundo, e com você próprio. Interpessoal, entre pessoas e 
intrapessoal, intragrupo, é a base da vida. São todos os relacionamentos, 
com qualquer coisa, com pessoas, com eventos, com acontecimentos, com 
experiências. (C17) 

 

Os coordenadores enfatizam que, para que haja relacionamento interpessoal, é 

necessário haver uma interação entre as pessoas envolvidas. Segundo o Dicionário 

Aurélio (1988), a palavra ‘interação’  é definida como ação que se exerce mutuamente 

entre duas ou mais coisas, ou duas ou mais pessoas; ação recíproca. Em relação à 

interação, um dos coordenadores diz que: 

 

Primeira coisa é uma condição de existência dos seres humanos, aliás, dos 
seres vivos em geral. A vida ela se dá na interação, a gente pega a interação 
aí como um conceito um pouco mais ampliado, então é da nossa condição de 
existência ter que interagir, ter que nos relacionarmos numa relação. Aí vai 
depender da relação de troca, ou de construção mesmo a relação produzindo 
sujeitos, enfim, cada um na sua, no seu espaço, no seu limite. (C10) 

 

Delineia-se, na perspectiva dos coordenadores, que quando duas pessoas se 

encontram, vários fenômenos acontecem no cenário inter-relacional. Os envolvidos têm 

expectativas, desejos, esperanças e exigências que dão um caráter multicolorido às 

relações. As pessoas estão imersas no mundo e com ele interagem. É claro que uma 

compreensão assim abrange uma infinidade de relações. Nosso interesse vai um pouco 

mais além do que estudar apenas um ‘encontro’. Interessam, no escopo desta 
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investigação, relações nas quais pelo menos uma das partes procura promover na outra 

um crescimento, um melhor funcionamento e uma maior capacidade de enfrentar a vida. 

Ao referir-se ao relacionamento dinâmico entre enfermeiros e pacientes, 

acrescenta Orlando (1978, p. 8): 

(...) a necessidade é definida operacionalmente como um estado de carência 
do paciente que, quando suprido, alivia ou diminui o seu problema imediato 
ou aumenta o seu sentido de adequação e bem estar. (...) Logo, não é apenas 
importante para o enfermeiro satisfazer as necessidades dos pacientes, mas 
também ser capaz de descobrir quais são elas. 

 

Essa autora esclarece ainda a situação da enfermagem em relação aos princípios 

da sua prática. Afirma que as funções básicas da prática de enfermagem constituem-se 

em quatro aspectos fundamentais: observação, relatório, anotação, ações praticadas com 

ou para o paciente. 

A observação consiste em qualquer informação a respeito do paciente que o 

enfermeiro adquire, enquanto está a serviço. Com esses dados, o enfermeiro planeja e 

executa suas ações junto com os pacientes. As observações podem ser diretas, 

resultantes da visualização da situação do próprio paciente; ou indireta, quando as 

informações acerca do paciente são fornecidas por outras fontes que não sejam do 

próprio paciente (ORLANDO, 1978). 

Segundo essa autora, é importante o enfermeiro saber usar essas informações a 

favor do paciente, discriminando suas necessidades, para que ele não caia na 

armadilha de cuidar do outro a partir de seus referenciais. 

Para Peplau (1952), as fases que determinam um padrão terapêutico são 

ligeiramente mais elaboradas do que as de Orlando: 

1) Fase da Orientação: início da relação interpessoal, família e paciente 

buscam ajuda. Enfermeiro e paciente trazem uma bagagem cultural, 
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valores idéias etc; que devem ser consideradas. Ambos são importantes 

nesse processo. Há nessa fase um aspecto educativo da relação. 

2) Fase da identificação: esclarecimentos de expectativas e percepções 

comuns, o paciente responde seletivamente ao enfermeiro, o paciente 

deverá no final dessa fase reconhecer o problema e lidar com ele. 

3) Fase da exploração: o enfermeiro precisa dominar as técnicas de 

entrevista, oferecer uma atmosfera tranqüila sem ameaças ao paciente 

que já começa a fazer parte desse ambiente provedor de cuidados e 

apresentar um conflito entre dependência-independência; 

4) Fase da solução: última fase do processo interpessoal, estima-se que as 

necessidades dos pacientes foram satisfeitas e ocorre a dissolução da 

relação terapêutica. 

Nota-se que na execução dessas fases, o enfermeiro exerce os papéis de 

professor, líder, especialista técnico, substituto, etc. 

Travelbee (1979) apresenta algumas premissas básicas importantes a se 

considerar quando se trata da relação do enfermeiro/paciente: 

1) O estabelecimento, a manutenção e a finalização da relação pessoa a 

pessoa constituem atividades que se encontram dentro do campo da 

prática da enfermagem. 

2) Somente se estabelece uma relação quando cada participante percebe o 

outro como ser humano único. 

3) O conhecimento, a compreensão e as habilidades requeridas para 

planificar, estruturar, dar e avaliar a atenção durante a relação de pessoa a 
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pessoa constituem requisitos prévios indispensáveis para desenvolver a 

capacidade de trabalho em grupos. 

Essa autora afirma que é tarefa dos profissionais da Enfermagem desempenhar 

algumas atividades: ajudar a pessoa doente a defrontar-se com os problemas presentes, a 

conhecer seu problema, a perceber sua participação em uma experiência, a enfrentar de 

forma realista os problemas emergentes, a escolher alternativas, a ensaiar novas formas 

de comportamento, a comunicar-se, a socializar-se e a encontrar um sentido para sua 

enfermidade. 

Para os coordenadores dos cursos, no processo de relacionar-se, é essencial que 

sejam desenvolvidas nos indivíduos habilidades como: saber se comunicar, saber ouvir, 

saber lidar com as diferenças, com conflitos, permitir aproximação do outro, ou seja, 

quebrar barreiras que possam atrapalhar a interação entre pessoas. Alguns dos 

coordenadores entrevistados concebem Relacionamento Interpessoal a partir desse 

enfoque: 

 

Relacionamento Interpessoal é realmente você conseguir interagir com o 
outro, que é o que a gente discute muito aqui, que é o que eu discuto com 
eles, estar junto não é interagir, muitas vezes eu não consigo interagir, então 
é você olhar o outro, perceber suas necessidades físicas, suas necessidades 
emocionais e muitas vezes você estar perto e ouvir. (C2) 
 
 
Olha a gente pode dar várias definições, mas eu acredito assim que 
relacionamento é (...) A importância de você ter uma boa comunicação com 
os seus pares, a importância de você entender essa comunicação verbal, não-
verbal e de você se relacionar de forma pessoal e profissional, eu entendo 
também que na área da saúde você tem alguns conflitos, então mesmo no 
hospital, diante de muitos conflitos, com o paciente, com a família, com a 
equipe de enfermagem, com a equipe multidisciplinar(...) você saber o que 
está acontecendo. (C6) 
 
 
A relação precisa de ter uma disponibilidade de ambas as partes, 
principalmente de ouvir e estar disposto a trabalhar em equipe. Eu acho que 
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isso é o foco principal. (C12) 
 
 

O relacionamento interpessoal envolve sentimentos como respeito, 
solidariedade, ética, empatia, vontade, confiança: 

 
 

(...) é importante, você reconhecer o que está gerando, e o respeito, a ética. 
Acho que está envolvido tudo isso. (C6) 
 
 
Pra mim relacionamento interpessoal depende de vários fatores, depende das 
pessoas envolvidas, da vontade e da empatia, eu acho que empatia é uma 
coisa muito importante no relacionamento interpessoal, apesar de não definir 
eu acho que é assim aquela coisa de você se colocar no lugar do outro pra 
poder manter um relacionamento, ou seja, eu me colocando no lugar do 
paciente ou eu como coordenadora me colocando no lugar do aluno, como 
que eu gostaria de ser tratada e como eu gostaria de ser abordada. (C14) 
 
 
Em primeiro lugar precisa existir uma relação de confiabilidade entre o meu 
trabalho, o que eu penso, primeiro eu preciso me conhecer pra saber das 
pessoas. No Relacionamento Interpessoal primeiro precisa existir uma 
confiança, uma empatia(...) (C16) 

 

Outros coordenadores, ao discorrerem sobre suas concepções sobre 

Relacionamento Interpessoal, apresentaram suas idéias pelo vértice da experiência 

profissional como Enfermeiro, situando o Relacionamento Interpessoal como a principal 

ferramenta de trabalho do profissional da saúde. Disseram que é a base do cuidado, ou 

seja, é o instrumento fundamental do cuidador: 

 
Eu concebo o Enfermeiro como um profissional que se relaciona o tempo 
inteiro com outras pessoas, quem são as outras pessoas? Com ele próprio, 
com os colegas de profissão, com os outros profissionais na equipe 
multidisciplinar, com o paciente, com a família, com a comunidade e assim 
por diante, então se nós olharmos o processo de trabalho do Enfermeiro, o 
que nós vamos encontrar? Algumas dimensões, processo de trabalho cuidar, 
o processo de trabalho gerenciar, o processo de trabalho educar alguns 
autores colocam aí o quarto processo como sendo aí o processo investigar 
(...). (C4) 
 
 
Na minha opinião eu acho que (...) Eles têm que aprender o trabalho num 
todo, aqui eles descobrem o que é a profissão deles, daí ele consegue ir pra 
fora e buscar isso no seu paciente (...) Quando você põe pra ele que ele tem 
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que conversar que ele tem que descobrir, que às vezes uma doença que o 
paciente tem, uma dor pode nem ser fisiológica podem sair de algo que ele 
está temendo que vai acontecer ali na frente, ele começa a mudar, ele começa 
a ficar diferente, ele começa a buscar coisas que vá ajudá-lo até nessa 
prática de chegar nesse paciente diferenciado. (C8) 
 
 
Na minha concepção dentro da profissão de Enfermagem Relacionamento é 
um instrumento muito básico que a partir dele é que todas as outras técnicas 
ou desdobramentos que ocorrem do cuidado se dão a partir desse primeiro 
ponto que é da enfermeira e esse cliente, paciente, usuário o nome que ele 
tenha que seja na situação ali, então é o primeiro ponto de contato do 
desdobramento de tudo o que vier do processo de cuidar do Enfermeiro-
paciente. (C11) 
 
 

As reflexões de Rogers (2001, p. 35) contribuem no momento de se 

compreender Relacionamento Interpessoal como uma ferramenta de trabalho dos 

profissionais da área da saúde ao depararem com pessoas que sofreram algum agravo à 

sua saúde. Ele nos diz: 

Estar frente a frente com uma pessoa perturbada e em conflito, que está 
procurando e esperando ajuda, sempre constituiu para mim um grande 
desafio. Será que eu disponho do conhecimento, dos recursos, da força 
psicológica, da habilidade – ou do que quer que seja necessário para ajudar 
este indivíduo? 

 

Ao se saber importante no desenvolvimento da pessoa que está interagindo com 

o profissional de saúde, de como a relação mantida com ele interfere na qualidade das 

suas respostas, o enfermeiro pode tornar sua prática mais assertiva e menos conflituosa. 

Ribeiro e Furegato (2003, p. 19) reforçam a importância de se estabelecer 

relacionamentos mais humanos na atividade da equipe da saúde: 

Na área da saúde, a tecnologia não pode invadir o lugar do homem. É 
preciso valorizar o que vemos e ouvimos, para que o tratamento seja 
eficiente ao cliente. Neste sentido, os profissionais de enfermagem podem 
colaborar para uma assistência mais qualificada, criando formas de 
relacionamento humano. Ser solidário com o outro, valorizar o aspecto 
humano, prestar assistência, dentro de uma visão holística e estabelecer uma 
relação de ajuda com empatia fazem da humanização a base da profissão de 
enfermagem. (...) Nossa meta como profissionais é caminhar na direção da 
humanização do homem e, quando procuramos humanizar nosso trabalho, 
tornamo-nos mais humanos. 
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O ‘fazer enfermagem’ é explicitado por Orlando (1978, p. 11) no seguinte 

trecho: 

A fim de que possa desenvolver e manter o caráter profissional de seu 
trabalho ele deve saber e ser capaz de avaliar como as suas ações e reações 
ajudam ou não o paciente ou de avaliar se o paciente requer a sua ajuda 
naquele determinado momento. 

 

Uma das preocupações essenciais do homem atual é seu estado físico. Vivemos 

em contínua busca pelo equilíbrio da saúde. É função do enfermeiro propiciar uma 

assistência efetiva às pessoas sob a sua responsabilidade. Apesar de se conhecer as 

múltiplas dificuldades de comportamento humano, pode-se utilizar meios para poder 

intervir, e executar ações de enfermagem concretas e tangíveis orientadas pelos 

fundamentos da humanização. 

A autora observa que para ajudar o paciente, o enfermeiro deve ter 

habilidade, treino para captar o que está se passando com ele: 

Antes de o enfermeiro buscar ajuda para determinada queixa, deverá 
entender essa queixa e o significado dela para o paciente. Por exemplo, uma 
paciente estava queixando –se de tonturas, enjôos e não se alimentava; 
depois de relatar essas queixas, questionou à enfermeira o valor das diárias 
hospitalares. A enfermeira consultou a administração, solicitou que fosse 
oferecida àquela paciente maior informação. Melhor informada as queixas 
somáticas desapareceram. Caso a enfermeira tivesse chamado o médico, 
simplesmente não teria resolvido a questão da paciente, pois seu mal-estar 
era resultado da preocupação de não poder pagar a conta hospitalar 
(ORLANDO, 1978, p. 18). 

 

A capacidade de compreender é fundamental no processo de relacionamento 

interpessoal. Conhecer as necessidades das pessoas implica colocar-se ao lado da pessoa 

e não a distância. Toda a equipe de enfermagem deve trabalhar de forma integrada 

multiprofissionalmente, a fim de contribuir com informações imprescindíveis na 

implementação dos cuidados. O profissional deve perguntar-se: Por que quero e como 
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posso ajudá-lo? Como me sinto em relação ao paciente? Ao responder essas questões, 

estará refletindo sobre suas capacidades, limitações e motivações para atuar 

terapeuticamente. A atitude do enfermeiro em relação ao relacionamento terapêutico 

inclui não só conhecer as regras técnicas e a aplicação das mesmas, mas também possuir 

maturidade emocional e agir com autenticidade (TRAVELBEE, 1979). 

Importante registrar que as concepções sobre Relacionamento Interpessoal 

trazidas pelos coordenadores mostram-se fortemente marcadas pela dimensão do 

consensual, da harmonia e equilíbrio, não tendo emergido com destaque a dimensão de 

relacionamento como espaços de problemas conflitos e contradições. 

 

5.1.2 - Importância de relacionar-se bem na atividade profissional de enfermagem. 

O aspecto humano do cuidado de enfermagem, com certeza, é um dos mais 

difíceis de ser implantado. Sabemos que na rotina cotidiana das instituições de ensino e 

de saúde, encontram-se ainda profissionais com alta competência técnica, muitas vezes 

responsáveis pela gerência do serviço e administração do pessoal, mas que não estão 

dando a devida importância às relações interpessoais da equipe de trabalho que 

gerenciam. 

O trabalho do Enfermeiro não se restringe à interação do profissional com o 

paciente hospitalizado. Existe uma gama variada de relações de ajuda no processo do 

adoecimento, relações essas imprescindíveis, nas quais eles desempenham um papel que 

de fato facilitam o desenvolvimento pessoal. Não podemos esquecer o elevado número 

de interações indivíduo-grupo que necessitam de sua contribuição. Suas atribuições 

estão pulverizadas em diversas atividades, como enfatizam os coordenadores: 
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(...) Hoje nós temos que estar muito preocupados lá com o preparo do 
Enfermeiro Cidadão, que ele de fato esteja preparado para se relacionar com 
as pessoas, até porque nós estamos num momento em que a principal 
atividade do Enfermeiro é a coordenação da Assistência de Enfermagem, ou 
então a Coordenação de Unidades de trabalho, e nessa questão, 
basicamente, ele está interagindo o tempo inteiro com pessoas. (...) então ela 
realmente não centra somente no paciente e eu acho que essa é uma 
compreensão que a gente precisa fazer essa inspiração, não basta que você 
melhore esta relação enfermeiro-paciente, porque enquanto Enfermeiro 
coordenando essa assistência, nós somos cobrados a todo momento sobre 
uma série de resultados e nós não podemos passar para o usuário. (C4) 

 

O enfermeiro ele trabalha não só com o paciente, mas também ele lidera a 
equipe, ele também tem que se relacionar com outras pessoas, outras áreas 
dentro do hospital, eu costumo falar que o enfermeiro tem uma posição chave 
da.. Dentro da estrutura de saúde, eu acho que dentro do Programa de Saúde 
da Família ele vem colocar o enfermeiro também como um instrumento de 
saúde muito importante entre as ações médicas e as ações do agente 
comunitário, e é importante que ele saiba lidar com as pessoas e os conflitos 
ocorrem sempre, e se você tiver instrumentalizado melhor, você tem como 
gerenciar melhor esses conflitos e, portanto, agir de uma melhor forma mais 
adequada. (C7) 

 

É fundamental, na prática de enfermeiros de qualquer área, mesmo que ele 
não fique na assistência direta que hoje tem um leque muito grande pra ele 
estar pra área administrativa ou que ele vá pra área do ensino e da pesquisa, 
ou que ele vá pra área de auditoria, enfim hoje em dia nas empresas que está 
sendo solicitado não tem como, como que ele não vai se relacionar, não tem 
como, e esse conteúdo ele usa muito, usa muito todo tempo na sua profissão. 
(C11) 

 

Existem vários trabalhos científicos que descrevem uma gama de atividades do 

profissional de enfermagem e seus comprometimentos, ressaltando a dificuldade de se 

fazer um atendimento humanizado. Reis et al. (2005) analisaram os fatores relacionados 

ao absenteísmo por doença em profissionais de enfermagem. Silva, Furegato e Costa 

Junior (2005) estudaram a Depressão sob os pontos de vista e conhecimentos dos 

enfermeiros da rede básica de saúde. Araújo et al. (2004) realizaram pesquisa para 

avaliar aspectos psicossociais do trabalho aliados aos distúrbios psíquicos entre 

trabalhadores de enfermagem. Vila e Rossi (2005) realizaram um estudo em UTI 

(Unidade de Terapia Intensiva) cujo objetivo foi compreender o significado cultural do 
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cuidado humanizado, na perspectiva da equipe de enfermagem dentro do Hospital das 

Clínicas de uma Universidade Federal. Lemos, Cruz, Botomé (2005) investigaram a 

respeito do sofrimento psíquico relacionado ao trabalho dos profissionais de 

enfermagem. Merhy e Oncko (1997) abordaram o trabalho gerencial em equipes de 

saúde sob o vértice da sujetividade e administração de pessoal. 

Os dados coletados nesta pesquisa sinalizam a importância atribuída pelos 

coordenadores à capacidade de saber se relacionar dos profissionais de enfermagem: 

 
(...) a gente percebe o quanto ganha uma unidade com uma equipe em que a 
enfermeira tem a formação com o relacionamento interpessoal, que ela tem 
noção do peso dela dentro daquela equipe, do quanto que ela tem que ser 
uma agente de união dentro daquela equipe (...) Então eu acho que é muito 
importante, não só em relação ao paciente, também em relação com a parte 
administrativa, a parte de relacionamento dela com a equipe médica, dela 
com a diretoria, enfim, eu acho que vai em todos os campos, em todos os 
segmentos. (C1) 

 

(...) o Enfermeiro Assistencial, mesmo o Gerencial, ele precisa dessa situação 
pra detectar onde é que estão os pontos de crise, de conflito, a crise dele, o 
conflito dele, eu acho que é importante também ele começar a aprender a 
diagnosticar porque senão ele só enxerga o conflito do outro, a crise do 
outro, mas é ele que é o conflitante, e às vezes a gente não tem a capacidade 
de se enxergar, então eu acho isso importante e é uma profissão que a gente 
está muito numa situação de estresse, a gente acaba ouvindo muitos 
problemas e não sabe às vezes como lidar. (C12) 
 
 
O relacionamento hoje, hoje é fundamental na Enfermagem ele sempre foi 
fundamental, ele é super importante porque ele é a base da construção do 
cuidado então se o Enfermeiro (...) não consegue se relacionar com o outro, 
seja ele um colega da equipe, seja ele um chefe, um subordinado ou um 
paciente e família ele não consegue cuidar, então assim não existe 
Enfermeiro que não se relaciona, se ele não se relaciona ele não cuida, se o 
relacionamento dele é precário, se o relacionamento é deficitário, o cuidado, 
a essência do que ele faz fica prejudicado, não dá pra ter cuidado sem ter um 
bom relacionamento, então pro profissional de Enfermagem, pro Enfermeiro, 
pro Auxiliar, pro Técnico, pra todo mundo que cuida o relacionamento é 
fundamental para ele exercer a atividade na prática profissional. (C15) 

 

Essas explicitações parecem evidenciar que uma grande parte das relações nas 

quais os enfermeiros estão envolvidos entra nessa categoria de interações em que existe 
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o propósito de promover o desenvolvimento e um funcionamento mais maduro e mais 

adequado dos participantes diretos nesse processo interacional. 

Ressalta-se a importância de saber relacionar-se e produzir um cuidado 

humanizado em enfermagem, lembrando o caráter efetivo da assistência ao indivíduo ou 

a um grupo, considerando seus aspectos biopsicosociais e espiritual, do que se entende 

por ‘humanizar’, com a finalidade de provocar uma maior reflexão das pessoas 

diretamente ligadas à formação desses profissionais. 

Conforme afirma Rodrigues (1993, p. 62): 

“Alguém observando algo ou alguém” é um processo interativo. Esse algo 
observado também poderá estar transformado ao final da experiência, não 
em sua essência, mas nos conceitos, interpretações, usos e destinos que se 
farão desse algo após os resultados da investigação. Da mesma forma, a 
pessoa que está sendo observada será afetada direta ou indiretamente, 
porque os elementos emocionais estão sempre presentes e porque todo ser 
humano é dinâmico, tendendo a transformações. Por esse motivo, adotamos 
certas cautelas para compensar as interferências e não para negar sua 
existência. 

 

Podemos considerar que o bom relacionamento no ambiente de trabalho 

precisa ser garantido para que seja reduzida ao máximo a insatisfação geradora de 

estresse no contexto laboral, que atrapalha a realização pessoal do profissional. Pode-

se assim entender as diversas atribuições que cabem aos enfermeiros. Segundo 

afirmações de Araújo et al. (2004, p. 10): 

as enfermeiras eram responsáveis pela administração e gestão de pessoal de 
enfermagem e, na hierarquia institucional, encontravam-se em nível superior 
às auxiliares e possuíam maior autonomia no trabalho. Ao mesmo tempo, tal 
posição também lhes conferia pesadas responsabilidades: respondiam pela 
gestão do trabalho em enfermagem e pela qualidade e produtividade desse. 
Ao assumirem o controle sobre o trabalho de outras profissionais, 
responsabilizavam-se também pelo gerenciamento e equacionamento dos 
conflitos e insatisfações, assumindo papel de controladoras e responsáveis 
pela manutenção do poder disciplinar também se deparavam, por outro lado, 
com os conflitos advindos de duas lógicas de funcionamento distintas: a 
lógica da cura e a lógica do cuidado. 
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O enfermeiro, nas expectativas expostas, deveria ser um negociador esmerado 

diariamente, por exemplo, ele tem de fazer a intermediação entre a instituição e os 

seus funcionários para que o peso do estresse do trabalho seja abrandado e, portanto, 

prevenir agravos à saúde do trabalhador. 

Tanaka (2001, p. 100), ao estudar o Relacionamento Interpessoal no contexto 

do trabalho, através da visão dos enfermeiros-chefes de um hospital de ensino 

considera que: 

As pessoas entendem a questão do relacionamento interpessoal, utilizando 
estilos gerenciais ora voltados às tarefas, ora às pessoas, dependendo do 
contexto. Apesar disso, observei que o jeito de ser dos sujeitos é determinante 
nos estilos gerenciais como: participativo, mais diretivo, controlador, rígido, 
flexível. 

 

Em relação ao trabalho desenvolvido pela equipe de saúde, Ribeiro e 

Furegato (2003, p. 21) afirmam que: 

especialmente na área da saúde, para que o trabalho seja desenvolvido em 
equipe, não basta apenas ter pessoas com formações diferentes, somando 
experiências e conhecimentos; é preciso bem mais que uma simples soma das 
partes; o trabalho em equipe é um trabalho sistêmico e deveria ser integrado 
com toda a equipe de profissionais. Uma equipe que valoriza o respeito a 
cada um de seus componentes, faz com que cada um sinta-se humano, 
cuidando de outro ser humano. 

 

Sintetizam registrando que: 

é preciso considerar cada ser humano como único e tentar compreendê-lo da 
forma como ele é. É necessário ouvi-lo e valorizá-lo, para ultrapassar as 
barreiras do dia-a-dia; é importante conhecer-se para conhecer o outro, 
aceitar a realidade, encontrar novas alternativas para viver melhor. 
Precisamos ser mais humanos! (RIBEIRO & FUREGATO, 2003, p. 21). 
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Orlando (1978, p. 7), mostra-se consonante com as idéias dessas autoras, ao 

declarar: 

(...) Quando o enfermeiro chega a compreender o que está acontecendo entre 
ele e o paciente, pode-se dizer que atingiu a essência da prática de 
enfermagem, o que compreende a estrutura básica para a ajuda que dá aos 
pacientes. 

 

Ao se analisar as concepções de Relacionamento Interpessoal pela ótica dos 

Coordenadores de Curso de Enfermagem, conclui-se como idéia fundamental que 

Relacionamento Interpessoal está configurado essencialmente como condição da 

existência humana. Enfatizam que, no relacionamento interpessoal, é necessário existir 

envolvimento entre as pessoas, inter-relações em que pelo menos uma das partes 

procura mobilizar as potencialidades das pessoas na obtenção da sua segurança íntima, 

auto-realização e sensações de bem-estar, ou seja, estabelecer uma relação onde o 

enfermeiro ajuda uma outra pessoa, isto é, estabelece-se uma ‘relação de ajuda’. 

É ainda essencial que esteja desenvolvida, nos profissionais, a comunicação e 

conhecimento das dinâmicas grupais para facilitar a interação das pessoas envolvidas. É 

um processo permeado por sentimentos humanos. É o modo espontâneo de ser sincero, 

educado, interessado no outro, com demonstrações de respeito, empatia, bondade, 

firmeza, paciência, disponibilidade, etc; transformando-se no instrumento básico no 

desempenho da enfermagem, tanto para com seus pares da área da saúde como para 

com as pessoas ajudadas. 

Inclui-se nessa concepção a noção de que a tarefa do enfermeiro é ajudar e não 

parece possível dissociar essa ajuda do modo de pensar e agir do profissional, que será 

estabelecido através do próprio trabalho e da prática, contribuindo para a formação de 

atitudes pró-ativas. Como, quando, onde e por que a Enfermagem ajuda é determinado 



——————————————————————————————————— 
Análise e  Discussão dos Dados 

——————————————————————————————————— 
 
 

————————————————————————————————— - 92 - 

por muitos fatores, tais como a experiência da enfermeira e sua capacidade de utilizá-la, 

somadas às crenças à luz de sua própria filosofia de vida coadunadas com o respeito 

existencial da natureza humana. 
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5.2 - O Ensino de Relacionamento Interpessoal no Curso de Enfermagem. 

5.2.1 - Caracterização do Ensino do Relacionamento Interpessoal nos Cursos de 

Enfermagem da Cidade de São Paulo - O modelo disciplinar e suas vicissitudes. 

O cenário que se descortinou por meio dos diversos cursos de Enfermagem da 

Cidade de São Paulo, onde foi realizado este estudo, mostrou-se bastante rico de 

experiências e detalhes. Cada um deles tem uma identidade evidenciada por suas 

particularidades. 

Torna-se necessário, portanto, caracterizá-los com o objetivo de nos 

aproximarmos dessa realidade de ensino no que tange ao ensino de Relacionamento 

Interpessoal no curso de graduação em Enfermagem. 

Os coordenadores entrevistados identificaram a necessidade de se (re)pensar 

constantemente a matriz curricular. Aos coordenadores e professores cabe a tarefa de 

empreender um planejamento de ensino integrado, pois é necessário que haja 

consonância entre as diversas disciplinas de um curso. Uma nova prática do ensino 

demanda ajustes nos temas abordados. Vários deles declararam que estão ocorrendo 

duas grades ao mesmo tempo em seus cursos, seguindo recomendações do MEC de 

adequação de seus currículos. Acreditam que esse é um momento oportuno para 

fazerem reflexões sobre o planejamento curricular e suas novas propostas. 

O modelo disciplinar mostrou-se a opção freqüentemente adotada. Como segue 

disposto no Quadro 1 ilustrado a seguir, os conteúdos que abordam o tema 

Relacionamento Interpessoal são distribuídos, geralmente, em disciplinas que estão 

inseridas prevalentemente no início do curso, nas grades curriculares correntes, 

momento em que se enfatiza a formação sócio-histórica-humanística dos discentes. 
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Quadro 1: Disciplinas que abordam o tema Relacionamento Interpessoal por semestre 

Coorde- 
nador 

Disciplinas 1º sem Disciplinas 2º sem Disciplinas 3º sem Disciplinas 4° sem Outros 
Semestres 

 
C1 

Psicologia Aplicada à 
Enfermagem 

 Assessoria aos alunos   

 
C2 

O Homem, O Mundo, 
A Sociedade e O 
Trabalho de 
Enfermagem. 

Módulo de 400 
horas 

   

 
C3 

 Relacionamento 
Terapêutico 

Psicologia Aplicada à 
Dimensão do Cuidado 

 Saúde Mental 
(7° sem) 

 
C4 

Autoconhecimento e o 
processo de Cuidar 

 Relações Interpessoais   

 
C5 

Ações Interpessoais 
Básicas de 
Enfermagem 

    

 
C6 

Comunicação Oral e 
Gráfica 

Psicologia Ética e Bioética Saúde Mental  

 
C7 

 Psicologia  Relações Interpessoais  

 
C8 

Sistematização do 
Atendimento de 
Enfermagem 

  Psicologia  

 
C9 

    Psicologia 
Aplicada na 
Área da Saúde 
(5° sem), 

 
C10 

Abordagem no 
processo saúde-
doença 

    

 
C11 

Relacionamento 
Interpessoal 

    

 
C12 

Enfermagem em 
Saúde Mental  

  Enfermagem Psiquiátrica  

C13    Psicologia  

 
C14 

  Relacionamento 
Enfermeiro-paciente 

Relacionamento 
Enfermeiro-paciente 

 

C15 Relacionamento 
Interpessoal em 
Enfermagem 

    

C16 Psicologia em 
Enfermagem 

Relações de 
Gerenciamento da 
Assistência de 
Enfermagem 

Introdução à 
Administração de 
Enfermagem 

  

C17  Ações Interpessoais 
Básicas em 
Enfermagem 
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A análise dessas disciplinas permite-nos apreciar como o ensino de 

Relacionamento Interpessoal tem sido compreendido nos cursos de graduação em 

Enfermagem. A existência de diferenças é natural e o encontro com o diferente é 

fundamental para se empreender uma reflexão efetiva. 

Os princípios da prática que regem a ação do ‘fazer universidade’ destinam-se a 

criar condições para que exista um lugar por excelência que propicie o desenvolvimento 

pessoal, o pensamento e a reflexão, a formação de opiniões e capacidade de análise 

crítica, tanto dos profissionais que forma, como principalmente através da pesquisa e 

difusão do conhecimento e da ciência. Comungamos com as reflexões de Luckesi et al. 

(2003, p. 29 - 30) quando ao analisar o ensino superior, esse autor discorre sobre sua 

prática: 

Diante do sistema educacional, como um todo, e da universidade, nível 
superior, proporemos a nossa reflexão na busca de entender a universidade 
que pretendemos, ou seja, não uma mera consumidora e repetidora de 
informações importadas para “profissionalizar”, mas sim um recanto 
privilegiado onde se cultive a reflexão crítica sobre a realidade e se criem 
conhecimentos com bases científicas. 

 

Pela necessidade de se estabelecer procedimentos norteadores, o planejamento 

educacional impõe-se como um recurso de organização do ensino. A educação é 

concebida atualmente como força motriz que impulsiona os indivíduos para um 

processo de renovação e progresso, evidenciando assim sua função social-

desenvolvimentista. É importante dispensar atenção a esse assunto (TURRA, 1974). 

Como etapa do planejamento de ensino, o planejamento curricular faz-se 

premente por considerar imprescindível uma condução metódica do ensino que torne 

alcançáveis os objetivos do processo ensino-aprendizagem, em consonância com a 

diversidade de relações lógicas que se julga importante que o aluno desenvolva 

(BATISTA, 2004; MAIA, 2004; TURRA, 1974). 
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Padilha (2003, p. 67) ao discorrer sobre a atividade de planejamento destaca: 

A atividade de planejar a atividade educativa não se restringe à reflexão a 
respeito dos problemas educacionais. Ela implica uma visão e análise 
amplas de mundo e da sociedade. É necessário resgatar também a dimensão 
pedagógica do planejamento como uma atividade que propicia a aglutinação 
em torno da escola, dos diferentes segmentos escolares e extra-escolares, 
superando a prática taylorista de planejamento segundo a qual quem planeja 
não executa, quem decide não faz e quem faz não decide. 

 

Baseados nessas prerrogativas torna-se indispensável chamar a atenção dos 

educadores interessados para os aspectos da referida realidade pedagógica investigada. 

No contexto de um modelo curricular disciplinar , alguns coordenadores 

mencionaram a necessidade de se ter uma disciplina específica para se trabalhar o 

relacionamento interpessoal. 

 

Relacionamento Terapêutico no primeiro semestre, e tem Psicologia 
Aplicada a Dimensão do Cuidado que é no segundo semestre. (C3) 

 

Psicologia agora foi para o segundo ou terceiro ano. ... O aluno tem a aula 
de Psicologia que antes era no primeiro ano e agora a gente colocou acho 
que está no terceiro ano agora, no segundo. (C8) 

 

Outros coordenadores crêem que concentrar esse estudo numa disciplina pontual 

seria desnecessário, pois esse assunto é trabalhado implicitamente, em todas as 

disciplinas. 

 

Eu acho que, eu não vejo mais as necessidades da disciplina... Porque 
quando você faz uma disciplina e você recebe esse aluno você tem alguns 
rigores acadêmicos dentro dessa disciplina como em relação a notas, etc, 
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então eu acho que esta disciplina está pulverizada nas várias áreas eu acho 
que ela consegue ser tão bem quanto. (C1) 

 

Aplicação dessas bases ai de Relacionamento Interpessoal, está em todos os 
momentos (...) pulverizado aí em toda prática. (C4) 

 

Outros coordenadores acreditam que o momento de inserção do tema 

Relacionamento Interpessoal deve ocorrer desde o início da sua formação, devendo ser 

aplicado ao longo do curso, no transcorrer de toda a formação discente, sendo 

vivenciado na prática dentro da própria experiência acadêmica nos relacionamentos 

professor-aluno, no cotidiano escolar. Acredito que distorções de opiniões como essa 

sugerem que esse assunto ainda precisa de mais reflexão. 

 

nós temos um currículo novo, um currículo baseado em competências, no 
PBL, então nós hoje não temos mais uma disciplina, nós temos módulos, 
então são módulos de mais de 400 horas e uma outra que acaba tendo 100 
horas, e hoje nessa casa a gente atua nessas disciplinas e é o que a gente 
tenta abordar a parte social e emocional do aluno, quando ele ingressa num 
curso de graduação. (C2) 

 

Em relação à carga horária que essas disciplinas ocupam dentro da matriz 

curricular, apesar de assumirem denominações bastante diferentes, os coordenadores de 

curso disseram que apesar de ser uma carga horária restrita, é através da maneira como 

o professor conduz a disciplina, que se consegue atingir os objetivos educacionais, 

contemplando de forma efetiva o tema ‘Relacionamento Interpessoal’. Ficou evidente 

que por intermédio de outras disciplinas, o tema Relacionamento Humano também era 

contemplado. 
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É de 60 horas de Relacionamento Terapêutico e 40 da Psicologia. Além 
dessas temos Saúde Mental que tem também uma carga com uma abordagem 
prática no sétimo e oitavo semestre, em torno de 30 horas. Acho insuficiente 
para os objetivos que o curso deve ter, e ampliar a visão do aluno para o ser 
humano, mas é o que é possível fazer uma vez que as outras disciplinas como 
UTI, Saúde da Criança e Saúde da Mulher, tentam correr atrás desse 
conteúdo, inserindo no seu conteúdo como abordar a criança doente, como 
abordar a família da criança, como abordar a gestante e a família da 
gestante, então a gente consegue equilibrar em outras disciplinas (...). (C3) 

 

São dois créditos, ou seja, 36 horas durante um semestre, é uma carga 
horária pequena. Essas disciplinas são retomadas em Gestão trabalha essa 
questão das relações interpessoais, porque ela trabalha com mais 
especificamente o gerenciamento de conflitos, o gerenciamento de equipes, 
etc, então você tem que lidar com isso outra vez, eu diria, adequado porque 
você não consegue medir a adequação de um conteúdo, você não consegue 
medir uma carga horária, eu diria que no momento ela tem sido suficiente, 
aparentemente, mas eu não tenho nenhum dado preciso, não foi feito nenhum 
levantamento mais com metodologia científica pra se dizer isso, mas eu 
penso que tem sido adequado porque a gente não tem tido problemas nesse 
nível. (C7) 

 

 
(...) ele é pulverizado em algumas delas. Em Psicologia em Enfermagem, em 
Antropologia Cultural e Filosófica, em Introdução à Assistência de 
Enfermagem, em Ética e Legislação em Enfermagem, um pouquinho em 
Semiologia e Semiotécnica, um pouquinho na hora em que vai abordar o 
paciente certo. E nas Relações de Gerenciamento da Assistência de 
Enfermagem e Introdução à Administração de Enfermagem. (C16) 

 

Nossa Carga horária para essa disciplina são 30 horas. Eu acho que é pouco 
e na avaliação dos alunos também é. Mas nossa estratégia de ensino tem 
mostrado que potencializa demais. Os relatos dos alunos falam, essa 
possibilidade de discutir sobre o que se vê, como se vê, tem feito alguma 
diferença, mesmo com carga horária pequena. (C. 17) 

 

Na fase de preparação do planejamento curricular, variáveis importantes 

concorrem para assegurar a sistematização, o desenvolvimento e a concretização dos 

objetivos que se intenta. O estabelecimento de um programa de trabalho requer uma 

análise minuciosa do desenho que a disciplina se propôs a alcançar. A carga horária é 

uma das variáveis presentes e traduz quão intensiva será a atividade docente e como o 

professor deverá se organizar. A ênfase dada às reflexões sobre um determinado tema 
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interfere na complexidade e aprofundamento do tema que se está abordando. 

(BATISTA, 2004, MAIA, 2004). 

O que o devo ensinar? Essa é uma indagação bastante freqüente entre os 

docentes que estão planejando o ensino. É através do conteúdo trabalhado, muito mais 

do que por meio do tempo ou dos recursos disponíveis, que se pode avaliar o alcance da 

referida disciplina. O professor deverá selecionar os conteúdos a serem cingidos naquela 

carga horária, cotejando com as características específicas e habilidades necessárias a 

serem desenvolvidas para aquela atividade profissional. 

Nas reflexões pertinentes ao desenvolvimento do planejamento curricular, 

reconhece-se o caráter transformador de seus protagonistas e a disposição de não se 

restringir a um processo acumulativo de informações. O currículo conteudista não 

estimula a criatividade e a participação dos intimamente envolvidos: professores e 

alunos. As proposições de Coll (2003, p. 188) reforçam a função dos projetos 

curriculares: 

Um Projeto Curricular válido, útil e eficaz é, por definição, um instrumento 
indefinidamente perfectível cujo uso pelos professores nunca se limita – ou 
não deveria limitar-se – a uma aplicação mais ou menos automática. Um 
bom Projeto Curricular não é o que oferece soluções prontas, fechadas e 
definidas aos professores, mas aquele que lhes proporciona elementos úteis 
para que possam elaborar em cada caso as soluções mais adequadas, em 
função das circunstâncias particulares nas quais exercem sua atividade 
profissional. Estimular a inovação e a criatividade pedagógicas favorecendo 
um âmbito integrador e coerente é, sem dúvida alguma, a finalidade que deve 
ser perseguida por todo Projeto Curricular. 

 

O conteúdo programático representa um conjunto variado de conhecimentos, 

que possibilita ao professor disseminar os conhecimentos da disciplina e, ao aluno, 

desenvolver suas capacidades, ao mesmo tempo em que estabelece suas relações com os 

outros e com o meio onde atua. 
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O conteúdo deve proporcionar ao aluno novos conhecimentos a fim de refinar as 

habilidades de intervenção com saberes competentes à cultura profissional. Deve ainda 

favorecer a formação de atitudes, valores, e tomadas de decisões em face da própria 

pessoa ou de outras, dos eventos e das situações cotidianas profissionais, dos 

compromissos assumidos e do fio de prumo que orienta o seu trabalho. Essa idéia de 

crescimento pessoal equilibrado precisa atingir o aprimoramento das capacidades 

básicas do indivíduo e a satisfação pessoal, fortalecendo assim a auto-estima e o desejo 

de ser cada vez mais competente e estar melhor preparado para o enfrentamento dos 

desafios inerentes à vida pessoal e profissional (ZABALZA, 2004). 

Apreendeu-se ‘o que’ e ‘como’ tem sido abordado o tema Relacionamento 

Interpessoal na formação dessa categoria profissional: 

 
a gente fez muitas dinâmicas de grupo onde a gente trabalhou quem é meu 
colega, o que ele é, o que ele faz, cada um tem uma diferença, como que é 
que eu trabalho essa diferença, o que é que eu gosto dele e o que é que eu 
não gosto, então nós fizemos muitas dinâmicas para que eles se conhecessem 
e se respeitassem. Depois a gente começou a trabalhar, não sei se você 
conhece aquele filme “A vida continua” da descoberta da aids e ele fala 
muito, então ele fala de homossexualismo, ele fala de descriminação, de uma 
doença que o governo não queria nada, de patente porque quem descobre é a 
França e Estados Unidos patenteia, então a gente por trás, o filme e começa 
a trabalhar as relações dentro do filme, então todas as questões éticas, as 
questões de preconceito, a questão da pesquisa científica e da importância. 
(C2) 

 

Propicia o conhecimento para discussão de subsídios para a compreensão da 
saúde mental, voltada para o processo da comunicação, a teoria da crise e 
das relações interpessoais, considerando as influências do meio ambiente, a 
dinâmica, a estrutura familiar, os aspectos socioculturais e demográficos 
pautados na bioética. Essa que é a disciplina do quarto semestre, no quarto 
semestre lembrando que a gente tem a Prevenção à educação e saúde da 
mulher, do idoso, da criança, adolescente e do adulto, então ela faz uma 
interface com essas quatro disciplinas, ele já teve bioética no semestre 
anterior, então a gente puxa esses conhecimentos e a gente faz uma interface. 
(C6) 

 

Fatores que Influenciam no Processo Saúde Doença, O Comportamento 
Humano, Fundamento Teórico do Relacionamento então Princípios de 
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Comunicação, Barreiras, Relacionamento, Mecanismo de Defesa 
Terapêutica e Comportamento de Paciente nas Técnicas de Manejo 
Individual. (C15) 

 

Na verdade, o que nós temos pensado aqui é elevar a ação, o 
relacionamento, a relação, o contato, o vínculo à categoria de tecnologia 
como instrumento, instrumento de intervenção. (C 17) 

 

A particular distribuição dos componentes temáticos, isto é, a discriminação 

entre os elementos importantes e os elementos acessórios a serem desenvolvidos deve 

fornecer subsídios para que o aluno aprimore sua autonomia criativa para pensar, e 

autocrítica para realizar. São quatro os grandes caminhos formativos: aprender a 

aprender, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. O importante é saber 

como traduzir essas idéias e adequá-las às peculiaridades desse curso (ZABALZA, 

2004). 

Temas como os propostos pelos coordenadores ouvidos expressam, também, o 

que se espera de uma disciplina que desenvolva o tema Relacionamento Interpessoal. 

Entender a natureza humana, percorrendo desde os aspectos do 

autoconhecimento, assim como a complexidade dos comportamentos emocionais, pois, 

as emoções geralmente estão intensificadas no processo do adoecimento, deveria ser a 

tônica dos conteúdos privilegiados segundo os coordenadores. Deveria também ser dado 

um enfoque especial às questões que cotejam os relacionamentos: a comunicação, a 

percepção e seus desvios, a agressividade, a empatia, o funcionamento grupal, seus 

conflitos e os meios de recuperar a integridade mental do indivíduo. 

Alguns autores foram citados pelos coordenadores entrevistados, ou ainda 

mencionaram uma linha filosófica de trabalho, sugerindo assim um embasamento 

teórico das disciplinas que fazem uma interface com o tema Relacionamento 

Interpessoal: 
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Muitas vezes a gente trabalhou com autores da Filosofia que a gente achou 
que era muito importante. Autores Sociais, que mexem muito com essa parte, 
na parte de Ética e Bioética, a gente trabalhou tanto a Ética quanto a 
Bioética aí usamos muito o Código de Ética da Enfermagem (...) O padre Léo 
Pessini, então a gente vai trazendo, mas a bibliografia ela é bastante 
abrangente. (C2) 

 

Eu sei que em Saúde Mental no último semestre se baseia na Peplau que é 
uma enfermeira na área da Enfermagem que é muito reconhecida na área da 
psicologia e saúde mental. (C3) 

 

Sim, eu tenho sim, a gente procura sempre estar usando teoristas de 
Enfermagem que estão mais na linha humanística, então temos Travelbee que 
trabalha a relação pessoa a pessoa, Roger a gente trabalha os conteúdos da 
comunicação, pra citar as brasileiras a Professora Steffanely, a Professora 
Maria Júlia Paiva Silva, deixa eu me lembrar quem mais, o pessoal de 
Ribeirão a Professora Furegato, dos dias mais atuais e, deixa-me ver se tem 
mais, enfim, são os autores que trabalham com a comunicação Bordenave, 
Hirojon, Glória Davis, então algum conteúdo ligado mais especificamente à 
comunicação e o que tiver de relacionamento mesmo vai dar vários autores. 
(C11) 

 

Silva que é da área de Enfermagem, Stefanelli, Maria Júlia, Maguida e a 
própria Professora que é a Roseane que é Doutora nesta área então é o 
básico que a gente tem utilizado. A Maria Júlia e a Maguida são as que têm 
mais coisa escrita na área de Enfermagem ta (C15) 

 

O referencial teórico implícito nas falas dos coordenadores despontou sutilmente 

e em alguns casos de forma contraditória. Chama nossa atenção quando um dos 

coordenadores menciona Silva e Maria Júlia como autores diferentes quando, na 

verdade referem-se à mesma pesquisadora. O mesmo se dá ao citar Stefanelli e 

Maguida, trata-se da mesma pessoa. Foi sendo compreendido a partir dos 

conhecimentos prévios da pesquisadora e desenhado sob vários vértices, formando uma 

trama semelhante a uma ‘colcha de retalhos’. Certamente não poderia ser de outra 

maneira. O foco epistemológico principal diferenciava-se em termos de aprofundamento 

e por vezes até de qualidade nas diversas escolas. Estudiosos de Enfermagem, Peplau, 
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Ida Orlando e Travelbee, que discutem os problemas relacionais da atuação dos 

enfermeiros nem sempre foram mencionados. Surgiram algumas citações, com muitas 

reservas, demonstrando como o tema é ainda pouco explorado. 

É um dado significativo que nos leva a supor que os profissionais que deveriam 

tratar desse assunto dentro de um curso ligado à área da saúde não necessariamente 

precisam ser um professor da mesma categoria profissional daquele que se está 

formando. 

Ao serem investigados os critérios para escolha, quanto à formação, do 

professor que deverá ministrar as disciplinas que contemplam esse tema, alguns 

coordenadores disseram que acreditam em uma integração multidisciplinar, isto é, que 

os profissionais que coordenam ou ministram essas disciplinas deveriam ser da área da 

psicologia, desde que esses profissionais tomem o devido cuidado de adequarem a 

essência da teoria de suas respectivas profissões à aplicação específica para a 

enfermagem. 

Muitos deles, porém, referem-se acreditar que esse assunto deveria ser 

contemplado por professores da área de enfermagem alegando que eles sabem melhor 

do que os profissionais das outras disciplinas, quais os aspectos preponderantes que 

deveriam ser priorizados dentro dessa área de conhecimento que se mostram 

fundamentais à atuação dos enfermeiros: 

 

Nessas disciplinas está envolvida uma professora que é psicóloga. E na 
Saúde Mental é um professor que tem especialização nessa área, mas ele é 
enfermeiro. (C3) 

 

São Enfermeiros que têm especialização em Enfermagem Psiquiátrica em 
Saúde Mental, tem a titulação, geralmente mestrado na área e experiência 
profissional, já atuou ou atua nessa área. Na psicologia e desenvolvimento? 
É um psicólogo. (C6) 
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Nós ainda estamos nesse movimento de tentar achar os melhores caminhos, e 
a gente não descartou ainda de especialista na área de Psicologia, é que a 
Faculdade passa por processos administrativos que às vezes não casa o 
desejo à necessidade do curso, mas a gente tem, já tivemos psicólogos, mas 
com uma abordagem muito diferente dessa nossa, mais voltado mesmo pra 
comportamento, pra questão mesmo das doenças, mas não era bem isso que 
a gente estava pretendendo, então nessa reavaliação a gente está vendo aí, 
enfim, alguém aí realmente da área da Psicologia que venha contribuir. 
(C10) 

 

Depreende-se uma articulação entre conteúdos, áreas disciplinares, formação de 

professores e estratégias de ensino-aprendizagem. As práticas educativas fazem parte de 

um processo. A esse processo chamamos ação educativa. Para o desempenho de uma 

ação educativa, o docente precisa estar munido de uma estratégia. Essa estratégia deve 

favorecer o processo ensino-aprendizagem, proporcionando o desenvolvimento 

motivacional e o potencial criativo dos alunos. 

É importante que, ao planejar a disciplina, o docente avalie quais são as 

estratégias de ensino que mais favorecem a difusão e a compreensão daquele tema 

concomitantemente àquela que possibilite o desenvolvimento das habilidades a que se 

propôs alcançar (PADILHA, 2003). 

Em algumas das escolas entrevistadas, os professores não têm nenhuma 

orientação quanto à adoção de práticas de ensino, ficando livres para trabalharem 

como querem. Em outras, apesar da relativa autonomia, os coordenadores de curso 

fazem questão de acompanhar e participar de todo o processo educacional: 

 

o reitor daqui gosta de inovação, o que a gente tem trabalhado muito com os 
professores é que a gente saia do comodismo da aula simplesmente 
expositiva, porque a gente sabe que ela flui bem, mas que é muito rápida a 
dispersão deles, então a gente tem trabalhado sim com muitas dinâmicas, e 
uma das coisas que a escola instituiu foi o processo de avaliação contínua, 
então a gente não tem mais, tem uma prova final, porque era a forma que a 
gente viu de fazer eles reterem, mas não com peso tão importante, era muito 
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mais a participação contínua, as sínteses, as dramatizações, nós trabalhamos 
muito dramatização com recorte e cole, eu levava cartolina e apostilas e 
falava olha vamos trabalhar agora a situação de sei lá. (C2) 

 

Então o professor tem uma liberdade bastante grande em termos de definição 
do que vai ministrar porque se a ementa não direciona tanto ele é mais livre, 
mas o que a gente faz é de maneira formal ou informal é dizer olha, enfoca 
isso, enfoca aquilo, e tem o pedido de professores que trabalham as 
disciplinas que vão à frente Saúde Mental, Enfermagem Psiquiátrica e tal, e 
mesmo Saúde do Adulto e Saúde da Criança, que conversem com o professor 
da área e direcione e peçam para direcionar esses conteúdos, de Ciências 
Básicas e de Ciências Sociais. (C7) 
 
 
É, então assim, mesmo nessa disciplina, a princípio lá ela é uma disciplina de 
carga teórica, então ela não tem um tempo como nas outras disciplinas um 
campo em que eu vá a fundo, então a gente tenta usar como laboratório a 
própria sala de aula e fazemos dinâmicas. A gente faz atividades em sala de 
aula, tentando proporcionar momentos de interação e que a partir daí, 
partindo dessas dinâmicas de um pouco de exercícios, é que a gente 
conseguiu trabalhar um pouco essas experiências na própria sala de aula, 
então não temos ainda, o que a gente tenta é articular com os professores 
que já estão levando e aí aproveitar as experiências que eles trazem de vida 
(...) Então as dificuldades de Saúde Coletiva estão indo pra laboratório aqui, 
porque a gente tem um Núcleo de Enfermagem que funciona como uma 
Clínica de Enfermagem que já tem os primeiros contatos com pacientes, 
então dessa experiência que eles têm da saída deles lá pra Saúde Coletiva lá 
pras Unidades Básicas, então disso a gente tenta trabalhar já a disciplina 
dentro de sala de aula a parte mais prática de relacionamento. (C11) 

 

(...) a gente tem uma estratégia pedagógica que é interessante, que é produzir 
uma reflexão sobre esses limites, essas diferenças, e a possibilidade de se 
apropriar das suas próprias questões pra poder se diferenciar da relação 
com o outro. Considerando que esse outro, que é o nosso objeto de trabalho, 
é uma pessoa, é um ser humano que tem suas próprias experiências, seus 
próprios saberes, seu próprio ritmo, suas dúvidas, seus medos, suas 
certezas... (C 17) 

 

A importância das estratégias de ensino está relacionada aos objetivos do curso. 

Os recursos prestam-se a tornar o aprendizado mais efetivo, ajudando o professor a 

aperfeiçoar sua dinâmica de trabalho e o aluno a organizar o material estudado. 

Ao entrar em contato com a descrição das características dos Cursos de 

Enfermagem da Cidade de São Paulo, por meio dos depoimentos dos coordenadores é 
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necessário considerar seus propósitos e suas ações, levando em conta seus objetivos, no 

contexto que estão inseridos. 

Por fim é interessante ressaltar a amplitude da concepção de relacionamento 

interpessoal em sua dimensão de pluralidade, de singularidade, de não linearidade 

inserida em um meio que constantemente se altera e se organiza. Para estudar o 

homem e suas relações, a vertente humanística tem se pronunciado como sendo de 

grande contribuição na formação dos profissionais da Enfermagem. 

 

5.2.2 - Ensinar Relacionamento Interpessoal: desvelando dimensões 

No que diz respeito ao ensino de Relacionamento Interpessoal, os coordenadores 

apresentaram diversos fatores que podem intervir na qualidade desse processo. Alguns 

deles relatam que não há experiência/vivência suficiente para contar como ocorre esse 

ensino. Para outros a necessidade de estágios é o fator mais importante para essa 

discussão. Outros ainda apontam que dificuldades emocionais particulares dos alunos 

deveriam ser trabalhadas previamente. 

Quase que unanimamente os coordenadores dos cursos identificaram aspectos 

relevantes que, segundo eles, interferem consideravelmente na qualidade do ensino, 

elencados a partir das suas experiências práticas docentes. Um fator bastante importante 

a se considerar é o número de alunos dentro de sala de aula ou ainda grupos deles que 

estarão indo para os estágios. A viabilidade econômica de alguns cursos depende de 

um número bastante grande de alunos. Porém as turmas deveriam ser pequenas: 

 

(...) eu acho que nós temos sido privilegiados porque nós temos um curso 
pequeno com 40, a proporção nossa é de 10 alunos por professor ele está 
projetado assim e a gente está mantendo até hoje graças a Deus e não é o 
que acontece com 90% das escolas que nós temos nos cursos de 
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Enfermagem, porque as escolas são enormes com 100 alunos, é um Professor 
com microfone na mão. Os estágios agora que ocorrem com essas novas 
diretrizes curriculares, nós podemos fazer assim o seguinte, só ter uma 
prática num final de curso que essa prática é uma prática a distancia, que 
alguém faz assim como eu faço hoje uma supervisão não é verdade e que elas 
podem escolher estágios diferentes, situações diferentes, cidades diferentes, 
então não tem limites, eu acho que isso aí não sei está pulverizado, porque eu 
acho assim, não sei, posso estar enganada mas que essa relação menor de 
grupo de professor-aluno propicia uma formação melhor se você tem 
professores preparados para isso naturalmente, agora você estar num grupo 
grande (...) Por exemplo, eu trabalhei num grupo grande que metade do 
grupo era metade contra o outro e era uma luta, e às vezes eu passava o 
tempo pra (...) contornando (C5) 

 
Problemas de formação foram pontuados pelos coordenadores como retardando 

e atrapalhando o acompanhamento do aluno no ensino superior. Dificuldades de 

escrever, a falta de hábito de leitura, dificuldades de interpretação de textos, sugerem 

uma deficiência de conhecimentos básicos oriundos dos ensinos fundamental e médio. 

 

eu acho assim que existe uma falha na formação, mas aí a gente não pode só 
responsabilizar o ensino superior, eu acho que existe uma falha na formação 
desde lá de trás, de o tratamento Interpessoal, você já entrou em sala de 
ensino fundamental de escola pública de periferia? Já teve a oportunidade de 
ver a crueldade que é? A professora de escola pública para começar ela nem 
sabe direito escrever, ela fica numa sala de aula, ela entra, escreve a inicial 
na lousa, ela põe um mascotezinho para colocar o nome na lousa de quem 
está fazendo bagunça, aí ela corre pra outra sala e faz a mesma coisa, quer 
dizer, já desde o ensino fundamental não existe relacionamento interpessoal 
professor-aluno, não existe, ele vai crescendo assim, largado, veja nós 
trabalhamos, as mulheres estão na rua trabalhando, os filhos estão na 
escola, veja, nossos filhos estão na escola, com uma professora que dá aula 
de costas, foge pra outra sala, foge pra outra, ela não sabe nem o nome do 
aluno. (C9) 

 

Destacam os coordenadores também a importância de se oferecer aos alunos 

algum tipo de suporte emocional, haja vista, que todos os trabalhadores que se 

submetem à prestação de assistência a pessoas ou grupos de pessoas em situações 

especiais deveriam receber um suporte psicológico. 
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Eu considero que um aspecto importante pra gente melhorar é você ter um 
suporte para o seu aluno, o que eu chamo de suporte? Eu acho que o aluno 
de Enfermagem é um aluno que tem necessidades, como todos os alunos, mas 
ele precisa ter mecanismos em que ele possa ser ouvido, em que ele possa ser 
auxiliado, então nesse sentido eu acho que nesse sentido os cursos de 
Enfermagem deveriam ter um suporte que a gente poderia dar um nome que 
quiser, um Suporte Pedagógico, um Suporte Terapêutico, um Suporte de 
Comunicação, um Suporte de Relacionamento, o nome não importa, o que 
importa é que você tenha alguma coisa estruturada em que o aluno que se 
sentir necessitado possa procurar aquele suporte que vai dar conta de pelo 
menos ouvir o problema dele, discutir e fazer encaminhamento (...). (C15) 

 

Torna-se imprescindível que os conteúdos saiam da dimensão linear, devendo 

ser transversalizados de modo a ressaltar os significados dos novos conhecimentos, 

fazendo uma interface com as vivências práticas: 

 

Quando você mostra pro aluno que existe uma espécie de cadeia entre as 
partes, aí ele fica mais tranqüilo, porque de repente na cabeça dele, ele fica 
pensando, “bom, puxa, na minha concepção de aluno, esta disciplina devia 
abordar tais coisas, não está abordando e eu vejo que isso é preciso, quando 
é que eu vou ver isso?”, e às vezes ele tem acesso à matriz? Tem. Ele tem 
acesso às ementas? Isso não está na mão do aluno, porque é um material 
imenso, você não vai dar aquilo porque a maioria vai jogar fora ou guardar 
em algum lugar e não usar, mas você tem disponível, a hora que ele quer 
porque eles têm no curso, a hora que ele quer a gente explica e eu acho que 
isso é importante porque pra ele poder conseguir entender como é que está 
estruturado o curso e quando é que determinadas dúvidas poderão ser 
sanadas. (C7) 

 

Eu receio que sim, porque na verdade a gente se preocupa muito em formar 
tecnicamente o aluno, técnico e cientificamente, acho que dar uma qualidade, 
não que isso não seja necessário, mas a gente esquece também que nesta 
outra grade, a gente também está formando cidadão e o relacionamento 
interpessoal tem que estar contando pra gente formar cidadão realmente que 
pense em cidadania, que pense no outro, que fique pensando num contexto 
como um todo e não fique pensando só nele, então eu acho que assim na 
atualidade existe uma vontade política, uma vontade econômica de formar 
mais técnicos do que cidadãos (...). (C14) 

 

O ensino de relacionamento interpessoal precisa permear o curso todo com a 

função de integrar as várias disciplinas: 
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Eu acho que ele deveria permear o curso de graduação, do começo por volta 
do segundo semestre, terceiro e ao final do curso por volta do sétimo e oitavo 
semestre quando o aluno, já ao término de seu curso, ele possa então 
compreender outra dimensão de se relacionar, que não é só ouvir e não 
opinar, não é só entender o outro, mas como ele pode agir para se relacionar 
de uma forma mais adequada, já que ele está prestes a se formar. (C3) 

 

Eu acho que isso que a gente está fazendo de trazer as disciplinas pro 
primeiro ano já vai ajudar bastante eu acho que já ajuda muito você vai 
fazer, ”O que você está fazendo? Porque que você está pondo o aparelho no 
braço dele e não está falando com ele, orientando ele, ensina o seu colega a 
fazer isso se você sabe?” Então a gente já está trazendo pro primeiro ano 
porque a gente percebia que com as básicas eles ficavam afastados de nós no 
primeiro ano, então quando ele chegava a ter o contato com o Enfermeiro 
que tem essa visão nós tínhamos perdido ele por um ano, agora não, estando 
no primeiro ano a gente já consegue mudar. (C8) 

 

As perspectivas do ensino de Relacionamento Interpessoal nos Cursos de 

Graduação em Enfermagem na Cidade de São Paulo, pela ótica dos coordenadores de 

cursos, são positivas: 

Quem não acordar pra esse aspecto, certamente não vai formar o 
profissional que o mercado vai exigir (...) então eu diria que isso não é só pra 
Enfermagem não. As profissões que não derem um bom embasamento 
relacional, eu diria que esse aluno não vai ser aceito no mercado de 
trabalho, se o aluno não tiver desperto pra essas questões, dificilmente ele 
vai ter chance lá. Eu diria assim que é uma necessidade do mundo que nós 
estamos vivendo e nós precisamos acordar pra isso urgentemente. (C4) 

 

Eu vejo que tem havido, eu sempre conto desse chavão da humanização que 
está aí até pelo Ministério, como um programa ou uma Política Nacional de 
Humanização, então isso tem sido muito forte nas instituições gerais de 
saúde e que isso reflete sim nas instituições de ensino, então eu acho que sem 
o lado positivo de dar mais força, de dar mais sensibilidade pra área do 
relacionamento, da comunicação, da ação maior e aí eu vejo que a 
perspectiva é boa. (...) esse conteúdo mais pra frente no curso isso já é uma 
evolução, acho que já é uma perspectiva, se você olhar historicamente no 
período de trabalhos já desenvolvidos de dissertação, de teses, é 
interessantíssimo e recente nas últimas décadas o número de trabalhos 
voltados para esse aspecto da ação do relacionamento, então isso mostra que 
a valorização tende só a crescer. (C11) 

 

De acordo com a visão dos coordenadores entrevistados, pode-se perceber que 

as perspectivas para os profissionais da educação em enfermagem são fundamentais no 
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processo de formação do futuro profissional. Deve levar em consideração a aplicação 

prática das vicissitudes dos relacionamentos no desenvolvimento do próprio ensinar. É 

por meio da qualidade do relacionamento professor-aluno que se começa a referendar 

‘humanização’ ao enfermeiro comprometido com uma assistência mais humanizada. 

Ohl (1995, p. 111, grifo do autor) declara que: 

A atitude de estar junto do professor para com o aluno é de fundamental 
importância no sentido de que venha a permitir uma percepção mais acurada 
sobre o aluno e as reações que pode apresentar no decorrer de sua primeira 
experiência no campo, bem como, para que possa ter uma compreensão 
adequada sobre a real significância que essa experiência tem para o aluno, 
dando-lhe assim, subsídios para poder avaliá-lo em suas atitudes de uma 
maneira mais realista. 

 

Apesar de os relacionamentos serem percebidos como complicados em algumas 

circunstâncias de ensino, revelando dificuldades em face das diferenças individuais de 

caráter, de formação e de valores culturais, aceitar o jeito de ser do outro influencia 

positivamente no relacionamento interpessoal. Isso não quer dizer que se deva 

conformar com o que se apresenta, por meio de uma atitude passiva, ou seja, que não se 

acredite no potencial de desenvolvimento do outro. 

Pode-se, por conseguinte, inferir que o ensino de Relacionamento Interpessoal, 

assim como a vivência de um relacionamento professor-aluno que busque propiciar uma 

maior aproximação dos objetivos daquela atividade, deva ser constituído fincado em 

bases que tenham como pano de fundo uma (con)vivência respeitosa e humana. 

 

5.2.3 - Relacionamento Interpessoal no Curso de Enfermagem: apreendendo 

importância, desafios e dificuldades. 
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Ao ouvir os coordenadores entrevistados, identifica-se que, ao apresentarem 

suas idéias, revelaram-se já envolvidos com as questões humanísticas. 

 
(...) eu acho que tirando os procedimentos técnicos que a gente já sabe serem 
de praxe mesmo para a formação da competência do enfermeiro, é mais do 
que vital que ele tenha uma boa noção ou que ele seja inserido nesse 
conteúdo, porque o enfermeiro precisa a todo o momento se relacionar com 
pessoas doentes, com pessoas sadias, com familiares, com membros da 
equipe de enfermagem, com membros da equipe de saúde, com funcionários e 
eu acho que a grande dificuldade justamente é essa, é ele ter base, ter 
suporte e segurança na forma com que ele vai se relacionar nas diversas 
bases do cuidado, que em geral elas não se restringem ao cliente, ao 
paciente, elas são muito amplas, porque o enfermeiro é muito procurado 
para esclarecer dúvidas, apontar dificuldades, dar informações. (C3) 

 

(...) eu sempre falo isso pros alunos, a Enfermagem cuida de pessoas, 
ninguém cuida de pessoas sem quebrar barreiras, sem o relacionamento 
interpessoal, porque se você cuida de pessoas com uma barreira você não 
está cuidando, você está realizando técnicas mecânicas (...) Só 
procedimentos (...). (C9) 

 

Os coordenadores revelaram processos de mudança e inovação curricular, 

procurando adequar as propostas de formação às novas propostas das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Enfermagem (BRASIL, 2001). Vários 

coordenadores disseram que estavam acontecendo duas grades curriculares ao mesmo 

tempo, isto é, uma mais antiga e uma proposta mais recentemente. A transformação 

curricular aliada às reflexões apresentadas durante o percurso deste trabalho parece 

indicar que existe uma nova tendência visando uma formação mais humanista. 

Sem desmerecimento às questões da instrumentalização técnica da profissão, se 

faz premente dar mais atenção às disciplinas humanas. Ao relatar sua experiência como 

professora de Psicologia em uma escola de enfermagem estadual, contemporizando as 

necessidades de formação do enfermeiro, Manzolli (1985) alega que quando se pretende 

formar enfermeiros, enfatizando a compreensão do comportamento humano, a partir do 

autoconhecimento e do conhecimento integral do paciente, é imprescindível se 
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aproximar da Psicologia, pois esses conhecimentos têm um lugar de relevância e 

importância nos currículos voltados para a humanização da assistência à saúde. 

Por meio da matriz curricular de um curso superior indícios das perspectivas 

filosóficas da instituição de ensino podem ser apreendidos. A perspectiva filosófica 

constitui um sinalizador importante que revelaria um sistema de valores assumidos para 

que se pudessem alcançar os objetivos para a formação de um profissional 

comprometido com a promoção da saúde. Ao analisar a reforma educacional a partir dos 

fundamentos de novos currículos, nos quais desenvolvimento, cultura, educação e 

escolarização engendram-se mutuamente, Coll (2003, p. 33) diz que: 

A importância crucial das questões curriculares, no entanto – não só na 
etapa de planejamento, mas também na fase de execução -, converte-as em 
um dos pilares fundamentais de qualquer reforma educacional. De fato, no 
currículo, concretiza-se e toma corpo uma série de princípios de índoles 
diversas – ideológicos, pedagógicos, psicopedagógicos – que, em conjunto, 
mostram a orientação do sistema educacional. 

 

Defende ainda a idéia de que a composição do currículo depende das respostas 

às questões ‘o que’ e ‘como’ ensinar, servindo de parâmetro norteador dos princípios 

que regem as relações entre ensino-aprendizagem. 

O currículo é um elo entre a declaração de princípios gerais e sua tradução 
operacional, entre a teoria educacional e a prática pedagógica, entre o 
planejamento e a ação, entre o que é prescrito e o que realmente sucede nas 
salas de aula. (COLL, 2003, p. 33). 

 

Com relação às propostas curriculares dos cursos da saúde, Gomes (2001, p. 36) 

faz importantes considerações a respeito da conveniência de se discutir novas propostas 

que acompanham as reais necessidades dos programas de promoção da saúde do Brasil: 

No momento em que a saúde deixa de ser terreno de apropriação de um 
único saber, para dar lugar a um conhecimento multiprofissional, em que a 
ciência da Enfermagem inclui-se é fundamental discutirmos com maior 
afinco as propostas curriculares dos seus cursos que devem atentar para o 
quadro que apresenta o nosso país, do contrário, os profissionais não se 
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comprometerão com o estudo e investimento de estratégias e mecanismos de 
busca de soluções para os mesmos, e poderão desenvolver um trabalho que 
pode ficar à margem dos objetivos de toda a comunidade. 

 

A organização de um novo currículo cumpre com a finalidade de se dar mais 

atenção e importância a um determinado tipo de formação (COLL, 2003). Incluir ou não 

uma disciplina num currículo denota como serão formados os profissionais que passarão 

por aquela escola. Uma formação com um enfoque mais humanista ou mais tecnicista 

depende de quais disciplinas serão priorizadas. 

Os coordenadores entrevistados também se referiram à importância do ensino 

sobre relacionamento interpessoal em cursos de Enfermagem, priorizando o 

autoconhecimento, o auto-equilíbrio, e a capacidade de relacionar-se bem com o outro: 

 
Eu acho que é dar uma base pro aluno pra ele saber como tratar melhor, ou 
como se relacionar melhor com o semelhante. A gente pensa que a 
Enfermagem se faz em uma relação entre duas pessoas pelo menos, não 
existe Enfermagem sem esta relação (...). (C7) 

 

Ela já começa com a coisa mesmo é... eu não quero dizer técnica porque não 
é técnica, mas do aluno desenvolver mesmo capacidades que são intelectuais, 
mas que são também sociais, éticas e técnicas para, em função do...  não em 
função, mas a partir do Relacionamento Interpessoal ele conseguir construir 
a sua, uma forma de operar ou de proceder enquanto profissional, porque 
isso é fundamental, é o ponto de partida de onde ele vai realmente começar a 
pensar, a fazer, a ter consciência de que ele está usando as ferramentas 
relativas ao processo interpessoal, como ferramentas de trabalho, como 
ferramentas da sua prática (C10) 

 

É de suma importância o aluno como enfermeiro, uns dos instrumentos 
básicos da profissão é a comunicação, comunicação significa você ter um 
emissor e um receptor, logo para que essa comunicação seja efetiva você tem 
que ensinar relacionamento interpessoal pra esse aluno, pra mim é de suma 
importância. (C14) 
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Essas manifestações sinalizam que os coordenadores consideram de suma 

importância o estudo de Relacionamento Humano, já que defendem a idéia de que é no 

seio das relações que se efetiva o cuidado. 

Ao se considerar que as mudanças que a sociedade está enfrentando interferirão 

diretamente nas ações de Enfermagem, pode-se perceber um movimento concomitante 

de mudanças de paradigmas do saber profissional. Essa tendência de expansão do 

conhecimento para outras ciências em torno de uma visão mais humanística exige um 

novo posicionamento do ensino, em relação ao preparo do profissional em sua formação 

para que consiga encarar o mundo que está por vir. (LUNARDI, 1994). 

Magalhães e Ide (2001, p. 84) têm posições condizentes com essa visão de 

Lunardi e acrescentam que refletir a formação profissional em face das transformações 

desses novos tempos é uma exigência que se impõe aos educadores e isso não poderá 

ser ignorado a preço de se tornarem ultrapassados. Os pressupostos teóricos devem 

conversar com a compreensão do mundo e com a realidade existente. Essas autoras 

acreditam que: 

O profissional do terceiro milênio deverá ter capacidade de incorporar novos 
conhecimentos, habilidades, compromissos éticos, sociais e de cidadania. 
Não será mais possível aceitar o profissional que possua limites de 
compreensão do mundo. Será necessário, a partir do processo de formação, 
a incorporação de uma visão ampliada de mundo que não se restrinja aos 
limites muitas vezes impostos pela própria formação, que insiste em não 
perceber as mudanças que vêm ocorrendo em um mundo em transformação. 

 

Independente da nomenclatura da disciplina, o currículo desempenhará uma 

função humanística, dependendo de como os professores abordarem os conteúdos. 

Saber como são abordados os conteúdos de Relações Humanas dentro de uma 

instituição de ensino não é tarefa muito fácil. Não é suficiente escolher temas, priorizar 

conteúdos. É necessária uma mudança de postura dos educadores. O aprendizado de 
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relacionamento humano começa dentro da própria escola na intersecção professor-

aluno. Com relação aos estudos das relações sociais dentro de sala de aula, valiosas são 

as contribuições de Batista (2003, p. 90) quando afirma que: 

Falar de relações sociais na escola remete-nos a pensar sobre sujeitos em 
relação. No processo pedagógico encontramos dois sujeitos singulares: o 
aluno e o professor. Tal singularidade torna-se explícita quando 
consideramos que cada um traz as suas histórias, aprendizagens e caminhos. 
Neste sentido, insere-se um eixo fundante das práticas educativas, pois 
reconhecer e trabalhar a partir da perspectiva de que discentes e docentes 
são autores e co-autores das circunstâncias sociais que têm no espaço 
escolar um contexto historicamente construído representa a assunção do 
pressuposto de que a educação constitui uma prática socialmente 
determinada. 

 

Wittmann (2002, p. 88) compactua com essas considerações ao se pronunciar 

sobre a dimensão sócio-histórica da prática social da educação, assegurando que: 

Nossa construção histórica dá-se na relação. A humanização é um processo 
intersubjetivo, compartilhado, plural. Na convivência com os outros 
construímos nossa identidade. Construímos o nosso rosto pelo rosto dos 
outros. Somos quem somos em decorrência das relações com o mundo, com 
os outros e conosco mesmos. Estas relações, nas quais estivemos e estamos 
envolvidos e que nos constituíram e constituem, tiveram e têm níveis 
diferentes de participação consciente e voluntária. Elas abrangem tanto as 
relações das quais fomos ‘autores’ quanto aquelas das quais fomos ‘vítimas’. 

 

A educação faz parte do processo de construção histórica da existência humana. 

A educação, como prática social, é uma intervenção nesse processo através das relações, 

uma delas a relação professor-aluno. 

Nos cursos pesquisados, a relação professor-aluno mostrou ser uma das grandes 

preocupações dos coordenadores, haja vista que muitos deles mencionaram estarem 

preocupados em como se ensinaria Relacionamento Interpessoal sem vivenciá-lo no dia-

a-dia acadêmico: 

  

Eu já estava comentando isso com uma das nossas Coordenadoras. Então 
eles começam a ter essa dificuldade aqui, se eles tiverem isso aqui eles vão 
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ter lá fora também, o Relacionamento com a equipe é muito difícil, então isso 
a gente precisa deixar claro pra ele, ele não precisa impor, ele precisa 
conhecer, começa então na Graduação, começa no primeiro dia de aula onde 
ele tem que saber de todos os seus direitos, todos os seus deveres e tudo o 
que ele vai passar aqui dentro (...) Então a gente tem que começar a mostrar 
isso pra ele agora, tem que começar a se relacionar aqui dentro pra depois ir 
pra fora. (C8) 

 

É fundamental que embora pareça ter algo que as pessoas já chegam pra 
escola adultas, que já chegam com uma vivência de se relacionar com a 
família, no seu ambiente de trabalho, de formas assim, mas o que a gente vê, 
apesar disso, é que as relações humanas de um modo geral são muito 
estremecidas e torna-se por isso um conteúdo fundamental de ser trabalhado 
como uma habilidade técnica a ser ganha e adquirida aí ao longo desse 
período de formação do aluno, com o propósito de tornar esta relação que às 
vezes ele traz na bagagem de vida pessoal, terapêutica no relacionamento 
que ele vai aí desenvolver com os usuários no cuidado que ele vai prestar às 
pessoas. (C11) 

 

Essas falas remetem à necessidade de se refletir sobre o processo ensino-

aprendizagem. Ainda se encontram educadores de enfermagem que continuam de certa 

forma mantendo uma postura que muitas vezes não permite um avanço dentro do 

processo de formação, pois suas práticas docentes ainda são carregadas de certezas e 

detenção do poder advindo da detenção do saber, onde está encarregado de transmiti-lo 

àquele que supostamente não o detém e dele deve se apropriar. 

Na fala do coordenador, podemos observar a importância atribuída à 

participação efetiva do educador no processo ensino-aprendizagem: 

 

(...) eu parto do princípio que para você ensinar uma coisa primeiro você tem 
que acreditar nela, então primeiro ponto, quando você não tem pessoas que 
acreditem nisso e isso se torna impossível, o segundo aspecto é que você 
tenha que ser um exemplo disso, por exemplo, se eu for ensinar ética, o meu 
comportamento tem que ser ético porque com certeza eu vou ser cobrada 
disso que eu estou falando, por exemplo, numa aula de ética eu vou ser 
cobrada por isso, quem for ministrar uma disciplina de Relacionamento 
Interpessoal, ele tem que ser alguém que se relacione bem com o outro (C9) 
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Os coordenadores mencionaram ainda uma preocupação em relação à resistência 

por parte dos professores quanto ao apoio às mudanças de estratégias de ensino: 

 

Olha, eu vejo mais resistência por parte dos docentes. (...) não existe 
Relacionamento Interpessoal entre a maioria deste curso, o que existe é 
Relacionamento de poder, eu ainda brigo pelo meu quinhão, eu ainda brigo 
pelo meu quinhão em sentido de carga horária, basicamente aquela que a 
instituição que faz e o mais chocante ainda que eu acho, eu cobro que o 
aluno tenha um bom relacionamento eu cobro do aluno que ele dê conta 
deste outro lado, desta subjetividade, mas eu não respeito a subjetividade do 
meu outro colega, o ser docente (...). (C12) 

 

Ide e De Domenico (2001) contribuem no entendimento dos aspectos destacados 

nas análises dos coordenadores, quando salientam que ainda paira dentro do ensino de 

hoje uma concepção que “é centrada na onipresença docente que, conforme as teorias 

tradicionais, ocupa o espaço das deliberações, detém o poder de imprimir a direção e o 

sentido do processo de ensino”. 

É importante ressaltar que a participação e o preparo dos professores no 

processo de mudança das matrizes curriculares é fundamental. É necessário que o 

docente entenda essa nova proposta, acredite nela e faça valer sua nova perspectiva de 

desenvolvimento de habilidades e competências, caso contrário fica muito difícil torná-

la exeqüível em sala de aula no trabalho com os alunos. 

Os coordenadores mencionaram algum tipo de resistência a essa mudança por 

força do despreparo e/ou falta de motivação de algum docente, o que pode ser um fator 

dificultador do ensino de Relacionamento Interpessoal: 

 

As dificuldades maiores é fazer com que o profissional de uma outra 
formação que não seja enfermagem, eu acho que esse é o problema de 
qualquer disciplina em que não tenha o enfermeiro, é fazer ele direcionar os 
conteúdos pra área em que o profissional que ele está ajudando a formar vai 
precisar, então se é um psicólogo que tem uma vivência hospitalar e dessa 
questão do trabalho multiprofissional relacionado com o cuidado em saúde é 
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mais fácil, porque ele sabe os problemas que acontecem lá dentro na prática, 
no dia-a-dia, então fica mais fácil e ele consegue direcionar melhor, quando 
ele não tem essa vivência fica mais difícil, porque ele tende a puxar pra sua 
área de formação. (C7) 

 

Eu acho que a grande dificuldade é a gente conseguir na graduação de 
enfermagem um espaço para que esta disciplina tenha maior carga horária e 
os outros professores de outras disciplinas puxem para sua matéria 
conteúdos de relacionamento interpessoal, então como se relacionar com a 
família da criança grave, como se relacionar no caso de gerenciamento com 
os funcionários que têm problemas de comportamento ou de competência, 
então sempre trazer para as outras disciplinas essa disciplina também. (C3) 

 

Freire (2000), ao fazer reflexões sobre o papel do educador, esclarece que os 

professores ainda não resolveram o problema de tensão entre a autoridade e a liberdade. 

Na tentativa de afastar-se da tradição autoritária, sempre presente na sua formação, 

acabam por assumir uma outra postura, o que Paulo Freire chama de “formas 

licenciosas de comportamento”, ou seja, os professores deixam de assumir 

responsabilidades que são inerentes ao papel profissional que exercem, por receio de 

uma eventual má interpretação de suas atitudes. 

O desafio da mudança requer transformações tanto no papel docente quanto no 

papel discente, inseridos no cenário do processo de formação como um todo, exigindo 

novos sujeitos e novos processos. Nesse sentido, tendo como base os processos de 

relacionamento pessoal dentro do ensino, considerando as dimensões intra e 

interpessoal, é importante também escutarmos o que os coordenadores de curso pensam 

a respeito do envolvimento dos alunos nesse processo: 

Eu acho que a maior dificuldade hoje que eu vejo, é que as pessoas cada dia 
mais (...) cada dia mais as pessoas parece que buscam a universidade fútil, 
buscam a universidade com destaque, mas não exatamente pra colaborar ou 
pra fazer alguma coisa real, então eu acho que é assim o descompromisso 
tanto muitas vezes do docente, como do discente, esse eu acho que está grave 
hoje, eu falo que tem hora que a gente tem que ensinar boa educação porque 
ele chega hoje sem a menor noção de limite, é aquela coisa “ah tudo eu 
posso” e depois quando a coisa estoura, aí você ainda tem que dar um jeito 
na situação dele (...), mas eu acho que a maior dificuldade hoje tem sido 
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trabalhar responsabilidade, a ética, a postura das pessoas e é isso que eu 
acho de modo geral. (C2) 

 

Você tem que fazer com que o aluno entenda o que é aquilo e pratique aquilo, 
é diferente o conceito, é e praticar (...). Então é na prática é que você vai 
realmente identificar o quanto que o aluno absorveu daquilo que foi dado em 
sala de aula, não é? (...) quantos conflitos existem dentro dos próprios 
grupos em sala de aula, tem salas em que corre tudo bem, mas tem salas que 
não se entendem do primeiro ao oitavo semestre, é um conflito só, eles não se 
entendem, ou por imaturidade, ou por aquilo, a classe não se entende, então 
eu fico preocupada, porque se eles não se entendem, como que será lá fora? 
(C6) 

 

Uma outra dificuldade que eu sinto é também essa questão do aluno mais 
jovem e, portanto pouco afeito à leitura, pouco afeito a reflexões mais 
teóricas e aí até por isso eu tento trabalhar um pouco mais com dinâmicas 
pra prender um pouco mais a atenção do aluno, envolvê-lo mais, então eu 
também tenho essa dificuldade e às vezes por o aluno achar que é um assunto 
banal, já sabido e não precisa prestar atenção (...). (C11) 

 

As falas acima sugerem um despreparo por parte do ensino fundamental e do 

ensino médio, dificultando a participação ativa do aluno no processo ensino-

aprendizagem. A dificuldade de leitura e interpretação de textos, a baixa capacidade 

crítica, pouca criatividade e motivações pessoais interferem no comprometimento do 

graduando, não permitindo ao aluno tornar-se o protagonista da sua formação. 

Pelandré (2002, p. 225) afirma que: 

Na visão de Freire, os conteúdos deveriam sr definidos a partir dos 
conhecimentos de mundo dos educandos, considerando, principalmente, que 
não há como construir novos esquemas cognitivos sem estabelecer relação 
com o conhecimento já assimilado por meio da leitura do mundo que precede 
a leitura da palavra. Pode-se chamar o que Freire considera como leitura de 
mundo, o conhecimento prévio de que tanto se falou, indispensável ao 
processamento da leitura e à construção escrita. 

 

Como lembram Teodoro e Vasconcelos (2003, p. 7), a escola para todos, uma 

conquista social dos ideais democráticos modernos, carrega consigo uma série de 

problemas sociais tentando cumprir seu papel como agente de integração e emancipação 

social, realizando um corte com o passado de uma escola seletiva apenas para elites: 
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A massificação dos sistemas de educação está a conduzir a uma mudança de 
forma da escola. Escolarizar todos os jovens implica ter na escola todos os 
jovens com dificuldades sociais ou de aprendizagem, todos os jovens 
conflituosos e agressivos, todos os jovens de todas as culturas 
marginalizadas. Significa transportar para a escola todos os problemas 
sociais, que, desse modo, tornam-se problemas escolares. 

 

Um novo projeto de ensino considerando todos os limites propiciados pelo 

ensino de base deverá privilegiar estratégias que instrumentalizem o aluno para um 

contínuo aperfeiçoamento de suas capacidades cognitivas e afetivas, modificando toda 

uma lógica cristalizada nas instituições, conforme propõem Magalhães e Ide (2001, p. 

97): 

Assim, essa organização cognitiva complexa traz como matriz constitutiva da 
mudança a necessidade de construir uma nova experiência interativa entre 
professor, aluno e conhecimento, evidenciando a sintonia entre essa 
perspectiva e as produções pedagógicas que valorizam o ensino através da 
palavra, da escuta, da observação, da ação e da reflexão. 

 

Tendo como noção esse pressuposto, pode-se pensar que o ensino de 

Relacionamento Interpessoal deveria acontecer dentro de uma nova concepção. 

Concepção essa que implicaria novas posturas tanto de docentes quanto dos 

estudantes, preocupados com a qualidade da formação universitária. Teodoro e 

Vasconcelos (2003, p. 9) contribuem, dizendo que: 

Se entendermos que a construção da cidadania se faz na dialéctica entre a 
igualdade e a diferença – temos direito a ser iguais quando a diferença nos 
inferioriza, temos direito a ser diferentes quando a igualdade nos 
descaracteriza -, também a escola (tendencialmente) para todos, freqüentada 
por jovens provenientes de todos os meios sociais e culturais, precisa 
encontrar os meios e as estratégias de valorização dos percursos e das 
experiências de vida dos alunos, abandonando, definitivamente, a idéia 
mirífica de um aluno-padrão, sobre a qual todas as estratégias 
organizacionais e didácticas têm, até agora, sido construídas. 

 

É por via da vivência acadêmica que muitos ensinamentos se dão. Sousa (2003, 

p. 36, grifo do autor), ao fazer reflexões sobre o ensino, afirma que: 
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O ensino, por sua vez, confunde-se, no seu sentido mais lato, com a 
socialização e pode conceber-se como uma atividade comunicativa. Nesse 
sentido ensinamos quando partilhamos, orientamos ou informamos. Ao 
sairmos de ambientes naturais onde realizamos uma boa parte das 
aprendizagens indispensáveis à sobrevivência e nos introduzimos em 
esquemas mais formais, verificamos que os profissionais que se dedicam ao 
ensino sentem necessidade de saber como exercer este munus tendo em 
conta as características dos sujeitos e a natureza da tarefa. Quando a arte de 
ensinar se torna intencional, apresenta contornos de complexidade pelos 
contextos que marcam a relação, pelas motivações dos intervenientes, pelos 
conteúdos propostos, pelos códigos utilizados e pelas concepções que os 
agentes da interação têm da situação. 

 

É um ponto extremamente importante que reforça a necessidade de repensar a 

formação do enfermeiro. Rogers (2001, p. 42) nos auxilia no percurso dessas reflexões, 

enfatizando a hipótese de que a autonomia de pensamento e opiniões desenvolve-se 

desde a educação infantil, em casa e na escola: 

Há todas as razões para se supor que a relação terapêutica constitui apenas 
um exemplo de relações humanas, e que a mesma legitimidade rege todas 
estas relações. Dessa forma, parece razoável levantar a hipótese de que se os 
pais criarem com seu filho um clima psicológico do tipo que descrevemos, 
então a criança se tornará mais autodirigida, socializada e madura. À 
medida que o professor criar essa relação com a classe, o estudante se 
tornará um aluno com mais auto-iniciativa, mais original, mais auto-
disciplinado, menos ansioso e direcionado pelos outros. Se o administrador 
ou líder militar ou industrial, criar esse clima dentro de sua organização, 
então sua equipe se tornará mais auto-responsável, mais criativa, mais apta 
a adaptar-se a novos problemas, e basicamente mais colaboradora. 

 

Ao nos aproximarmos da realidade das IES através dos relatos das experiências 

dos coordenadores de curso de enfermagem, pode-se perceber algumas limitações e 

algumas fragilidades em relação ao ensino superior brasileiro. Porém, é importante 

ressaltar que existe uma preocupação subliminar e um compromisso implícito dos 

coordenadores e docentes com a melhoria do ensino superior. 

Apesar de este estudo não priorizar a investigação dos problemas do ensino 

superior, através dos dados obtidos pelo olhar dos coordenadores, pode-se considerar 

que o despreparo do aluno que vem de uma formação de base deficiente, assim como a 
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falta de motivação de alguns docentes com o aprimoramento de seus saberes, são 

aspectos a serem considerados e superados nessa grande empreitada de formação de 

profissionais comprometidos com a humanização, mas podemos continuar caminhando 

em direção de um ensino de qualidade, voltado para uma atuação de professores que 

desempenhem os preceitos de Relacionamento Humano já na academia, já que se crê 

que é através das relações que se efetiva o crescimento pessoal. 
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6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

PPPPor meio do cenário que se descortinou à nossa frente, aproximamo-nos da 

realidade cotidiana de 17 Cursos de Enfermagem da Cidade de São Paulo. Em nosso 

estudo, tivemos a oportunidade de conhecer as contingências do Ensino de 

Relacionamento Interpessoal no contexto dessas instituições universitárias. 

Todos os coordenadores ouvidos eram Enfermeiros, muitos deles com títulos de 

mestres e doutores em alguma especialidade da Enfermagem. Eles mencionaram que os 

cursos que gerenciavam passavam por uma reformulação curricular, de acordo com as 

recomendações do MEC. Nesse processo de transição ainda é vigente uma estrutura 

curricular que prioriza o modelo disciplinar, geralmente divida em dois momentos: 

Disciplinas Básicas e Disciplinas Clínicas. 

O tema Relacionamento Interpessoal era contemplado geralmente nos dois 

primeiros anos do curso concomitantemente com a formação sócio-humanística do 

discente, junto com as chamadas disciplinas básicas. Entretanto, muitos coordenadores 

indicaram que esse assunto permeava outras disciplinas ao longo de toda a matriz 

curricular e que os alunos têm a oportunidade de experimentar seus aprendizados 

inclusive os de relacionamento interpessoal durante os estágios curriculares. 

No princípio acreditamos ser fundamental investigar como era concebido 

‘Relacionamento Interpessoal’ pela ótica dos coordenadores dos cursos. Era 

imprescindível o esclarecimento sobre a que tipo de relação eles estariam se referindo e 

se era nessa concepção que estaríamos interessados. 
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Os coordenadores pontuaram que relacionamento interpessoal é um processo 

que se estabelece entre todos os seres humanos capazes de se relacionarem com outras 

pessoas, fatos e ocorrências. Eles enunciaram, ainda, que se relacionar com seus pares 

faz parte da natureza humana, que é fundamental para a sobrevivência saudável do 

indivíduo que esteja vivendo em grupo e interagindo nele. É uma condição para a 

existência humana, fazendo parte das necessidades básicas da espécie. Nessas 

circunstâncias, Relacionamento Interpessoal seria constituído como um momento de 

contato estreito com seus semelhantes a fim de realizar um determinado objetivo. 

Eles defenderam ainda a idéia de que Relacionamento Interpessoal é a base do 

cuidado, ou seja, é um instrumento de trabalhado do enfermeiro. Durante sua prática o 

Enfermeiro deve considerar que, por trás daquele coração, daquela dor ou daquele corpo 

doente, existe um ser humano que tem sentimentos, que não sabe exatamente o que está 

acontecendo com ele, tem dúvidas, que sente medo, sente-se inseguro. Os 

coordenadores entrevistados referiram que uma das maiores dificuldades dos 

Enfermeiros concentra-se nos aspectos relacionais da profissão. 

As concepções dos professores evidenciam um momento de transição em 

referência ao significado do Relacionamento Interpessoal. Transição esta marcada por 

ênfases ainda centradas nas dimensões mais técnicas do processo ensino-aprendizagem, 

secundarizando a dimensão da Relação de Ajuda, eixo assumido na presente pesquisa. 

A dificuldade de relacionamento dos profissionais ligados à assistência à saúde e 

seus serviços não acontece apenas com o paciente e seus familiares. Ocorre entre seus 

pares, com parceiros da mesma equipe de trabalho, com outras categorias profissionais, 

com funcionários de diferentes relações de poder. 
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Um fator bastante indicado foi que, muitas vezes, o indivíduo emprega todo seu 

potencial no aprendizado de técnicas, manobras ou aperfeiçoamento de procedimentos 

priorizando um vértice técnico-clínico, menosprezando a importância do vértice 

compreensivo, terapêutico e humano do seu trabalho. 

Como a experiência profissional dos Enfermeiros está permeada de aspectos 

relacionais, tornou-se fundamental atentarmos para sua formação acadêmica. Queríamos 

saber como tem sido abordado o estudo de Relacionamento Interpessoal nesses cursos. 

Alguns coordenadores indicaram que era extremamente necessário tratar desse 

assunto em uma disciplina específica e outros acreditam que não é produtivo atribuir à 

apenas uma disciplina essa responsabilidade de ensinar sobre relacionamento 

interpessoal. Mas, em unanimidade, eles argumentaram que é fundamental que o tema 

Relacionamento Interpessoal e suas implicações deveria permear o curso do começo ao 

fim. 

Foi apontado por eles que os alunos deveriam desenvolver algumas habilidades 

específicas que lhes propiciassem um bom desempenho na sua atuação como 

Enfermeiro. Essas habilidades, segundo eles, são de extrema importância para a 

formação dos alunos dessa categoria profissional. Essas habilidades favoreceriam uma 

atuação livre de entraves que pudessem vir a atrapalhar a interação com as outras 

pessoas. Foram detalhas como: saber se comunicar, saber ouvir, saber lidar com 

diferenças pessoais, com conflitos, saber lidar com as dinâmicas grupais, saber 

compreender o outro. 

Para que essas habilidades possam ser contempladas pelas disciplinas, os 

coordenadores pontuaram alguns assuntos importantes e alguns autores a serem 
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considerados, pois nesse contexto esse conteúdo programático expressaria o que se 

espera de uma disciplina que desenvolva o tema Relacionamento Interpessoal. 

Entender a natureza humana do ponto de vista emocional, percorrendo os 

aspectos do autoconhecimento, assim como os aspectos que permeiam as questões 

relacionais foram apontados pelos coordenadores como um dos primeiros itens a serem 

abordados. Sugeriram temas tais como: a comunicação, a percepção e seus desvios, a 

agressividade, a empatia, o funcionamento grupal e seus reveses e meios de recuperar a 

integridade mental do indivíduo. 

Os autores reconhecidos por eles foram, Leo Pessini, Rogers, Peplau, Travelbee, 

Pichon-Riviere, Bordenave. Entre os autores nacionais citados destacaram-se Stefanelli, 

Maria Júlia Silva, Furegato. 

O veio humanístico tem se pronunciado como sendo de grande contribuição para 

a compreensão do homem, suas emoções e os aspectos de relacionamento interpessoal. 

Nas falas dos coordenadores encontramos o reconhecimento de que dentro da 

matriz curricular, o tema Relacionamento Humano ocupa um período relativamente 

pequeno, pois existem outras prioridades. Assuntos tão importantes quanto esse 

precisam ser distribuídos nos quatro anos de curso. Consideraram ainda que, diante 

dessa restrição crêem que, cabe ao professor saber como conduzir a disciplina, a fim de 

alcançar os objetivos educacionais. Os professores dessas escolas têm total autonomia 

para escolherem as práticas de ensino mais adequadas à compreensão do tema estudado. 

A partir da visão dos coordenadores evidenciou-se a importância do preparo e da 

formação dos professores, afirmando que a aprendizagem desse tema deve começar 

dentro da escola. No processo de formação, a figura do professor é peça 

importantíssima para o aperfeiçoamento cognitivo, afetivo e social do aluno. É através 
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da relação professor-aluno que se estabelece o crescimento pessoal do discente. Ele 

aprende a discernir suas ações relacionais das ações tecnicistas, valorizando o aspecto 

humanizado do cuidado. 

O ‘estar junto’ do professor com seu aluno, principalmente, aquele professor 

enfermeiro, tem a função de ser um modelo de trabalho para o discente. Seus atos e 

atitudes estão imbuídos de trejeitos servindo sempre como exemplo, atentamente 

observados, oferecendo parâmetros para a atitude dos futuros profissionais, o que 

contribui para que o aluno dê significância às ações terapêuticas. 

Um novo projeto de ensino, na ótica dos coordenadores, levando-se em conta os 

limites existentes, privilegiará a aprendizagem pelo vértice humanista considerando 

como importante o Estudo de Relacionamento Interpessoal nos Cursos de Graduação 

em Enfermagem. Esse estudo proporcionaria aos alunos, uma melhor 

instrumentalização e um contínuo aperfeiçoamento das capacidades cognitivas e 

afetivas dos alunos. 

O compromisso do aluno com sua formação e a dedicação dos professores 

envolvidos com o processo de ensino foi encarado pelos coordenadores como o grande 

desafio que a educação têm pela frente neste tempo de rapidez de informação e de 

transformação. 

Este Estudo não priorizou a investigação de problemas numa dimensão macro, 

ou melhor, dificuldades genéricas da graduação em Enfermagem, mas procurou 

conhecer as características do ensino sobre Relacionamento Interpessoal na formação 

profissional. Nesse sentido, articulando-se os dados coletados e as experiências 

advindas da minha prática profissional como docente, percebo um foco de atenção no 

âmbito de um tipo particular de relação, definida como relação de ajuda. 
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É um conceito importante que do meu ponto de vista, merece ser distinguido das 

relações comuns, pois relação de ajuda implica uma situação, na qual uma das partes 

procura propiciar ao outro um crescimento emocional, um melhor funcionamento e uma 

melhor capacidade de enfrentamento das condições da vida, a fim de assumir uma 

posição de autor e sujeito de sua própria saúde e do outro. 

As relações de ajuda, entendida a partir desse estudo, nem sempre transcorrem 

sem percalços. Podem aparecer resistências por parte do outro, emergindo dificuldades 

a serem enfrentadas e conflitos a serem amenizados. Faz-se importante explicitar o que 

se entende por ‘relação de ajuda’, mesmo que ela não seja exclusiva da relação 

enfermeiro/paciente. Demanda-se, em perspectiva da integralidade do cuidado, a relação 

de ajuda como constituinte dos relacionamentos do profissional da área de saúde. 

Apesar da Relação de Ajuda não ser a concepção predominante, adotada pelos 

coordenadores dos cursos entrevistados, como professora de ‘Relacionamento 

Terapêutico’ e ‘Psicologia Aplicada à Dimensão do Cuidar’ num curso de graduação em 

Enfermagem, pude aproximar-me dessa realidade aperfeiçoando saberes, no afã de 

re(pensar) a minha prática docente, aprimorando minha atuação. Como pesquisadora, 

pude aprender e desenvolver a paciência, a disciplina, a formulação de idéias mais 

claras e objetivas. 

Espero que esta pesquisa possa representar uma contribuição a outros 

pesquisadores, com o propósito de lhes abrir caminhos nesse emaranhado de complexos 

conhecimentos, acrescentando novos saberes e novos olhares. Almejo ainda que as 

considerações que ora se apresentaram possam servir de inspiração àquelas pessoas 

interessadas ou que de alguma forma estejam envolvidas com o tema Relacionamento 

Interpessoal. 
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ANEXO 1 

RELATÓRIO DO ESTUDO PILOTO 

 

Foram feitas 3 entrevistas para a realização de estudo piloto, com coordenadores 

de Cursos de Graduação em Enfermagem situadas fora da cidade de São Paulo para 

preservar a amostra definida no Projeto de Pesquisa. 

A primeira entrevista foi realizada no dia 22.08.05 com o Coordenador da 

Universidade X, com o Sr. Prof. X que assinou o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido sem fazer nenhuma restrição. Fui muito bem atendida por ele. Parecia 

tranqüilo e muito cortez. Permitiu que a entrevista fosse gravada. Segue anexa a 

transcrição da gravação. 

A segunda entrevista foi realizada no dia 23.08.05 com a Coordenadora da 

Universidade Y, com a Srª Drª Y que assinou o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido sem fazer nenhuma restrição. Fui muito bem atendida por ela. Parecia 

tranqüila e muito educada. Permitiu que a entrevista fosse gravada. A entrevista foi 

interrompida, pois a professora foi solicitada em outro departamento da Universidade. 

Quando retornou re-iniciamos a entrevista, pois a gravação foi realizada em tecnologia 

digital (MP3) e uma vez desligada não é possível continuar gravando no mesmo 

arquivo, isto é, novo arquivo se inicia. Como na primeira gravação somente foram 

registrados os dados pessoais do entrevistado e alguns dados do respectivo curso, e 

essas informações se repetiram na segunda entrevista os dados da primeira foram 

desconsiderados. Segue anexa a transcrição da última gravação. 

A terceira entrevista foi realizada no dia 25.08.05 com a Coordenadora da 

Universidade Z, com a Srª Drª Z que assinou o Termo de Consentimento Livre e 
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Esclarecido sem fazer nenhuma restrição. Fui muito bem atendida por ela. Demonstrava 

estar muito aflita e nervosa com a entrevista. No início tentou sugerir que a entrevista 

fosse interrompida e que marcássemos uma outra data. Como estava no cargo a pouco 

menos de 30 dias mostrava insegurança em oferecer dados da instituição e o adiamento 

iria favorecer que ela pudesse reunir os dados solicitados na entrevista. Permitiu que a 

entrevista fosse gravada. 

Fazendo uma análise das entrevistas realizadas pude constatar algumas 

irregularidades no roteiro de entrevista utilizado no Estudo Piloto e sugeri algumas 

modificações como descrevo à seguir: 

 

1. Na Primeira Parte incluí os dados da Instituição Pesquisada, como por exemplo, 

Nome Completo da Instituição, ano de inauguração da instituição e ano de início 

do Curso de Enfermagem. 

 

2. Em Dados Pessoais deixei algumas perguntas para esclarecer se o entrevistado 

já atuou em outras disciplinas além das que estão sob sua responsabilidade 

atualmente, além de explorar também, se o entrevistado exerce a docência em 

alguma outra instituição ou ainda em alguma outra atividade que não a docência 

propriamente dita. 

 

3. Em Caracterização do Curso, acredito que deveria ser pesquisado também mais 

dados do campo de estágio. Qual a duração, onde ocorre e em que período 

acontece os estágios, por exemplo. Rearranjei também a ordem das perguntas. 
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4. Na parte III, Concepção e Importância do Relacionamento Interpessoal na 

formação do profissional enfermeiro, começo sugerindo uma mudança de título 

para Concepção de Relacionamento Interpessoal e Importância do 

Relacionamento Interpessoal na formação do profissional Enfermeiro sob a 

ótica do Coordenador do Curso de Enfermagem. 

 

5. Na parte IV, Mudei o nome original Ensino do Relacionamento Interpessoal no 

Curso de Graduação em Enfermagem da Instituição para Ensino do 

Relacionamento Interpessoal no Curso de Graduação em Enfermagem desta 

Instituição. 

 

6. Acredito que no início da gravação eu deveria anunciar a data da entrevista 

então destaquei um campo para a data que seria realizada a entrevista no canto 

superior direto do Roteiro de Entrevista para lembrar o Entrevistador na hora da 

entrevista. 

 

7. Rearranjei a posição e a qualidade de algumas perguntas por acreditar precisar 

ficar melhor elaboradas. (ver ROTEIRO PARA ENTREVISTA que segue 

ANEXO 2). 
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ANEXO 2 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA 
 

____/____/____ 
Parte I 
A - Dados da Instituição 
Nome da Instituição: 
Ano de Inauguração da Instituição: 
Ano de Início do Curso de Enfermagem: 
 
B- Dados Pessoais do Coordenador 
Nome: 
Idade: 
Graduação: 
Instituição de Graduação: 
Titulação: 
Instituição de Titulação: 
Tempo de Docência: 
Tempo de Coordenação: 
Disciplina em que atua nesta escola: 
Disciplinas que já atuou ao longo da carreira: 
Trabalha em alguma outra instituição além desta? Em quais disciplinas? 
Trabalha em outra atividade? Qual a sua função? 
 
Parte II – Caracterização do Curso 
Primeira turma Formada: 
Duração Total do Curso: 
O curso é Anual ou Semestral: 
Horário em que funciona o curso: 
Nº médio de alunos ingressantes: 
N° médio de alunos que se formam (egressos): 
Duração do Ciclo Básico: 
Duração do Ciclo Clínico: 
Inserção dos estágios: Onde ocorre? Quanto tempo? Horário que funciona os estágios? 

Quais instituições envolvidas? 
 
Parte III – Concepção de Relacionamento Interpessoal e Importância do 
Relacionamento Interpessoal na formação do profissional Enfermeiro sob a ótica 
do Coordenador do Curso de Enfermagem 
 

1. Qual a sua concepção acerca de Relacionamento Interpessoal? 
 

2. Qual a importância do ensino de Relacionamento Interpessoal num curso de 
graduação em Enfermagem? 

 
3. E na atividade profissional do Enfermeiro? 
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4. Quais devem ser os principais conteúdos a serem trabalhados no ensino de 
Relacionamento Interpessoal? 

 
5. Deveria haver um referencial teórico que norteasse essa disciplina? Qual? 

 
6. Quais as dificuldades do Ensino de Relacionamento Interpessoal? Como você as 

identifica? 
 

7. Que mudanças você considera necessárias para haver um eficiente ensino de 
Relacionamento Interpessoal? 

 
8. Quais as Perspectivas do Ensino de Relacionamento Interpessoal na formação do 

profissional de Enfermagem 
 
Parte IV – Ensino do Relacionamento Interpessoal no Curso de Graduação em 
Enfermagem desta Instituição. 
 

1. Existe neste curso alguma disciplina que contemple o Ensino de Relacionamento 
Interpessoal? Qual? 

 
2. Qual a denominação dada à disciplina neste curso? 

 
3. Em que momento do curso está sendo inserido o ensino de Relacionamento 

Interpessoal? 
 

4. Qual a carga horária da disciplina (aulas teóricas/práticas)? 
 

5.  Você a considera suficiente? 
 

6.  Quais professores envolvidos? 
 

7. Quais os conteúdos abordados? 
 

8. Qual o referencial teórico da disciplina deste curso? 
 

9. Quais as práticas de aprendizagem? 
 

10. Quais sugestões para melhorar o ensino de Relacionamento Interpessoal neste 
curso? 
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ANEXO 3 

TERMO DE CONSENTIMENTO INSTITUCIONAL 

São Paulo, ___ de ___________ de 2005. 

 

Curso de Graduação em Enfermagem 

A/C do Sr. (a) Coordenador(a) Pedagógico 

Prof(ª) Dr. (ª). ........... 

Assunto: Coleta de Dados para pesquisa de Mestrado - UNIFESP 

Prezada Senhor(a), 

 

Como aluna do Mestrado do Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em 

Ciências da Saúde da Universidade Federal de São Paulo (Escola Paulista de Medicina) 

estou desenvolvendo um projeto de pesquisa intitulado: “O Ensino de Relacionamento 

Interpessoal na Graduação em Enfermagem: um estudo na cidade de São Paulo”, sob a 

orientação da Profª Drª Sylvia Helena Souza da Silva Batista, que tem como objetivo 

analisar como vem sendo construído e desenvolvido o ensino de relacionamento 

interpessoal na graduação em Enfermagem nas instituições de Ensino Superior da 

Cidade de São Paulo na ótica dos Coordenadores de Curso. 

Pretendemos caracterizar o ensino de relacionamento interpessoal no curso de 

Enfermagem, abrangendo conteúdos, momento de inserção no currículo, tipo de 

atividade curricular, articulação com outros temas e/ou conteúdos; discutir as 

concepções sobre o ensino de relacionamento interpessoal na formação do profissional 

enfermeiro; mapear dificuldades e perspectivas no ensino de relacionamento 

interpessoal em cursos de graduação de Enfermagem. 

Trata-se de um estudo com ênfase qualitativa, não tendo qualquer conotação 

comparativa ou avaliativa. Os dados serão coletados através de uma entrevista semi-

estruturada com o coordenador do curso de cada instituição. 

Os Cursos de Graduação em Enfermagem existentes na cidade de São Paulo 

constituem o contexto privilegiado para essa pesquisa. Como critério de seleção do 

universo deste estudo definiu-se por cursos que já possuam egressos, uma vez que o 

processo de formação já teve um ciclo completo de ensino-aprendizagem. A partir desse 
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recorte, tem-se, um total de 18 cursos em funcionamento na cidade de São Paulo que 

cumprem com essa condição, dentre os quais a vossa instituição está incluída. 

Considerando as diversas exigências do COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

da UNIFESP/EPM, venho por meio deste requerer autorização para realizar a referida 

pesquisa na Instituição que V.S. dirige, caso o projeto seja aprovado pelo referido 

Comitê. 

Caso concorde, gostaria de solicitar uma carta de concordância, a qual é 

condição essencial para o encaminhamento dos trâmites para o comitê de ética da 

UNIFESP. 

Certo de poder contar com sua colaboração, coloco-me a disposição para 

quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. 

Respeitosamente, 

 

 

 

___________________________________________________ 

Rosangela Sampaio de Oliveira Duarte 

Responsável pelo estudo 
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ANEXO 4 

CARTA DE CONSENTIMENTO INSTITUCIONAL 

São Paulo, ____ de __________ de 2005. 

 

Comitê de Ética da Universidade ....... 

A quem de direito 

 

Assunto: Autorização de Coleta de Dados para pesquisa de Mestrado - 

UNIFESP 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

 

Como Coordenador do Curso de Enfermagem da Faculdade ..................... 

autorizo a coleta de dados da pesquisa intitulada: “O Ensino de Relacionamento 

Interpessoal na Graduação em Enfermagem: um estudo na cidade de São Paulo”, da 

aluna do Programa de Mestrado do Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em 

Ciências da Saúde da Universidade Federal de São Paulo, Rosangela Sampaio de 

Oliveira Duarte, sob a orientação da Profª Drª Sylvia Helena Souza da Silva Batista, 

condicionado à aprovação para a realização da referida pesquisa pelo comitê de ética da 

UNIFESP. 

Sem mais a declarar, despeço-me, atenciosamente, 

 

 

 

____________________________________________ 

Coordenador do Curso de Enfermagem 

Faculdade 
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ANEXO 5 

 
APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO 6 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esta pesquisa “O Ensino de Relacionamento Interpessoal na Graduação em 

Enfermagem: um estudo na cidade de São Paulo”, tem como objetivos conhecer e 

analisar as concepções sobre Relacionamento Interpessoal que têm orientado as práticas 

pedagógicas das instituições de ensino superior (públicas e privadas) dos cursos de 

graduação em enfermagem da cidade de São Paulo. 

Será desenvolvida por meio da realização de entrevistas semi estruturadas, 

presencial, com coordenadores do curso de graduação em Enfermagem das escolas da 

cidade de São Paulo. A entrevista será gravada em áudio e transcrita para posterior 

análise dos dados. A transcrição da entrevista será oferecida para que o Coordenador 

entrevistado possa ler as informações prestadas. 

Neste sentido, não há riscos nem desconfortos previstos para os participantes. As 

informações utilizadas na dissertação não farão qualquer referência que possa identificar 

quaisquer dos colaboradores. As informações individualmente obtidas serão analisadas 

conjuntamente com as dos demais participantes da pesquisa. 

Ao final do estudo poderemos concluir a presença de benefícios para os docentes 

na medida em que possam ser encaminhadas propostas para o processo ensino-

aprendizagem vivenciado na graduação em Enfermagem. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis 

pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é a 

professora Rosangela Sampaio de Oliveira Duarte, que pode ser encontrada no 
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endereço: Rua Borges Lagoa, 1341 – CEDESS/UNIFESP, São Paulo – SP, tel: (11) 

5549-0130, (11) 293-2443 e (11) 9241-8401. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj. 

14, tel: (11) 5571-1062, fax: (11) 5539-7162, e-mail: cepunifesp@epm.br. 

É garantida a liberdade da retirada do consentimento a qualquer momento, 

deixando de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de sua 

permanência na Instituição. Não haverá identificação do depoente e de sua escola, 

apenas o registro dos seus relatos. Fica assegurado, também, o direito do participante ser 

mantido atualizado sobre os resultados parciais da pesquisa quando em estudos abertos 

ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. 

Também não há compensação financeira relacionada a sua participação. Se existir 

qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

Eu, Rosangela Sampaio de Oliveira Duarte, comprometo-me, como 

pesquisadora principal, a utilizar os dados e o material coletado somente para esta 

pesquisa. 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li, 

ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “O Ensino de Relacionamento 

Interpessoal na Graduação em Enfermagem: um estudo na cidade de São Paulo”. 

Eu discuti com a professora Rosangela Sampaio de Oliveira Duarte a minha 

decisão de participar deste estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do 

estudo, os procedimentos a serem realizados, a ausência de riscos pesoais, as garantias 
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de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 

participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso aos dados quando 

necessário. 

Desta forma, concordo voluntariamente em participar deste estudo sabendo que 

poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, 

sem penalidades, prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do participante     São Paulo, ___/___/___ 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura da testemunha     São Paulo, ___/___/___ 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste indivíduo para a sua participação neste estudo. 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do responsável pelo estudo   São Paulo, ___/___/___. 

 


