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RESUMO 

LIMA, Thainá Oliveira. A Premência do desenvolvimento de competências 

Socioemocionais formação do enfermeiro: Estudo sociopoético. Mestrado 

(Dissertação). Orientadora: Dr.
a 

 Claudia Mara de Melo Tavares. Niterói: Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa, da Universidade Federal Fluminense/UFF, 2017.  

As pesquisas até o momento realizadas para identificar e analisar as percepções e os 

sentimentos do aluno do curso de graduação em enfermagem apontam que a sua 

formação acadêmica está centrada em conhecimentos técnico-científicos, voltados 

especialmente ao atendimento das necessidades daqueles que serão assistidos, sem 

considerar a pessoa que os assiste, embora destaquem que a trajetória acadêmica seja 

permeada por vários sentimentos que emergem das experiências ocorridas ao longo da 

formação. Frente a esse contexto, o objetivo desta pesquisa é analisar o 

desenvolvimento da dimensão socioemocional no curso de graduação em enfermagem. 
 

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, na perspectiva sociopoética. O cenário 

foi a Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal 

Fluminense e os participantes - 10 estudantes do curso de graduação, tendo como 

critérios de inclusão: estudantes dos últimos períodos da graduação, regularmente 

matriculados e que aceitaram participar da pesquisa e de exclusão alunos ouvintes, 

monitores da disciplina de saúde mental/psiquiatria, alunos do Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação Científica, vinculados à pesquisa da área de saúde mental/ 

psiquiatria. A produção dos dados foi realizada por meio do dispositivo do grupo-

pesquisador. Os aspectos éticos foram respeitados, sendo o projeto de pesquisa 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), sob o nº 1.772.228. O tratamento 

dos dados valeu-se da contra-análise, própria da sociopoética e análise temática de 

conteúdo. Como resultado sugiram as seguintes categorias: As tensões emocionais no 

processo de aprendizagem teórico e prático da formação, a dimensão socioemocional 

nas relações interpessoais e a necessidade de autoconhecimento emocional para lidar 

com estas relações, o apoio emocional docente na realização do estágio curricular, a 

insegurança e o medo dos discentes diante da finalização da formação, o exercício do 

autoconhecimento das emoções a partir do simbolismo da árvore, a árvore de Damásio e 

a ‘’árvore das emoções’’: reflexão e comparações. Este estudo possibilitou analisar o 

desenvolvimento das competências socioemocionais dos estudantes de enfermagem, 

verificou a inexistência de conteúdos na graduação voltados para a temática e os 

prejuízos desta condição. Com base nas discussões implementadas propõe-se mudanças, 

sugerindo abertura de novos espaços de discussão e de interação do tema no currículo 

do curso de graduação em enfermagem. 

 

 Descritores: Emoções, Educação em Enfermagem, Estudantes de Enfermagem. 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

LIMA, Thainá Oliveira. The Socioemotional competence development award 

nursing training: Sociopoetic study. Master’s degree (Dissertation). Advisor: Dr. 

Cláudia Mara de Melo Tavares. Niterói: Nursing School Aurora de Afonso Costa, 

Fluminense Federal University / UFF, 2017. 

 

The research carried out so far to identify and analyze the perceptions and feelings of 

undergraduate students in nursing indicate that their academic background is focused on 

technical-scientific knowledge, focused especially on meeting the needs of those who 

will be assisted, without considering The person who assists them, although they 

emphasize that the academic trajectory is permeated by several feelings that emerge 

from the experiences that have occurred during the formation. Against this background, 

the objective of this research is to analyze the development of the social-emotional 

dimension in the undergraduate nursing course. This is a study of a qualitative 

approach, from a sociopoetical perspective. The scenario was the Aurora Nursing 

School of Afonso Costa of the Fluminense Federal University and the participants - 10 

students of the undergraduate course, having as inclusion criteria: students of the last 

graduation periods, regularly enrolled and who accepted to participate in the research 

and exclusion Listening students, monitors of the mental health / psychiatry discipline, 

students of the Institutional Scholarship Program of Scientific Initiation, linked to the 

research of the area of mental health / psychiatry. The data were produced using the 

device of the researcher group. The ethical aspects were respected, and the research 

project was approved by the Research Ethics Committee (CEP), under No. 1,772,228. 

The treatment of the data was made use of the counter-analysis, own of the sociopoetics 

and thematic analysis of content. As a result they suggest the following categories: 

Emotional tensions in the theoretical and practical learning process of the formation, the 

social-emotional dimension in the interpersonal relations and the need for emotional 

self-knowledge to deal with these relationships, the teacher's emotional support in the 

accomplishment of the curricular stage, the insecurity And the students' fear of the 

completion of formation, the exercise of self-knowledge of the emotions from the 

symbolism of the tree, the tree of Damasio and the 'tree of emotions': reflection and 

comparisons. This study made it possible to analyze the development of the 

socioemotional competences of nursing students, verified the lack of undergraduate 

content focused on the subject and the damages of this condition. Based on the 

discussions implemented changes are proposed, suggesting the opening of new spaces 

for discussion and interaction of the theme in the undergraduate nursing course 

curriculum. 

 

Keywords: Emotions, Nursing Education, Nursing Students. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Considerações Iniciais e Implicações 

Desde o início da graduação em Enfermagem, associo a minha identificação 

pessoal com a área de Saúde Mental e Enfermagem Psiquiátrica, em particular ao 

campo das emoções (por ser uma pessoa extremamente emotiva), subjetividades, 

comportamento humano e relações interpessoais. Ao longo da graduação incomodava-

me e causava-me certo estranhamento o discurso de alguns professores, sobre a 

exteriorização das emoções por parte dos acadêmicos de enfermagem no ambiente 

hospitalar no momento do cuidado. Em algumas disciplinas era orientação do professor 

‘’deixar as emoções da porta para fora do hospital’’, pois ali se encontrava o 

profissional de saúde, o enfermeiro. Questionava-me como aquilo era possível. 

Aliado a isto pude observar, perceber e sentir os aspectos e impactos da 

dimensão socioemocional na formação acadêmica, através das situações vivenciadas por 

mim e pelos colegas de turma, como por exemplo: o afastamento do lar para a 

realização do curso, a expectativa do ingresso na graduação, a ansiedade na realização 

dos primeiros prodecimentos de cuidados da prática, o nervosismo na realização das 

provas, trabalhos, estágios e demais atividades, os desafios do amadurecimento 

profissional, a dificuldade na administração do tempo de estudo e lazer, as próprias 

inseguranças e medos decorrente da cobrança dos pais, professores e familiares, o 

relacionamento com os colegas, professores e pacientes, as relações amorosas, as 

dificuldades financeiras entre tantos outros fatores. Deste modo ficou perceptível a 

ausência e consequentemente necessidade de uma estratégia ou iniciativa que obtivesse 

como foco de interesse o aspecto emocional do aluno, no intuito de fortalecer o mesmo 

para melhor desempenho na formação acadêmica e vida profissional, já que as 

disciplinas em sua totalidade estão direcionadas ao cuidado ao paciente. 

Outro fato importante foi o meu ingresso no Núcleo de Pesquisa: Ensino, 

Criatividade e Cuidado em Saúde e Enfermagem (NPECCSE) como bolsista de 

iniciação científica. Como bolsista PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica), pude começar a desenvolver estudos relacionados ao ensino de 

enfermagem com bolsa de iniciação cientifica da Fundação Carlos Chagas Filho de 
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Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ). Esse estímulo inicial  

reforçou meu interesse pela temática do presente estudo. Outro fator significativo e 

decisivo para a elaboração deste trabalho foi uma experiência vivida durante a 

realização do estágio da Disciplina de Saúde Coletiva II, 7° período do Curso de 

Graduação em Enfermagem, em uma policlínica (Unidade Básica de Saúde) no 

município de Niterói. Deparei-me com uma situação relacionada à reação emocional do 

acadêmico que me chamou a atenção - uma colega de estágio ao acompanhar a pré-

consulta de enfermagem com uma paciente que apresentava sinais de dispneia, 

perguntou-lhe se esta estava bem e a paciente respondeu-lhe de forma confusa, 

aparentemente com disfasia. Com o objetivo de compreender melhor a paciente, e 

orientá-la de forma precisa, perguntou-lhe sobre sua situação familiar, checando se a 

paciente tinha apoio da família. Frente à abordagem da aluna, a paciente demonstrou-se 

incomodada, alterando o seu comportamento e fala, apresentando em seguida grande 

agitação e exaltação, com palavras indiretas criticou o serviço de saúde e a aluna que fez 

a pergunta, alegando que a mesma não tinha real interesse de ajudá-la, mas somente 

saber superficialmente sobre sua condição pra efeito de estudo. A aluna ficou surpresa 

com a atitude da paciente, mas a compreendeu por tratar-se de paciente com problemas 

psiquiátricos. A professora supervisora percebendo o estarrecimento e desconcerto da 

aluna a amparou e pediu que não respondesse a agressão verbal da paciente, porém 

advertiu a paciente quando ela saiu da sala. Após o ocorrido, a aluna chorou 

compulsivamente no consultório, demonstrando estar assustada, evidenciando sua 

emoção diante daquele processo difícil de aprendizado. 

1.2 Situação Problema 

 A situação vivida pela acadêmica de enfermagem apresentada anteriormente, retrata 

a falta de orientação da graduação no que tange a dimensão socioemocional e, 

consequentemente, o desenvolvimento de competências emocionais que facilitariam o 

manejo das emoções apresentadas pelo paciente nas situações inesperadas do estágio 

curricular, visando à preparação adequada para o exercício da profissão. 

Como acadêmica de enfermagem no decorrer das disciplinas do curso de 

graduação, ouvi muitos docentes defendendo a ideia de que ao entrarmos em uma 

instituição de saúde para cuidar dos doentes devemos deixar os problemas “do lado de 

fora’’, “da porta para fora do local de trabalho”, evitando assim a expressão de certas 

emoções, o que particularmente não concordo”. Embora o envolvimento emocional seja 
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considerado como uma condição básica para se estabelecer uma relação, segundo 

Travelbee (1979) há na enfermagem uma política do não envolvimento,
 
sendo este 

considerado como uma atitude não profissional que traz prejuízo tanto para o paciente 

quanto para o pessoal de enfermagem. No entanto como seres humanos que somos, 

acredito que seja inviável a dissociação da emoção e sentimentos da figura de 

profissional de saúde. Diante disto, seguindo o pensamento de Travelbee, poderíamos 

conceituar envolvimento emocional como a capacidade de transcender-se a si mesmo e 

interessar-se por outra pessoa sem que este interesse nos inabilite. É através do 

envolvimento que nós nos apercebemos do outro, tornando-nos sensíveis à situação que 

está vivenciando, o que nos mobiliza a oferecer a ajuda necessária. E o que viabiliza o 

envolvimento emocional de forma consciente é a educação emocional, baseada na 

inteligência emocional. 

Deste modo fica evidente a necessidade de desenvolver estratégias de ensino-

aprendizagem na graduação de enfermagem que possam preparar o estudante sobre a 

melhor forma de conduzir suas emoções. 

Todos estes fatores associados ao interesse pessoal e a situação vivida pela 

acadêmica culminaram no final da graduação com a realização do trabalho de conclusão 

de curso intitulado ‘’A Educação Emocional na Formação do Enfermeiro’’ que 

objetivou analisar as experiências vivenciadas pelos estudantes de enfermagem 

relacionando-as a necessidade de educação emocional. Os dados do estudo foram 

obtidos por meio de grupo focal realizado com 10 estudantes do último período da 

graduação em enfermagem. O trabalho traz como resultado: a compreensão dos alunos 

sobre os conceitos de emoção e educação emocional; a descrição das experiências de 

dificuldade emocional frente ao paciente; as orientações oferecidas pelos docentes; e a 

importância da educação emocional nos cursos de enfermagem.  

As emoções não desaparecem simplesmente porque precisamos trabalhar. Elas 

nos acompanham o dia inteiro como uma serie de outras questões. Quanto antes você se 

conscientiza delas, mais rapidamente retomará o controle de sua vida. Esse é o único 

caminho para tirar o máximo de cada dia e seguir na direção desejada em sua carreira, 

embora os desafios emocionais sejam diários (BRADBERRY e GREAVES, 2007).   

Seguindo tais premissas pode-se afirmar que as emoções são onipresentes entre 

humanos, sem sentimentos nenhuma ação irá ocorrer. Todas as organizações são 
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espaços onde os sentimentos e emoções moldam as relações e os ambientes. As 

emoções na verdade, são integrantes da adaptação cotidiana da formação e vida do 

estudante de enfermagem, de modo que este seja capaz de reconhecer e gerenciar os 

seus próprios estados emocionais, bem como os dos outros (VILELAS e DIOGO, 

2014). 

Pesquisas feitas para identificar e analisar as percepções e os sentimentos do 

aluno do curso de graduação em enfermagem, com relação à sua formação como 

pessoa/ profissional revelam que a formação acadêmica é centrada em conhecimentos 

técnico-científicos, voltados especialmente ao atendimento das necessidades daqueles 

que serão assistidos, sem considerar a pessoa que os assiste, além de sinalizar que a 

trajetória acadêmica é permeada por vários sentimentos e emoções que aparecem em 

função das experiências ocorridas ao longo dela
 
(PERBONE e CARVALHO, 2011). Os 

estudantes têm necessidades de aprendizagem, não só ao nível da gestão das emoções 

dos clientes, mas também ao nível do seu mundo interno (SMITH, 2012). 

A abordagem educativa em vigor, especialmente no que se refere ao currículo de 

graduação em enfermagem, e por que não dizer em outras áreas da saúde, parece-nos 

desafiadora em relação aos níveis de realidade e de percepção. Como expõe Berger 

(2001), o grande desafio da educação deste século está em aliar o desenvolvimento 

científico e tecnológico à expansão da consciência do ser humano sobre as dimensões 

pessoais e transpessoais de sua existência e seu papel como cidadão planetário. 

Segundo Mizukami (1986), há várias formas de se conceber o processo 

educativo. Nele estão presentes as dimensões humanas: a técnica, a cognitiva, a 

emocional, a sociopolítica e a cultural. Não se trata, portanto, de mera justaposição das 

referidas dimensões, mas sim da aceitação de suas múltiplas implicações e relações, 

bem como da utilização destas na formação profissional. O autor ainda acrescenta que é 

importante ressaltar que tudo que estiver a serviço do crescimento pessoal, interpessoal 

ou intergrupal é educação. Portanto, os elementos de ensino, aluno, professor e 

conteúdo, devem ser vistos de forma equitativa. Não se deve perder o foco na prática da 

vida, no mundo do trabalho e na cidadania para o desenvolvimento de habilidades, 

atitude e conhecimentos, indispensáveis no compromisso da transformação social e 

profissional do enfermeiro. 

A noção de competência surge quando a construção de aprendizados vai além da 

aquisição formal de conhecimentos academicamente validados e se constrói saberes 
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também a partir das mais diversificadas experiências que o sujeito enfrenta, seja no 

meio dos estudos, trabalho ou ao longo da vida. Destacando competências políticas que 

possibilitam aos indivíduos refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, 

assim como na esfera pública, nas instituições da sociedade civil, constituindo-se como 

atores sociais dotados de interesses próprios que se tornam interlocutores legítimos e 

reconhecidos
 
(SOUZA, JÚNIOR, CAVALCANTI, MONTEIRO et al., 2003).  

Já as competências socioemocionais incluem um conjunto de comportamentos e 

sentimentos individuais como uma espécie de padrão constante ou tendência de 

responder de determinada forma em contextos específicos e situações cotidianas, como 

ao gerenciar as próprias emoções ou tentar atingir um objetivo. Em geral, essas 

competências podem ser divididas em cinco domínios: conscienciosidade (expressa em 

atitudes de responsabilidade, persistência, resiliência e outras); abertura a novas 

experiências (presente em comportamentos de curiosidade, criatividade, não ter medo 

de errar, etc.); amabilidade (presente em cooperação, por exemplo); estabilidade 

emocional (na capacidade de autocontrole e outras) e extroversão (como sociabilidade) 

(DAMÁSIO, 2011). 

Importa ainda salientar que a qualidade dos cuidados será fortemente marcada 

pelas atitudes e pelos comportamentos de quem cuida e que, o desempenho profissional 

competente requer um saber mobilizar, integrar e transmitir os conhecimentos 

adquiridos no âmbito da formação, o que poderá ser possibilitado pelo desenvolvimento 

de competências mediante novas oportunidades pedagógicas durante a formação inicial 

(LOPES, 2012). 

Com essa perspectiva, a formação passa a ter outros significados que não 

aqueles atribuídos pelas dimensões científicas, pois é preciso sentir a necessidade de se 

recuperar um ser humano que seja capaz de voltar a cultivar suas paixões, seus instintos 

e sua emoção. 

1.3 Objeto do Estudo 

 

  As competências socioemocionais na formação do enfermeiro. 

 

1.4 Questões Norteadoras 
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 Como se dá o desenvolvimento das competências socioemocionais na formação 

do enfermeiro?  

 Como são mobilizadas as competências socioemocionais nos estudantes de 

enfermagem? 

1.5  Objetivo Geral 

 Analisar o desenvolvimento das competências socioemocionais na formação do 

enfermeiro. 

 

 

1.6 Objetivos Específicos 

 

 Identificar conteúdos e estratégias de ensino-aprendizagem relacionado às 

competências socioemocionais no curso de graduação em enfermagem. 

 Discutir com os graduandos de enfermagem suas vivências socioemocionais 

durante o curso de graduação em enfermagem, considerando o ensino teórico- 

prático e o estágio curricular. 

 Propor medidas para valorização da abordagem socioemocional na formação do 

enfermeiro. 

1.7 Justificativa 

 A presente pesquisa justifica-se por pretender gerar espaços de discussão na 

formação acadêmica do enfermeiro visando capacitar o estudante de enfermagem para 

lidar com as emoções como dimensão inerente ao ser humano, abordando-a 

principalmente no âmbito da subjetividade. Para tanto, entende-se que os aspectos 

emocionais fazem parte da construção sociocultural de todas as pessoas, revelando-se 

por meio de gestos, discursos, atitudes, posturas, olhares, silêncios, enfim, no 

comportamento de cada pessoa. 

  A oportunidade de discutir e refletir acerca dimensão socioemocional configura 

uma possibilidade de instrumentalização dos estudantes para lidar com as diversas 

questões que a temática pode desencadear, bem como realizar o cuidado de enfermagem 

de forma mais segura, sensível e criativa. 
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1.8 Relevância 

  A relevância desse estudo está em possibilitar a elaboração de subsídios que 

contribuam com reflexões acerca das competências socioemocionais, permitindo 

ressignificar a formação acadêmica do enfermeiro. Além disso, busca-se contribuir para 

que as experiências emocionais do acadêmico de enfermagem sejam percebidas e 

vivenciadas como dispositivos potentes da criatividade/sensibilidade, tanto do aluno 

como do paciente.  

  A formação acadêmica com ênfase nos aspectos emocionais é responsável por 

fortalecer o indivíduo e mostrá-lo ao mundo, com toda a competência que se espera de 

um profissional que saiba lidar com situações e conflitos que eventualmente possam 

aparecer. Para tanto, é vital que percebamos o mundo que nos cerca, que despertemos o 

sentido crítico, a curiosidade intelectual e o desenvolvimento da capacidade para 

comunicar, especialmente na interação socioprofissional no trabalho em enfermagem, 

que visa proporcionar ao profissional enfermeiro saberes inerentes às relações 

interpessoais e competências interpessoais e emocionais (FERLA, 2013). 

 

2 REVISÃO TEMÁTICA 

Foi realizada uma revisão integrativa, com levantamento de dados no período de 

outubro de 2015 a abril de 2016, selecionaram-se estudos diversos sobre o tema, não foi 

possível estabelecer um período menor que 10 anos, por isso na revisão encontram-se 

artigos de até 20 anos, pois estudos sobre emoção em enfermagem são quase que 

escassos. Os artigos foram pesquisados nas seguintes bases de dados: LILACS – 

Literatura Latino - Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, MEDLINE – 

Literatura Internacional em Ciências da Saúde, SCIELO – Scientific Electronic Library 

Online e BDENF- Base de dados de Enfermagem, sendo o critério para escolha das 

fontes a apresentação de maiores resultados. Objetivou-se com a busca responder a 

seguinte questão norteadora: Como se dá o desenvolvimento da dimensão 

socioemocional na formação do enfermeiro?  

Para a busca de estudos relacionados com a temática, foram utilizados os 

seguintes descritores: “Emoções”, “Educação em Enfermagem”, “Estudantes de 

Enfermagem”. 
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Para facilitar a demonstração dos achados, optou-se pela divisão dos artigos em 

categorias, visando facilitar a compreensão das informações. 

2.1 O Conceito e a Importância das Emoções 

Uns podem dizer que emoção é uma resposta a acontecimentos importantes para 

as pessoas, outros a consideram uma experiência pessoal, que pode ser de prazer ou dor. 

Não existe consenso sobre o que é uma emoção. A emoção também é considerada uma 

disposição para ação. Outros ainda consideram como estrutura de significados em um 

acontecimento que afeta uma pessoa. As emoções começam para nós como uma 

vibração que sentimos no corpo. Dessa forma, o que é preciso perceber em primeiro 

lugar é que elas se caracterizam por ter um componente sensorial. Este componente 

pode ser a visão, a audição, o olfato, o tato ou o paladar. As sensações nos indicam a 

presença de uma emoção. Quando entramos em contato com algo agradável, sentimos 

felicidade. Quando entramos em contato com algo desagradável, sentimos raiva. Essa 

sensibilidade emocional está instalada na mente. (CASASSUS, 2009) 

Semelhante ao autor Casassus, Goleman (2007) define emoção como qualquer 

agitação ou perturbação da mente, sentimento, paixão; qualquer estado mental veemente 

ou excitado, entendendo que emoção se refere a um sentimento e seus pensamentos 

distintos, estados psicológicos e biológicos, e a uma gama de tendências para agir, 

verificando a existência de centenas de emoções, juntamente com suas combinações, 

variações, mutações e matizes. Existindo mais sutilezas de emoções  do que as palavras 

que temos para defini-las. 

De acordo com Pizzol (2015), as emoções servem para estabelecer a nossa 

posição no confronto com o meio ambiente e levam-nos ao encontro de certas pessoas, 

objetos, estratégias de ação e ideias, enquanto ao mesmo tempo nos afastam de outras. 

Algumas das emoções básicas são padrões inatos, que nascem com a pessoa e não 

requerem aprendizagem. No entanto, a expressão ou a inibição das emoções, tanto na 

infância como na vida adulta, depende do desenvolvimento cognitivo do indivíduo e do 

contexto cultural em que vive (CUNHA, 2010).  

Reisenzein (1995) propõem como emoções básicas a felicidade, a tristeza, a ira 

e o medo.  Indo um pouco mais além e compreendendo que as emoções básicas são 

instintivas, elas podem ser percebidas através de expressões do corpo, destacando-se a 



21 

 

importância da linguagem corporal, que é uma forma complexa de interação 

interpessoal, da qual temos pouca consciência, ocorrendo por vezes, à margem do nosso 

controle. Esta tem como função expressar sentimentos, emoções, reações e transmitir 

mensagens. Manifesta-se de forma natural, intuitiva e continuamente, mas é 

influenciada pelo contexto e pelas diferentes culturas. 

Cunha (2007) destaca que as emoções são de grande importância em três 

perspectivas: biológica, psicológica e social. No ponto de vista biológico levam 

modificações corporais. Quando ocorrem, alteram o traçado eletroencefalográfico, 

tensão dos músculos, a ativação do sistema nervoso vegetativo e certas secreções 

hormonais, nomeadamente da adrenalina, da insulina, dos corticosteroides e da tiroxina. 

Na perspectiva psicológica modificam características intelectuais, entre as quais se 

contam a percepção, o pensamento, a memória, a atenção, a capacidade de 

concentração, a consciência crítica ou as fantasias. Sob o ponto de vista social, 

desempenham um papel muito significativo na motivação humana. Podem influenciar 

aspectos muito variados, diversificados que vão desde a personalidade, às relações 

sociais, ao maior ou menores empenho em um curso profissional, à vida sexual, à 

ascensão numa carreira ou à própria forma de viver. 

2.2 Razão e Emoção: Indissociáveis 

Durante muito tempo a emoção foi analisada como oposta à razão, sendo a razão 

uma das capacidades mais refinadas da espécie humana e completamente independente 

da emoção. Recentemente, a neurociência tem procurado investigar como a emoção 

integra os processos de raciocínio e de tomada de decisão. O trabalho de Damásio 

(1996), que é realizado a partir de estudos com indivíduos com lesões neurológicas, 

indica que uma redução seletiva da emoção é tão prejudicial para a racionalidade quanto 

à emoção excessiva. E, a despeito de avaliações dicotômicas, não é verdade que a razão 

é otimizada na ausência da emoção. Ao contrário, segundo o autor, é “provável que a 

emoção auxilie o raciocínio”, em especial quando se trata de questões pessoais e sociais 

que envolvem risco e conflito (SANTOS, 2007).  

O aspecto racional é aquele que vive sob o comando do nosso superego, que dita 

o certo e o errado, adequado ou inadequado, são os valores, a ética, a moral, o bom 

senso, a praticidade, o controle, enfim tudo que envolve a objetividade. Já o aspecto 

emocional, diz respeito ao inconsciente, ao afeto, sonhos, desejos, fantasias, ou seja, 
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todo um conteúdo sob o qual  não se tem controle e que nos diferencia dos animais. 

Muitas vezes o produto final dessa união é o conflito, e não há porque temê-lo, ele 

apenas sinaliza que está no momento de encontrar um equilíbrio (AMARAL, 2015). 

Podemos dizer que possuímos duas mentes, consequentemente, dois tipos 

diferentes de inteligência: racional e emocional. Nossa performance na vida é 

determinada não apenas pelo QI (Quociente de Inteligência), mas principalmente pela 

Inteligência Emocional. Na verdade, o intelecto não pode dar o melhor de si sem a 

Inteligência Emocional, ambos são parceiros integrais na vida mental. Quando esses 

parceiros interagem bem, a Inteligência Emocional aumenta e também a capacidade 

intelectual. Isso derruba o mito de que devemos sobrepor a razão à emoção, mas ao 

contrário, devemos buscar um equilíbrio entre ambas (GOLEMAN, 1995). 

A inteligência emocional envolve a capacidade de perceber 

acuradamente, de avaliar e de expressar emoções; a capacidade de 

perceber e/ou gerar sentimentos quando eles facilitam o pensamento; a 

capacidade de compreender a emoção e o conhecimento emocional; e a 

capacidade controlar emoções para promover crescimento emocional e 

intelectual. (MAYER; SALOVEY
1
, 1997 apud BUENO; FRANCISCO; 

MACKENZIE, PRIMI 2003, P. 15). 

 

Sem emoções a razão não é possível porque são elas que validam a escolha desta 

ou daquela estratégia de tomada de decisões (DAMÁSIO, 1994). 

2.3 A Formação do Enfermeiro e as Competências Socioemocionais 

Podemos constatar que o processo de formação do enfermeiro evoluiu desde a 

época de Florence até os dias atuais. Inicialmente, este estava ligado aos aspectos de 

controle do ambiente, teoria ambientalista de Florence, passando depois para uma fase 

na qual havia uma ênfase maior  na aprendizagem de questões técnicas, com o foco em 

tarefas e procedimentos de enfermagem. A fase de cunho científico teve início com o 

ensino voltado para o desenvolvimento de procedimentos embasados em princípios 

científicos (Souza, et al 2006). 

                                                           
1
 MAYER, J. D. & SALOVEY, P. (1997). What is emotional intelligence? Em P. Salovey & D. J. Sluyter 

(Orgs.), Emotional development and emotional intelligence: Implications for Educators (pp. 3-31). New 

York: Basic Books. 
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O ensino científico direcionado para aprendizagem dos aspectos técnicos reforça 

o modelo biomédico e dificulta uma maior aproximação com o cliente, pois, quando 

formados, os profissionais tendem a ter uma maior preocupação em atender às 

necessidades biológicas do indivíduo, colocando em segundo plano o envolvimento 

com outros aspectos do ser humano. 

O comum na prática profissional são os profissionais de enfermagem 

aproximarem-se dos clientes quando vão realizar algum tipo de procedimento, mesmo 

que estejam preocupados com outras necessidades, ligadas  à manutenção da 

hemodinâmica do indivíduo, pela observação rigorosa dos sinais vitais, do 

funcionamento adequado dos equipamentos, aprisionam os profissionais ao aparato 

tecnológico, o que geralmente é reforçado pelas instituições e pela própria legislação 

profissional (SOUZA JÚNIOR, CAVALCANTI, MONTEIRO et al., 2003). 

Na enfermagem o termo cuidado é significativamente amplo e envolve todas as 

dimensões do indivíduo. Este, no seu contexto mais amplo, promove no ser cuidado 

uma sensação de ser respeitado em sua individualidade e no ser que cuida a sensação de 

responsabilidade pela vida do outro. 

Sendo assim diante do contexto exposto acima, qualquer organização seja uma 

escola, uma empresa ou um clube, por ser um organismo vivo é feitas de pessoas. E 

pessoas têm crenças, valores, sentimentos, inteligência e principalmente diferenças. Em 

qualquer ambiente encontramos pessoas com habilidades diferentes e aspectos 

motivadores diferentes. A organização do século XXI é formada por equipes e redes de 

equipes, principalmente na enfermagem. As mais modernas e mais preparadas para esse 

novo cenário valorizam seus recursos humanos e lhes dão oportunidades para que 

possam desenvolver conhecimento sobre sua Inteligência Emocional (aspecto que deve 

ser estimulado desde a graduação de enfermagem). O conceito de Inteligência 

Emocional descreve as competências das pessoas que precisam lidar e se adaptar às 

extraordinárias mudanças que ocorrerão nas próximas décadas, assim como no âmbito 

do cuidado de enfermagem, como, por exemplo: 

A autoconsciência: observar-se e reconhecer os próprios sentimentos; formar um 

vocabulário para os sentimentos; saber a relação entre pensamentos, sentimentos e 

reações; 
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A Tomada de decisão pessoal: examinar suas ações e conhecer as consequências 

delas; saber se uma decisão está sendo governada pelo pensamento ou sentimento; 

Lidar com sentimentos: monitorar a ‘’ conversa consigo mesmo’’ para 

surpreender mensagens negativas como repreensões internas; compreender o que está 

por trás de um sentimento; encontrar meios de lidar com medos, ansiedades, ira e 

tristeza;  

Lidar com tensão: aprender o valor de exercícios e métodos de relaxamento; 

Empatia: compreender os sentimentos e preocupações dos outros e adotar a 

perspectiva deles; reconhecer as diferenças no modo como as pessoas se sentem em 

relação a fatos e comportamentos; 

Comunicação: falar efetivamente de sentimentos; tornar-se um bom ouvinte e 

perguntador; distinguir entre o que alguém faz ou diz e suas próprias reações ou 

julgamentos a respeito; falar de si em vez de culpar os outros; 

Autorrevelação: valorizar a franqueza e construir confiança num 

relacionamento; saber quando é seguro arriscar-se a falar de seus sentimentos; 

Intuição: identificar padrões em sua vida e reações emocionais; reconhecer 

padrões semelhantes nos outros; 

Autoaceitação: sentir orgulho e ver-se de forma positiva; reconhecer suas forças 

e fraqueza; ser capaz de rir de si mesmo; 

Responsabilidade pessoal: assumir responsabilidade; reconhecer as 

consequências de suas decisões e ações; aceitar seus sentimentos e estados de espírito; ir 

até o fim nos compromissos; 

Assertividade: declarar suas preocupações e sentimentos sem ira nem 

passividade; 

Dinâmica de grupo: cooperação; saber quando e como conduzir e ser conduzido; 

Solução de conflitos: saber lutar limpo com outras pessoas; adotar o modelo 

vencer/ vencer para negociar acordos (GOLEMAN, 1995). 

2.4 O Papel das Emoções no Âmbito Educacional 
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A ideia de escola é, desde suas origens, antiemocional. O mesmo ocorre com os 

sistemas educativos.  A ideia de ser humano que prevalecia quando foram criados os 

sistemas educativos nacionais do século XIX era a de um ser cuja dimensão racional era 

o que constituía como tal. Tudo que fosse emocional e corporal era o que constituinte 

do ser animal – as inclinações animais -, em oposição a essa faculdade superior que era 

sua capacidade de raciocinar. As faculdades e escola eram para a educação do ser 

racional e não para a educação do ser emocional (CASASSUS, 2009). No entanto por 

mais surpreendente que possa parecer os objetivos da escola antiemocional são 

emocionais, pois procure – se a submissão através do medo (autoridade), a vergonha 

(por meio de humilhações), entre outras. 

Além do trabalho com as emoções promover desenvolvimento do 

autoconhecimento, do desempenho intelectual e social, é fundamental  na conformação 

da memória, uma vez que os estímulos carregados de emoção são registrados de 

maneira intensa na memória. A esta relação Vygotsky (2001) chama de regra 

pedagógica, a qual se refere à utilização de reações emocionais no processo de 

aprendizagem como estratégia de ensino e motivação através dos sentimentos 

despertados ao se aprender algo novo. Em outras palavras Monte-Serrat (2007), explica 

que “a memória é o continente da subjetividade e a plataforma da inteligência, do 

raciocínio e da criatividade”. 

Sobre as áreas cerebrais envolvidas na memória, há uma região em que ficam 

armazenadas as “memórias emocionais”. Essas memórias são armazenadas juntamente 

com a emoção vivenciada no momento. Esse fato explica porque costumamos lembrar 

episódios passados que foram marcantes em nossa vida (KANDEL, 2009). 

Ainda sobre a relação emoção/memória, com base em Pergher et al (2008) 

destacamos  que se o indivíduo estiver num estado de humor como a alegria, ele se 

recordará com facilidade das memórias relativas a esse estado de humor, isso acontece 

em qualquer estado de humor para qual ele se encontrar. 

Se relacionarmos essa argumentação com o trabalho em sala de aula, fica mais 

fácil entendermos porque os alunos não se recordam na hora da prova de um 

determinado conteúdo, pois estão em estado de “pressão emocional” e fica difícil nesse 

estado, recuperar informações que foram armazenadas num estado de humor diferente 

do que se passa no momento. 
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Enfim, conforme Sarmiento et al (2007) a emoção é fundamental no processo de 

fixação das memórias. Ressaltamos ainda, que emoção e memória também são 

fundamentais na aprendizagem. 

Outro aspecto fundamental a ser considerado nesse contexto, é a função do 

educador, o qual deverá ter a sensibilidade necessária para transpor as barreiras do seu 

próprio conhecimento, e da sua prática em sala de aula. E isso pressupõe que ele não é 

um mero transmissor de conhecimentos, mas, acima de tudo, deve ser capaz de preparar 

os seus alunos para serem eles mesmos, de modo que sejam conscientes e responsáveis 

na sua capacidade de ser, de sentir, de pensar e de agir. Parece bastante evidente, que a 

partir do momento em que o professor for capaz de reconhecer as emoções de seus 

alunos (alegria, tristeza, medo, raiva, vergonha...), inevitavelmente, estará criando um 

canal extremamente fértil e acessível para uma perfeita interação (WEDDERHOFF, 

2015). 

A formação acadêmica não oferece praticamente nenhum preparo para as 

adversidades ou oportunidades que a vida impõe. Apesar de um alto QI não ser garantia 

de prosperidade, prestígio ou felicidade, nossas escolas e cultura concentram-se na 

capacidade acadêmica, ignorando o desenvolvimento da Inteligência Emocional. As 

emoções são um campo com o qual podemos lidar da mesma forma como a matemática 

ou física, com maior ou menor talento, e exige seu conjunto exclusivo de aptidões. 

Essas aptidões são decisivas para a compreensão do por que um indivíduo prospera na 

vida, enquanto outro, de igual capacidade intelectual, não passa da estaca zero 

(WEISINGER, 1997). 

3 METODOLOGIA 

3.1  Abordagem Metodológica e Tipo de Estudo 

Estudo de natureza qualitativa, de abordagem Sociopoética. 

A escolha pela pesquisa qualitativa decorre do desejo de investigar fenômenos 

centrados na subjetividade e interpretação dos sujeitos envolvidos. 

Para Minayo (2001), a pesquisa qualitativa 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 

reduzidos à operacionalização de variáveis.  
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 Segundo Gerhardt e Silveira (2009), as características da pesquisa qualitativa 

são: objetivação do fenômeno; hierarquização das ações de descrever, compreender, 

explicar, precisão das relações entre o global e o local em determinado fenômeno; 

observância das diferenças entre o mundo social e o mundo natural; respeito ao caráter 

interativo entre os objetivos buscados pelos investigadores, suas orientações teóricas e 

seus dados empíricos; busca de resultados os mais fidedignos possíveis; oposição ao 

pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências. 

Já a Sociopoética como uma prática filosófica tem por objetivo a produção de 

conceitos sobre os temas e problemas que mobilizam os grupos com os quais trabalha. 

Assim, em grupo, utilizando, em suas pesquisas, técnicas artísticas e o corpo todo para 

produzir conceitos, a Sociopoética também acredita que usar apenas a razão na pesquisa 

é reduzir a capacidade de criação, de invenção no ato de conhecer. Para essa prática de 

pesquisa, quando se conhece e pesquisa é preciso envolver-se de corpo inteiro.  Com 

relação ao seu corpo teórico, a sociopoética fundamenta-se nos seguintes princípios: o 

grupo pesquisador como dispositivo; a importância do corpo como fonte de 

conhecimento; o papel da criatividade de tipo artística no aprender, no conhecer e no 

pesquisar; a ênfase no sentido ético no processo de construção dos saberes.  

3.2  Referencial Teórico-Metodológico  

O método sociopoético foi criado pelo filósofo e pedagogo Jacques Gauthier a 

partir de suas vivências compartilhadas no movimento de luta dos Kanak, povo indígena 

da Nova Caledônia, por sua independência contra o colonialismo francês (PETIT et al., 

2005). 

Do ponto de vista epistemológico, a sociopoética foi gerada por meio de uma 

combinação de conhecimentos trazidos da pedagogia do oprimido, da análise 

institucional e da esquizoanálise. De Paulo Freire e da pedagogia do oprimido, foi 

herdado o método do grupo-pesquisador, o qual acredita que os grupos, objetos da 

pesquisa, podem e devem se tornar autores da pesquisa e da sua aprendizagem, 

participando também do processo de criação de conhecimento, tornando-se "co-

pesquisadores”. Trata-se de uma postura de respeito mútuo e de troca entre saberes 

intelectuais e populares (PETIT et al., 2005). Da análise institucional - teorizada, entre 

outros, por René Lourau e George Lapassade -, a sociopoética toma a ideia de 

dispositivo, entendido como qualquer estrutura que permita tornar visível o que era 
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escondido na vida ordinária, ideia que está no centro da própria possibilidade de 

analisar, criticar e autocriticar (PETIT et al., 2005). 

Finalmente, podemos afirmar que outro referencial importante da sociopoética 

são as ideias de Gilles Deleuze e Felix Guattari voltadas para a proposta que ficou 

conhecida como "Esquizoanálise", e que parte do princípio de que o processo de 

constituição de subjetividades envolve as relações entre desejo e produção. O desejo é 

conceituado com base no conceito freudiano de processo primário, onde não existem a 

negação nem a falta. O conceito de produção é retomado com base na proposta marxista 

que envolve a forma como se organiza a produção de bens, valores e serviços. Segundo 

estes autores, não existe um mundo social, externo, baseado na produção, e outro 

interno, individual, perpassado pelo desejo. Produção e desejo passam a formar uma 

máquina que vai gerar formas de existir no mundo (produção de subjetividades) 

(DELEUZE, GUATTARI, 1968). 

Para Gauthier (2012, p.73) a Sóciopoética segue cinco princípios básicos: 

 O GP (Grupo - Pesquisador) como dispositivo: 

Não é uma técnica de pesquisa, mas um quadro dentro do qual diversas técnicas 

podem ser desenvolvidas, onde o pesquisador usa um “tema orientador” como ponto de 

partida para chegar àquilo que ele quer (GAUTHIER, SANTOS; 1996).  Nele, cada 

participante está ativo em todas as etapas da pesquisa (produção de dados, leituras 

analíticas e transversais desses dados, socialização...) e pode interferir (GUATHIER, 

2012). 

 A importância das culturas dominadas e de resistência: 

Leva-se em conta valores, visões próprias, crenças, interações com variadas 

culturas e experiências pessoais de crescimento de todos os integrantes do grupo. 

Orientação que influenciam na maneira de interpretar o mundo (GAUTHIER, 2012). É 

preciso que o enfermeiro forme grupos com seus clientes, não se considerando o único 

detentor do saber em saúde e enfermagem (SANTOS et al, 2010, p.645). 

 A importância do sentido espiritual e humano, das formas e dos conteúdos no 

processo de construção de saberes: 

“Atentar para a dimensão espiritual, humana e política do cuidar em 

enfermagem a fim de implementar cuidados e desenvolver projetos de ensino e de 
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investigação de qualidade, visando à satisfação do cliente e do profissional” (SANTOS 

et al, 2010, p.646).  

 A importância do corpo como fonte de conhecimento: 

Existe a possibilidade de se perceber o corpo como desencadeador de potências 

criadoras, por meio de oficinas, com uso de técnicas artísticas (SILVEIRA et al, 2008). 

 O papel da criatividade no aprender, no conhecer e no pesquisar:  

Para Oliveira, Amaral e Azevedo (2012) promover ações que impliquem a 

capacidade de sonhar e criar é relevante independentemente do ambiente em que 

estejamos inseridos. Ações que oportunizem a criação através de diversos mecanismos, 

como a pintura, a escultura, o teatro, a fotografia e a literatura, trazendo-os como 

dispositivos de geração de conhecimento para as oficinas realizadas, resultando em 

produções materiais e criação de novas possibilidades de saber e de ser (SILVEIRA et 

al, 2008). Os sociopoetas privilegiam formas artísticas de produção de dados e colocam 

em jogo capacidades criadoras que mobilizam o corpo inteiro e revelam fontes não 

conscientes de conhecimento (GAUTHIER, 2012).  

3.3 Cenário do Estudo 

Para atender a necessidade da pesquisa, utilizamos como campo de estudo a 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC), pertencente à Universidade 

Federal Fluminense (UFF), localizada no Estado do Rio de Janeiro em específico no 

município de Niterói. A escolha deste local vai de encontro ao desejo de contribuir com 

a criação de medidas e/ou estratégias que possam ser implementadas para a melhoria da 

educação no que tange aos aspectos emocionais na formação do enfermeiro na 

instituição. 

3.4 Participantes da Pesquisa 

Os participantes do estudo foram os estudantes do curso de graduação em 

enfermagem. 

Os critérios para inclusão dos participantes foram: os estudantes do 8° e 9° 

períodos da graduação (pois são alunos que já cursaram a maior parte das disciplinas 

teóricas e práticas da graduação, portanto acredita-se que estes alunos tenham um 

número maior de vivências e experiências a serem desveladas e exploradas na 
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pesquisa), alunos regularmente matriculados no curso, e que também aceitarem 

participar da pesquisa assinando o termo de consentimento livre e esclarecido.  

Como critério de exclusão estabeleceu-se que alunos ouvintes, monitores da 

disciplina de saúde mental/psiquiatria, PIBICs (Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Cientifica) na área de saúde mental/ psiquiatria não participariam da pesquisa, 

pois já possuem uma grande interação sobre o tema em questão, podendo desta forma 

causar certa influencia nos resultados do estudo. 

Ao convidar os acadêmicos de enfermagem da UFF do ultimo período da 

graduação encontrou-se dificuldades, pois são alunos que estão em campos de estágio 

distintos, devido à possibilidade que a graduação oferece de escolha sobre a área que 

desejam atuar, com o intuito de já  no final da graduação delimitar o campo  que o aluno 

gostaria de exercer sua pratica profissional. O fato de estarem em campos diferentes de 

estágio gerou dificuldades relacionadas à escolha e marcação das datas e horários de 

agendamento das etapas de produção dos dados.  

Após o primeiro contato com os alunos, criou-se um grupo no Whatsapp 

intitulado ‘’Enfermagem e Emoções’’, com o objetivo de facilitar a comunicação e o 

encontro para a realização das atividades, através do mesmo foi possível entrar em 

contato com o grupo, agendando de acordo com a disponibilidade os três encontros para 

as oficinas. Sendo que as datas não foram marcadas todas de antemão, mas sim de 

acordo com o retorno do grupo sobre a disponibilidade de tempo ao longo do processo 

da produção dos dados. Em um segundo momento, após a primeira oficina foi criado 

um novo grupo no Whatsapp, este agora intitulado ‘’Sociopoética e  Emoções’’,  apenas 

com os alunos que participaram  da primeira  etapa da pesquisa, isto teve como objetivo 

assegurar a participação dos mesmos sujeitos em todas as etapas do estudo, até o final 

da pesquisa. Vale ressaltar que o Whatsapp além de facilitar a aproximação com os 

participantes, estabelecendo vinculo, assumiu o papel de ferramenta tecnológica  para 

convite e ‘’recrutamento’’ dos mesmos. 

Portanto, utilizar o aplicativo de comunicação WhatsApp como recurso didático 

metodológico se torna viável para o processo  de ensino-aprendizagem, na medida em 

que possibilita a ação comunicativa entre os estudantes. O que se tem é a configuração 

de um espaço virtual de conversação que estimula a aproximação dos estudantes, bem a 

aproximação com os conteúdos em questão (ARAÚJO, JÚNIOR; 2016). 



31 

 

3.5  Produção dos  Dados 

     Para desenvolver os objetivos do estudo nos valemos do dispositivo do Grupo-

Pesquisador, próprio da abordagem sociopoética. 

De acordo com Torres, Santos e Vargens (2008), o grupo pesquisador é um 

método inovador de se fazer uma pesquisa científica, pois transforma os sujeitos em co-

pesquisadores, mobilizando-os a participarem de todas as etapas requeridas para a 

realização de um estudo desta natureza. Ainda afirmam que para se promover a 

integração do saber racional com o saber corporal é recomendável à utilização de 

técnicas artísticas e variadas de produção de dados. 

Os dados produzidos dependem da técnica de pesquisa utilizada. E a 

sociopoética pede para os pesquisadores o uso de técnicas artísticas, ou de criatividade, 

que eles possam conhecer e desenvolver com competência. Ao realizar uma entrevista, 

obeteremos um tipo de resposta, caracterizada pela atenção do entrevistado a fala do 

pesquisador. Com o uso da técnica teatral, por exemplo, podemos ter dados que 

misturam o elemento afetivo e o intelectual, com outra que mexe com os sentidos, 

podemos obter ainda outros resultados (GAUTHIER, 1999). A proposta do grupo-

pesquisador promove uma nova relação de forças e reverte o modelo vertical de um 

pesquisador que interpreta a fala dos sujeitos, impondo sua palavra como final. Nesse 

momento, o participante, antes alienado, passa a ser sujeito na produção de 

conhecimento (SILVEIRA et al, 2008). 

As etapas propostas ao grupo-pesquisador para a produção de dados, com o 

objetivo de colaborar com o processo criativo segundo Tavares (2016) foram: 

 Primeiro encontro 

O primeiro encontro ocorreu no dia 24 de outubro de 2016, à tarde, com 

aproximadamente 2h de duração. 

O local utilizado foi a sala 65 da EEAAC (Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa) da UFF, que possui refrigeração, iluminação e cadeiras móveis 

permitindo a organização do espaço, e a criação de um ambiente acolhedor. As cadeiras 

foram dispostas de maneira que ficassem em círculo dentro da sala e os materiais para 

utilização na experimentação estética organizados para fácil acesso e registro da 
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experiência através de filmagem e gravação de áudio. A sala também foi decorada com 

borboletas feita de papel de revista para criar um ambiente acolhedor e agradável (ver 

foto em apêndice) 

Em um primeiro momento foi realizada a apresentação do facilitador  

(“pesquisador oficial’’), dos participantes (foi pedido aos alunos que dissessem seus 

nomes, uma habilidade e uma inabilidade pessoal/emocional, o período e depois se 

autonomeassem com o nome de uma emoção) da pesquisa e seu objetivos, e em seguida 

procedeu-se o contrato de convivência (concordância sobre a necessidade de demais 

encontros), a assinatura do Termo de Consentimento Livre e  Esclarecido, sendo uma 

cópia  recolhida pelos facilitadores e uma cópia de cada termo deixada com os co-

pesquisadores, conforme orienta Tavares (2016). 

Realizou-se junto ao grupo pesquisador, uma sondagem sobre a temática de 

interesse para discussão partindo do objeto proposto para investigação, não havendo 

sugestões de nenhuma natureza foram apresentados aos participantes os seguintes temas 

geradores elaborados previamente pelo facilitador: 

 As Competências Socioemocionais como Integrantes da Construção do 

Ser Enfermeiro. 

 Os Impactos da Dimensão Socioemocional: Benefícios e Prejuízos  

durante a Formação. 

 O Autoconhecimento para Lidar com a Dimensão Emocional – Suas 

Próprias Emoções. 

 O Papel da Instituição de Ensino como Apoiador e Promotor de Saúde 

Emocional na Formação Acadêmica de Enfermagem. 

 Após aproximadamente 15 minutos, os participantes chegaram à conclusão de 

que o tema gerador do grupo pesquisador seria - o autoconhecimento para lidar com a  

dimensão emocional – suas próprias emoções. Sendo definido o tema gerador, seguiu-se 

para etapa de relaxamento.  

Em um primeiro momento foi realizada a técnica de relaxamento, que conforme 

Gauthier (2012) tem importância ímpar nas sessões de produção de dados e é desejável 

em cada sessão. Que deve acontecer no início delas, favorecendo o uso da criatividade, 



33 

 

para que não se trabalhe apenas o lado racional. O autor, na mesma obra, ainda 

complementa que a produção de dados deve acontecer imediatamente após, quando os 

copesquisadores estão no melhor estado de relaxamento, com a mente a mais vazia 

possível. Durante o relaxamento foi pedido aos alunos que sentados respirassem 

profundamente, fechassem os olhos e que fossem percebendo o sentido do próprio 

corpo, enquanto a sala estava aromatizada por incenso e ao fundo se tinha uma música 

relaxante, os acadêmicos nitidamente liberam a tensão da cabeça, olhos, ombros, tronco, 

braços e pernas, ocorrendo de forma efetiva o relaxamento mental e corporal. 

A dinâmica proposta aos participantes seguiu os princípios da Técnica da 

História a Continuar, própria da sociopoética.   

Nesta dinâmica é apresentado ao dispositivo do grupo pesquisador 5 histórias/ 

relatos sobre questões emocionais vivenciadas pelos acadêmicos de enfermagem 

(situações extraídas do resultado da pesquisa intitulada ‘’A Educação Emocional na 

Formação do Enfermeiro’’, por mim realizada como trabalho de conclusão de curso, 

pesquisa está que levantou a necessidade dos estudos em relação as emoções na 

formação e deu continuidade ao presente estudo). As situações foram lidas pelos alunos 

sendo proposto aos mesmos que escolhessem um das historias para traçar/reescrever  

um novo desfecho individualmente  para  após os diferentes términos serem discutidos 

ou teatralizado um novo desfecho.  

Os co-pesquisadores após escolherem a historia (anexo 1), concordaram com a 

realização da dinâmica e optaram pela teatralização coletiva, reinterpretando a história 

com novo final. Segundo o autor Gauthier (2012) a astúcia das historias propostas é 

chegar a um ponto onde exista um conflito intenso, e os personagens devam fazer 

escolhas claras (obviamente não sugeridas, nem induzidas e sim deixadas abertas à 

criatividade dos participantes), isto dá apoio para elaborar a complexidade do problema 

de pesquisa e gera riqueza e variabilidade na produção dos dados.  

Para que os alunos pudessem representar a história escolhida foram levados 

materiais lúdicos - lenços, chapéus, jaleco, estetoscópio, tecidos, luva de procedimento 

entre outros que pudessem reproduzir o cenário do ambiente hospitalar, presente em 

todas as historias. 
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Ao final os participantes foram estimulados a falar sobre a experiência e discutir 

a partir disso sobre a dimensão emocional em sua formação. Ao termino de tudo foi 

ofertado aos alunos saquinhos com bombons, em forma de agradecimento pela 

participação. 

 Segundo Encontro 

O segundo encontro foi combinado e agendado com os alunos no dia 07 de 

novembro de 2016 à tarde, também na Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

(EEAAC), porém somente 1 aluna foi ao encontro, não sendo deste modo  viável a 

produção dos dados naquele dia e momento. Na intenção de respeitar o esforço da aluna 

de ir até o encontro, realizei a dinâmica que seria aplicada ao grupo individualmente, 

pois a mesma morava longe e foi solidariamente só para participar da pesquisa. Os 

alunos gentilmente justificaram a ausência pelo fato de estarem em vias de apresentar o 

trabalho de conclusão de curso. Então o encontro foi reagendado. 

 No dia 24 de novembro à tarde o local utilizado foi a sala 53, da EEAAC, que 

possui refrigeração, iluminação e cadeiras móveis permitindo a organização do espaço, 

e a criação de um ambiente acolhedor. As cadeiras foram dispostas de maneira que 

ficassem em círculo dentro da sala e os materiais para utilização na experimentação 

estética organizados para fácil acesso e registro da experiência através de filmagem e 

gravação de áudio, assim como no primeiro encontro, com aproximadamente 2h de 

duração. 

Realizou-se novamente junto ao grupo pesquisador, uma sondagem sobre a 

temática de interesse para discussão partindo do objeto proposto para investigação, e os 

alunos optaram por dar continuidade ao tema: O Autoconhecimento para Lidar com a 

Dimensão Emocional – Suas Próprias Emoções. Isto ficou evidenciado desde o primeiro 

encontro, então foi possível pensar em uma dinâmica que trabalhasse esta questão. 

Em seguida realizou-se a etapa de relaxamento e mais uma vez os alunos 

demonstraram através da atitude corporal que o relaxamento de fato trouxe 

tranquilidade, após fecharem os olhos e manterem a concentração na respiração. 

A dinâmica proposta aos participantes neste segundo encontro partiu de uma 

adaptação da técnica da Árvore do Conhecimento própria da Sociopoética, sendo então 

nomeada Árvore das Emoções.  
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Nesta dinâmica é oferecido individualmente aos alunos 5 pequenos pedaços 

retangulares de  papéis e em cada recorte de papel está escrito o nome de uma das partes 

que compõe uma árvore (raiz, tronco, galhos, copa e céu – parte final da árvore, para 

além das folhas). E em seguida foi proposto ao grupo que respondesse as seguintes 

perguntas em cada papel correspondente à estrutura da árvore (o facilitador leva as 

perguntas formuladas que no momento do questionamento são reformuladas pelo 

próprio grupo-pesquisador, inicialmente nas perguntas consta a palavra ‘’saberes’’, por 

exemplo: Na sua vida, quais os saberes relacionados às emoções que são as raízes e 

alimentam todos os outros?). O grupo reformula as perguntas retirando a palavra 

‘’saberes’’, deste modo às cinco perguntas ficaram assim: 

1) Na sua vida, o que relacionado às emoções são as raízes e alimentam todos 

os outros (as outras estruturas da árvore)? 

2) O que relacionado às emoções é o tronco por onde circula a seiva? 

3) O que relacionado às emoções são os galhos? 

4) O que relacionado às emoções é a copa? 

5) O que relacionado às emoções é o céu, que você mesmo quer atingir? 

Na sequencia da dinâmica é dado aos alunos tempo para responder por escrito 

nos papéis, depois que todos respondem por escrito são questionados se desejam falar 

sobre o que cada um escreveu os alunos então aceitam e compartilham com o grupo. 

Após falarem da construção de sua árvore imaginária o grupo é estimulado a 

confeccionar uma árvore coletivamente (ficam livre para esta construção), colocando 

nas partes das árvores o que fora questionado anteriormente. Para isto foi 

disponibilizados para os alunos matérias como pincéis, tinta, cartolina, tesoura, 

purpurina, canetinhas coloridas, lápis, lápis de cor, giz de cera, entre outros ( ver foto 

em apêndice).      

No final o grupo constrói uma grande árvore com os aspectos emocionais em 

suas partes, e após são estimulados a discutir sobre a dinâmica e seus efeitos junto ao 

tema gerador. Ao termino de tudo foi ofertado bombons aos alunos a pedido dos 

mesmos. 
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 Terceiro Encontro 

Este encontro ocorreu no dia 16 de Fevereiro de 2017 a tarde na mesma 

instituição dos encontros anteriores, nas mesmas condições adequadas para a pesquisa. 

Neste momento participaram 2 facilitadores, com o objetivo de conduzir melhor a 

discussão, sobre a problematização desenvolvida  dos dados dos participantes dos 

encontros anteriores. Somente 4 alunos participaram desta etapa, devido a pausa para 

férias e o fato de morarem distante da instituição.  

O terceiro encontro tratou-se, portanto da contra-análise. A contra-análise é um 

momento dialógico, onde não se trata de saber quem tem razão no caso de divergências 

entre co-pesquisadores e facilitadores e sim de ampliar as visões, introduzindo mais 

diferenciação. Corrêa (2009, p.5) fala que “o diálogo exige uma relação horizontal onde 

não haja hierarquização de saberes, onde estes possam se encontrar, se expressar, serem 

trocados e refeitos”.  

Na contra-análise podem surgir novos problemas e novos conflitos. Entretanto, 

não foi o caso desse encontro, pois os participantes acabaram por concordar com todos 

os pontos que foram expostos nas oficinas. 

Os resultados da contra-analise estão distribuídos junto com os demais dados nas 

categorias de analise. 

3.6  Análise dos Dados 

O tratamento dos dados está valendo-se da contra-análise, própria da sociopética 

(os dados produzidos são analisados com os participantes). Segundo Gauthier (2009, p. 

7), trata-se de momento em que os co-pesquisadores no grupo estudam criticamente as 

hipóteses dos facilitadores sobre seu pensamento (sobre o inconsciente do seu 

pensamento), hipóteses pelas quais os facilitadores propõem problemas e conflitos. É 

um momento dialógico, onde não se trata de saber quem tem razão no caso de 

divergência entre co-pesquisadores e facilitadores, e sim de ampliar as visões, 

introduzindo mais diferenciação, mais heterogeneidade, mais complexidade. Na contra-

análise podem surgir novos problemas e novos conflitos.   

Outra técnica que será aliada é a análise temática de conteúdo. Trata-se de “um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos, 
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sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores que 

permitam inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 

destas mensagens” (BARDIM, 2009). O uso da analise temática de conteúdo nesta 

pesquisa decorre do fato do pesquisador do estudo ser ‘’debutante’’ dentro da 

metodologia sociopoética, sendo este o primeiro estudo sociopoético do pesquisador, 

deste modo ainda está havendo uma apropriação deste método, isto serve também para 

academia que ainda caminha na compreensão dos princípios e estudos sociopoéticos, 

por isto optou-se mesclar o estudo com uma análise oriunda da pesquisa tradicional. 

Pode-se caracterizar esse feito por triangulação de métodos. A triangulação permite que 

o fenômeno em estudo seja abordado de diferentes formas, ou por meio de métodos 

múltiplos, em tempos e com base em fontes diferentes (ZAPPELLINI e 

FEUERSCHÜTTE, 2015). 

3.7 Aspectos Éticos da Pesquisa 

Para o desenvolvimento do estudo foram atendidas as exigências da Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde, a qual normatiza a realização de pesquisas 

envolvendo seres humanos, de modo a assegurar os preceitos éticos (BRASIL, 2012a).  

A presente Resolução incorpora, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, 

referenciais da bioética, tais como, autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e 

equidade, dentre outros, e visa a assegurar os direitos e deveres que dizem respeito aos 

participantes da pesquisa, à comunidade científica e ao Estado (BRASIL, 2012b). 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética, 

CAAE:57072416.3.0000.5243. 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÕES 

De modo a atingir o objetivo geral e específico do estudo, esta análise foi 

produzida a partir dos três encontros do grupo pesquisador. A pretensão foi investigar 

não os homens, como se fossem peças anatômicas, mas o seu pensamento-linguagem, 

emocionalidade, referido à realidade, os níveis de sua percepção dessa realidade, a sua 

visão do mundo, em que se encontram envolvidos o “tema gerador” (FREIRE, 2014b). 

4.1 Resultados e discussão obtidos mediante a dinâmica do primeiro 

encontro 
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Neste encontro participaram 13 estudantes, componentes do Grupo- 

Pesquisador. Porém no decorrer da atividade 3 estudantes pediram para se retirar devido 

a compromissos com atividades acadêmicas, então ao final  da atividade grupal 

tínhamos 10 alunos. 

Mesmo com a dificuldade de horário e data para realizar o grupo- pesquisador, 

os alunos demonstraram-se muito receptivos as propostas da pesquisa. 

Durante o encontro algumas dificuldades foram identificadas. No momento que 

foi pedido para os alunos se autonomearem com o nome das emoções, os mesmos não 

conseguiram (por não terem conhecimento dos nomes das diferentes emoções, mesmo 

com a ajuda do facilitador), finalmente todos de intitularam pela emoção ansiedade.  

O fato dos alunos não reconhecerem e não nomearem as próprias emoções é em 

termos de análise, segundo Casassus (2009), uma incompetência emocional em relação 

a si mesmo (é estar desconectado da própria experiência emocional). E por outro lado, 

já de início revela a pouca familiaridade do estudante do último semestre do curso de 

graduação em enfermagem com a temática das emoções em saúde. 

4.1.1 Descrição das Experiências/ Vivências da Dimensão Socioemocional na 

Formação do Enfermeiro 

Nas subcategorias a seguir os alunos relatam as situações/vivências que lhes 

foram marcantes em relação à dimensão emocional durante o processo de formação. 

4.1.2 As Tensões Emocionais no Processo de Aprendizagem Teórico e Prático 

da Formação 

A presente categoria traz os depoimentos dos participantes em relação às tensões 

e dificuldades emocionais vividas durante a aprendizagem teórica e prática, no que diz 

respeito à assimilação dos conteúdos ministrados e estratégias de ensino-aprendizagem 

do curso de graduação em enfermagem. 

A aprendizagem é um processo fluido que pode acontecer a qualquer momento 

em que o indivíduo precise desenvolver novos repertórios para se adaptar ao seu 

ambiente. Na sociedade atual, onde as mudanças são cada vez mais rápidas e constantes, 

os indivíduos são desafiados a aprenderem continuamente, desenvolvendo diversos 
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tipos de habilidades e repertórios que lhes permitam lidar, adequadamente, com os 

resultados dessas mudanças (VASCONCELLOS, 2017). 

Ao abordar o papel das emoções na aprendizagem, é preciso considerar a 

proposição de Fineman (1997) de que as emoções são parte inerente da aprendizagem, 

já que emoção e cognição são processos fortemente inter-relacionados, sendo que todo 

pensamento é imbuído de emoção e vice-versa. 

Estudos têm demonstrado que a emoção influencia processos cognitivos como a 

atenção, memória e a recuperação de conhecimentos (PHELPS, 2006). Então podemos 

concluir que as emoções são preditoras da aprendizagem, esses resultados permitem 

inferir que, em uma situação de aprendizagem, o direcionamento da atenção, os 

conteúdos armazenados e a forma como eles serão compreendidos e recuperados 

sofrerão influência de um componente emocional, mesmo que isso não ocorra de forma 

consciente para o aprendiz. 

Na fala a seguir é possível perceber o sentimento de sobrecarga com o conteúdo 

programático oferecido, gerando um aumento de sua responsabilidade e 

consequentemente situações causadoras de desgaste físico, angústia, medo e 

insegurança, refletindo na qualidade de sua saúde mental e no seu desempenho 

acadêmico. 

O professor só tem que passar estudos de caso? Dez 

estudos de caso por semana para o aluno ficar que nem 

um desesperado.  Não adianta, vai fazer dez, mas não vai 

aprender com os estudos de casos. Não vai! Essa é a 

questão, porque não traz isso para prática? (Raiva). 

 

Porque assim, o estudo de caso, a gente foca muito na 

teoria, você fica um tempo com o paciente escreve aquele 

caso e enfim, faz aquela teoria toda. Só que eu vejo uma 

separação antes do quarto período, você está nota dez no 

conteúdo, quem estuda e se interessa, está ótimo. Depois 

você vai esquecendo aquilo e você só foca a prática. E 

então o enfermeiro, ele sai assim, meio que com um 

espaço, uma divisão muito grande entre teoria e a prática. 

Porque agora a gente está lá na prática, mas a teoria vai 

esquecendo, né?! De que forma a gente pode juntar isso? 

De que forma a gente pode adequar isso para que 

possamos sair um enfermeiro legal? Digamos assim... Eu 

sei a teoria e eu sei a prática (Ansiedade).  

 

Quando a gente começa nessa teoria, a gente não tem a 

ideia, não tem a visão de como é na prática, as vezes não 
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dá a importância que deveria dar, então eu acho também 

que se for pegar lá do ciclo básico, dá exemplos… 

Mostrar um pouco de como vai ser lá na frente (...) 

(Ternura). 

 

Porque a gente sempre tem aula de como fazer os 

procedimentos, mas não tem aula e se esse procedimento 

que você está fazendo der errado? O que você vai fazer? A 

gente não tem nenhum momento que fala isso pra gente, 

só falam que deu tudo certo. Mas 90% das vezes não dá 

certo de primeira (Tristeza). 

 

Deu errado você faz o que? Chora, sai correndo, grita, 

resolve, não resolve? (Ternura). 

 

 

Os depoimentos também ressaltam a importância de uma melhor articulação 

entre teoria e prática para melhor aprendizagem e fixação de conteúdos, posteriormente 

esta articulação poderá auxiliar no alivio da tensão emocional, visto que as falas 

apontam certa insegurança e preocupação com a qualidade da formação do profissional 

enfermeiro devido ao modelo de ensino instituído/disseminado. Seriam necessárias 

outras formas de ensino e aprendizagem?  

Desta forma o sistema educacional e o docente de enfermagem precisam estar 

abertos às mudanças em sua forma de trabalhar, apesar das dificuldades que nascem em 

meio a um constante de quebra de paradigmas; precisa também estar atento às 

metodologias ativas e às novas práticas pedagógicas, que extrapolam o simples repasse 

de informação/conteúdo. É essencial priorizar a troca de construções de conhecimentos 

de cada um, a escuta e o acolhimento nas relações, para que os futuros profissionais 

possam comungar com uma prática profissional humanista (ARAÚJO; VIEIRA, 2013, 

p. 100). 

Tem como pegar uma situação de prova, por exemplo, de 

uma disciplina e sentar para fazer essa roda, os fazer 

trocarem. Vai trazer uma maturidade muito grande para 

esses alunos (Felicidade). 

 

Eu acho que se já nas disciplinas abordassem: você em 

situação difícil de uma maneira diferente eu acho que 

você já conseguiria lidar um pouco melhor com as 

situações e consequentemente com as emoções (Tristeza). 

 

Eu falei da disciplina de saúde mental, trazer situações de 

improviso, (...) pensar não só no lado emocional do aluno 

para o futuro, mas essa estratégia serviria também para a 
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disciplina de Fundamentos, colocar para o aluno também 

intercorrências. Se acontecer isso, como você vai agir? 

Como que você aluno vai fazer? Vamos para laboratório? 

Beleza! Mesmo se for ao laboratório ver como o aluno 

tem que agir (Tristeza). 

 

 

A aprendizagem centrada no aluno, por exemplo, tem como premissa principal 

permitir a participação ativa do discente no seu processo de aprendizado que envolve 

seu crescimento pessoal e profissional e tem como pressuposto a ideia de que a 

colaboração docente-discente melhora a eficácia da ação docente (ARAÚJO; VIEIRA, 

2013 p.99). A educação problematizadora mostra-se como uma forma de vialibilizar 

questões referentes a ensino. Dentre as várias propostas de metodologias ativas a 

problematização tem sido muito utilizada como estratégia uma vez que estimula a 

participação do educando, desenvolvendo sua autonomia e sua compreensão da 

responsabilidade individual e coletiva no processo de aprendizagem (GIANNINI et al., 

2012, p.107) 

Durante a graduação eu diversas vezes me perguntava o 

porquê de eu estar repetindo tanto? Por que eu não estou 

dando conta? Fulana então cansou de falar: você está 

com muita coisa pra fazer (...). Então, eu tive um momento 

na faculdade que eu precisei olhar e falar assim: não dá, 

essa disciplina aqui eu não entendo. Esse conteúdo eu não 

consigo, eu já li isso 300 mil vezes, eu já estudei isso 4 

vezes e eu vou fazer essa disciplina de novo. Então em que 

momento eu paro para decidir isso também, é muito 

difícil. É um caminho muito grande, e muito doloroso 

(Ternura). 

 

Short e Yorks (2002) afirmam que a falta de confiança e autoestima, o medo do 

fracasso, o medo da resposta dos outros, o arrependimento e a lembrança de 

experiências negativas anteriores com relação à aprendizagem são sentimentos e 

emoções inibidoras da aprendizagem. Os sentimentos positivos seriam o 

desenvolvimento mútuo da confiança e afeto pelos colegas, a motivação e o 

engajamento emocional nas tarefas de aprendizagem. Essas emoções e sentimentos 

podem surgir antes de entrarem na sala de aula, sendo levadas de fora para o curso ou 

podem ser geradas durante o curso, pela relação com as tarefas e conteúdos da 

aprendizagem e também pela relação com o professor. 

Muitos problemas de saúde mental podem surgir na graduação e podem  

decorrer de estressores crônicos e de sofrimento emocional, porque muitos alunos com 
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dificuldades de aprendizagem não conseguem corresponder às expectativas sociais 

porque a sua neurodiversidade não é respeitada nem é compatibilizada com as 

exigências das aprendizagens escolares. Jovens sujeitos a muitos estresses provocados 

pela academia podem vir a sofrer de problemas emocionais, como ansiedade, depressão, 

desmotivação, vulnerabilidade, baixa produtividade, etc., que podem interferir com o 

seu rendimento escolar presente e futuro. As relações das emoções com as 

aprendizagens escolares são muito íntimas, daí a necessidade de explorar algumas das 

suas implicações recíprocas (FONSECA, 2016). 

Neste sentido debater tais questões remete à apreensão de um conjunto de 

determinantes que atuam nesse processo, no âmbito das relações sociais mais amplas, 

envolvendo questões macroestruturais, como direito, análise de sistemas e unidades 

escolares, bem como ao processo de organização e gestão do trabalho escolar, que 

implica questões como condições de estudo, processos de gestão da escola, dinâmica 

curricular, formação e profissionalização docente, entre outras. Nesse sentido, é 

fundamental ressaltar que a educação se articula a diferentes dimensões e espaços da 

vida social sendo, ela própria, elemento constitutivo e constituinte das relações sociais 

mais amplas. A educação, portanto é perpassada pelos limites e possibilidades da 

dinâmica pedagógica, econômica, social, cultural e política de uma dada sociedade 

(DOURADO; OLIVEIRA, 2009). 

4.1.3 A Dimensão Socioemocional nas Relações Interpessoais e a Necessidade de 

Autoconhecimento Emocional para Lidar com estas Relações. 

Falar das relações é fazer referência a um tipo de conexão que une uma pessoa a 

si mesma ou a outras pessoas. Quando uma pessoa se conecta consigo mesma ou com 

outra pessoa, está numa relação (CASSASUS, 2009). 

Ao conhecer as diferentes situações vivenciadas pelos estudantes poderemos 

também avaliar a questão da Competência ou Incompetência Emocional proposta por 

Casassus, que demonstra como agimos em relação ao enfrentamento e reconhecimento 

das nossas emoções, para que a partir daí possamos estar aptos à Educação Emocional 

que é traduzida como: [...] um conjunto de habilidades que o indivíduo adquire para 

auxiliar no desenvolvimento das suas emoções e sentimentos, ensinando-o a manifestá-

las de uma maneira melhor, orientando o indivíduo a ter certo manejo sobre seu 

comportamento emocional (CASASSUS, 2009). 
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 A única coisa que eu lembro, que na verdade nem aconteceu 

comigo, aconteceu com uma amiga próxima. É a relação mesmo, 

como na história (aluno faz referencia a história teatralizada na 

dinâmica), dos técnicos não tratarem bem os alunos. Muitos 

técnicos ali do Hospital entendem que é um hospital universitário 

e que os alunos estão ali para aprender, mas tem muitos que não 

entendem isso, e tratam os alunos como se eles fossem 

enfermeiros e que já tivessem que saber de tudo, e às vezes 

acabam maltratando e causando uma situação como a que 

aconteceu com uma amiga minha e foi uma situação muito ruim, 

dela começar a chorar porque a técnica a maltratou. .Então eu 

achei legal até o que a gente tratou na peça, da enfermeira 

conversar com os técnicos, explicar a situação e conversar com a 

professora e tentar acalmar também os alunos, por que isso é 

uma situação que pode ocorrer em qualquer momento e com 

qualquer um (Confiança). 

 

 

E às vezes também, por exemplo, não foi nem o caso da técnica 

tratar mal, mas dela se expressar... Você não sabe fazer isso com 

o paciente de tal jeito, porque para ela é óbvio. Então não 

necessariamente ela estava querendo ser superior ou ofender a 

outra pessoa, mas como a gente chega lá numa situação de tipo: 

estou aqui aprendendo... No setor do outro, nem sempre o 

professor está perto, a gente quer fazer o melhor e  chega alguém 

que fala uma coisinha assim, machuca, né!? E a gente desaba, 

mas assim, não vejo como se ela estivesse fazendo de propósito, 

para magoar. Mas a gente fica muito frágil com qualquer coisa 

que falam pra gente (Felicidade).  

 

 

Nos relatos trazidos pelas alunas à discussão da dimensão emocional se 

apresenta no conflito interpessoal da amiga com a técnica de enfermagem, isto 

demonstra que os aspectos emocionais não são somente evidenciados na relação 

acadêmico/ paciente, mas também no relacionamento acadêmico/equipe ou vice e versa. 

De acordo com Ribeiro (2001), a profissão de enfermagem deve partir de um 

relacionamento flexível e democrático, promovendo a saúde mental e consequentemente 

emocional, estimulando o desenvolvimento de personalidades sadias, substituindo 

práticas tradicionais, o tratamento frio e formal, por um relacionamento mais 

participativo, mais humano. 

 
A questão que nos mobiliza ao pensar na formação do enfermeiro é: como 

ensinar habilidades interpessoais (competências emocionais), dentre elas, a escuta 

sensível, empatia, compaixão, assertividade. É possível ensinar? Os teóricos da 
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psicologia social afirmam que tais habilidades são aprendidas desde a mais tenra idade 

no ambiente familiar. É uma aprendizagem que se dá em grande parte de maneira 

vicária e a qualquer momento da vida essas habilidades podem ser aprendidas, 

reforçadas, ampliadas (KESTENBERG, 2006). Portanto, a forma como as pessoas 

expressam seus sentimentos constitui-se numa competência social e emocional muito 

grande (GOLEMAN, 2007). 

Nós, seres humanos, crescemos com outros e por meio dos outros. Nossa 

natureza humana é viver em interação, em conexão, com outros, já que, em nossa 

origem, estamos unidos e ligados e é com esse coexistir que começamos a construir o 

subjetivo, o singular. O sentido de si mesmo surge da interação com outros. 

(CASASSUS, 2009).    

Nos relatos abaixo a participante ressalta a importância do autoconhecimento 

para melhor manejo das emoções nas relações cotidianas. 

Conhecer o espaço emocional próprio e o espaço compartilhado é um passo 

necessário, anterior a qualquer intenção de transformação. É importante explorar nossa 

experiência, aprender a reconhecer e aceitar as emoções tais como são, tanto em nós 

como nos outros (CASASSUS, 2009).   

 

Eu penso assim, mudar o comportamento da equipe, 

mudar o comportamento do outro, é uma coisa muito 

difícil. Agora, por isso que a gente tem que saber qual é o 

nosso comportamento. Porque independente das ações 

que acontecerem a gente tem que manter o controle de 

alguma forma, por isso que temos que se conhecer, 

respirar, parar... Isso aconteceu, mas eu tenho uma 

responsabilidade aqui, então eu tenho que me controlar. É 

difícil pra caramba, mas a gente tem que aprender a se 

conhecer pra poder lidar com as adversidades da vida e 

pra poder lidar com as diferenças e diferentes emoções. 

Por que não vamos chegar em todos os lugares e vão 

tratar a gente super bem, e todo mundo vai acolher a 

gente e o plantão vai ser maravilhoso e ninguém vai 

passar mal e tal. Então a gente tem que estar preparado 

para o que acontecer (Ansiedade). 

 

 Existem alguns trabalhos, alguns estudos sobre isso, 

sobre temperamento das pessoas. Então assim eu, por 

exemplo... Eu tenho uma organização, se vou fazer 

alguma coisa no hospital, eu tenho minha organização. Se 

fulana vir e falar faz isso, pegar aquilo, eu me perco. Eu 

me perco totalmente. Então eu tenho que fazer, por isso 
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que eu fico enrolada no meu TCC (Trabalho de Conclusão 

de Curso) inclusive, porque eu tenho a minha 

organização. Se chega alguém e atrapalha aquilo, eu fico 

totalmente perdida, eu esqueço as coisas não sei mas o 

que fazer,  apaga da  minha mente. Essa é a questão do 

autoconhecimento cada um tem que reconhecer. 

(Ansiedade). 

 

 

O ultimo relato nos faz refletir que em nosso contato com os demais, 

aprendemos a ocultar ou distorcer o que se passa conosco, perdendo assim não apenas o 

contato com nossas emoções como também com as dos outros, aplicando cada vez mais 

linguagem, ideias e interpretações sobre nossa experiência e a dos outros. Começamos a 

viver cada vez mais no espaço da fantasia e das histórias ou narrativas sobre nós e os 

outros, afastando-nos assim da intimidade emocional (CASASSUS, 2009). 

Conhecer estes fatos e fazê-los rememorar lhes possibilitará 

identificar/reconhecer as próprias emoções, passo número um na construção da 

Inteligência Emocional, que é [...] capacidade de identificar nossos próprios sentimentos 

e os dos outros, de motivar a nós mesmos e de gerenciar bem as emoções dentro de nós 

e em nossos relacionamentos (GOLEMAN, 2007). Para que o homem possa se 

conhecer melhor é necessário que ele tenha consciência de si, ou seja, que ele saiba 

minimamente onde está inserido, de que plano participa, quem são as pessoas que o 

rodeiam. Por ser gregário é preciso ter consciência da realidade e viver em consonância 

com os fatos e acontecimentos do local e do momento do seu viver (KESTENBERG, 

2006). Quando o aluno amplia a consciência de si e é capaz de reconhecer a 

singularidade do outro, sem dúvida, está tornando-se mais apto a compreender a 

dimensão humana do cuidado de enfermagem. 

 

É até uma forma de minimizar as nossas emoções diante 

de uma situação, uma forma de controlar. Por que, por 

exemplo, se eu soubesse que se eu virar um paciente de 

um certo modo e ter que lembrar que a sonda está ali, se 

não pode sair, eu vou ter muito mais controle emocional, 

controle psíquico, dentro de mim mesma, porque eu tenho 

ideia que pode acontecer alguma coisa, entendeu?! E se 

pode acontecer alguma coisa eu posso ficar mais 

vigilante, não ter esse desespero todo. São turbilhões de 

sentimentos e emoções que a gente está entrando então a 

gente tem que saber controlar isso e através do 

esclarecimento e da conscientização, da nossa 
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conscientização, acho que também isso seja possível, 

entendeu!? (Felicidade). 

 

De acordo com Assad e Viana (2003) a partir da experiência pessoal, 

entendemos que a formação do enfermeiro atuante na área hospitalar está diretamente 

relacionada à sua experiência assistencial. Os resultados do processo formativo podem 

ser mais ou menos fecundos, de acordo com a intensidade e fundamentação teórica, que 

alicerça a reflexão sobre as ações. Quando sistemática, intensa e crítica, facilitam 

avanços no sentido de conhecer a si mesmo e ao ambiente que o cerca, desenvolver o 

poder de argumentação, a capacidade de equilibrar teoria e prática e, finalmente, 

intercambiar experiências com a equipe e com suas emoções. 

Segundo Pavão (2003), ‘’Aquele que se torna ‘’emocionalmente educado’’ 

entende que as emoções podem conferir poder as pessoas. A educação é chave do poder 

pessoal, pois as emoções são poderosas’’. Desse modo, o lado social e emocional vem 

ganhando importância e proporcionando um maior equilíbrio ao comportamento dos 

seres humanos ao contrabalançar o racional. Por facilitar os processos de interação com 

as demais pessoas, a inteligência emocional está sendo vista como um dos componentes 

fundamentais do desenvolvimento humano. 

4.1.4 O Apoio Emocional Docente na Realização do Estágio Curricular 

 

Nesta categoria os alunos relatam a importância da presença e apoio emocional 

do professor no momento da execução dos procedimentos de enfermagem no estágio 

curricular, principalmente nas situações de intercorrências dos procedimentos no 

ambiente hospitalar. 

O professor tem sobre si uma grande responsabilidade que é a formação, esta 

responsabilidade não se reduz ao ato de transmitir informações, mas é produzir 

experiências de aprendizagem que vão além da instrução informativa e técnica sendo 

capazes de reinventar o ensinar e o aprender e permitir a construção do conhecimento 

(GIANNINI et al., 2012). 

O desenvolvimento da prática pedagógica requer uma diversidade de estratégias 

de ensino para apoiar e efetivar as ações de ensino-aprendizagem. Quanto a isso, os 

docentes demonstraram que o processo de ensino não possui um rigor técnico, mas que 

se apresenta como um processo dinâmico e que, portanto exige uma forma dinâmica de 

trabalho e que considere o conhecimento prévio dos alunos (MADEIRA; LIMA, 2008). 
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O trecho abaixo ressalta a importância do acompanhamento do professor ao 

aluno na prática, além de expressar a opinião do aluno sobre a necessidade da 

permanência do aluno e professor juntos nas situações de intercorrências.  

    

Eu acho que o apoio emocional é fundamental, assim 

quando você está na prática. E eu acho que é o mais 

importante, acho até que foi a fulana que falou o 

professor ou o profissional ou até mesmo o técnico ou 

enfermeiro do setor, chegar e falar ou rever. Às vezes o 

acadêmico ele sabe qual é o procedimento, ele sabe 

exatamente o que tem que ser feito, mas ele tem 

insegurança e ele fala que não sabe. Ele chama pra fazer 

e falar que eu vou, mas assim, só pra saber que ele está 

ali. E aconteceu um imprevisto, não tira o acadêmico de 

cena, deixa ele para ele saber lidar com o problema. Você 

vai resolver o problema ou vai ajudar. Viu que não dá, 

mas não tira ele eu acho que você não tem que tirar o 

acadêmico: ah, deu problema, deixa que eu assumo, você 

tira o acadêmico e vai assumir. Não, vamos resolver! É 

um momento a mais do professor estar com o aluno (...) 

(Raiva). 

 

O modo como o professor se faz presente e orienta as atividades de estágio é 

muito importante para o processo ensino-aprendizagem: o aluno espera apoio e escuta 

por parte do docente, desejando ser visto em sua integralidade e observa suas condutas, 

tomando-as ou não como exemplos a seguir (CASATE e CORRÊA, 2006) 

Sendo assim, o professor deve estimular o interesse dos alunos, considerando os 

aspectos psicológicos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, pois tanto o 

professor quanto o aluno, revelam qualidades que facilitam a interação, mas também 

traços negativos que dificultam o relacionamento (BOSQUETTI e BRAGA, 2008). 

 

Porque ele sabe se, pelo menos ao meu ver, você sente que 

qualquer coisa que der errado, que tem alguém vendo. 

Primeiro, sabe que você fez e que às vezes pode dar 

alguma coisa errada, mas não é culpa sua, então ele ta 

ali, ele sabendo exatamente o que você fez e, além disso, 

ele vai te dar o suporte para reverter aquela situação, 

porque você é aluna e você não sabe reverter aquela 

situação (...)(Ternura). 

Neste sentido, o professor precisa se perceber como pessoa e não só como um 

profissional, pois o professor é o maior responsável por determinar o tipo de interação 
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que haverá entre ele e o aluno. Neste contexto, o aluno deve ser compreendido como 

aquele que precisa aprender e por isso, buscar o conhecimento do professor. Resultados 

de estudo demonstram que o aluno espera ser ouvido e respeitado em suas opiniões, 

além de receber incentivo à participação e contar com uma boa dinâmica em sala de 

aula
 
(BOSQUETTI e BRAGA, 2008). 

 

Você até um primeiro momento só relata, faz isso, faz 

aquilo, tá precisando, tá vendo que o aluno não está 

conseguindo, você já começa a botar a luva, já começa 

assumir, mas tenta de certa forma tentar deixar que ele 

faça. Por exemplo, ah, aconteceu isso… Ajuda-me, põe a 

gaze aqui, dobra assim... Às vezes, muitas coisas que 

acontecem não precisam de uma urgência tão grande, às 

vezes é uma coisa tão pequena que dá pra esperar um 

pouquinho, dá pra esperar e fazer com que o acadêmico 

faça. Por mais que seja uma coisinha menor, que ele 

tenha uma participação. Como você faz quando é criança, 

deixa a criança carregar a sacolinha para ela participar 

também, se sentir participante. É a mesma coisa como se 

fosse o acadêmico. (Raiva). 

 

 

No desenvolvimento da aprendizagem, a posição que o professor assume na 

relação com o aluno deve ser alicerçada no respeito ao indivíduo, na confiança, na 

percepção do aluno como um ser integral, para que esse possa se perceber melhor como 

pessoa, passando então a perceber melhor os outros e, consequentemente, exercer 

melhor seu papel como pessoa e profissional. Isso favorece mudanças na forma de 

sentir, pensar e atuar do aprendiz, por considerar o ser humano na sua totalidade
 

(FERNANDES, 2004). 

Paulo Freire considera que o docente não deve se limitar ao ensinamento dos 

conteúdos, mas, sobretudo, ensinar a pensar, e “pensar é não estarmos demasiado certos 

de nossas certezas” (FREIRE, 1996, p. 28). O pensar de maneira adequada permite aos 

discentes se colocarem como sujeitos históricos, de modo a se conhecerem e ao mundo 

em que se inserem intervindo sobre o mesmo, isto é, aprende-se a partir dos 

conhecimentos existentes e daqueles que serão ressignificados mais adiante. Porém, 

nossa observação do que acontece nas escolas diz que os problemas não estão nas 

pessoas que trabalham na educação (professores). Os docentes e diretores, sempre 

estiveram dispostos a melhorar a educação. A distância entre o ideal da educação e a 
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falta de conectividade do sistema com o seu tempo está mais centrada no sistema – suas 

políticas e suas estruturas – do que nas pessoas (CASASSUS, 2009).  

Nas Novas Diretrizes Curriculares do Curso de Graduação em Enfermagem, 

identificamos vários pontos que abordam a formação do enfermeiro como ser holístico 

que desempenha o papel de educador em todas as suas atuações. Por sua vez, é através 

de uma postura humana e competente que o professor pode ter atuação transformadora 

na formação de novos profissionais (FERNANDES, 2004). 

 

4.1.5  A Insegurança e o medo dos discentes diante da finalização da formação 

 

As falas apontam sentimentos de ansiedade, medo, frustração, insegurança, 

tristeza e impotência, relacionados às situações difíceis enfrentadas pelos alunos junto 

aos pacientes, a equipe de saúde, professores e demais colegas. No momento em que a 

graduação vai chegando ao fim, estes sentimentos tornam-se acentuados. O depoimento 

abaixo destaca a mudança na preocupação do aluno que antes eram as matérias teóricas 

e passa a ser o exercício da prática como enfermeiro. 

 

(...) Você começa a avaliar, você começa a mudar 

realmente a sua preocupação. Porque aluno de segundo 

período, qual a preocupação?  Anatomia, gente! Provas… 

começa a virar essas coisas. Agora quando você passa do 

quarto período, muda. Porque ai a sua preocupação 

começa a ser a prática. Começa a realmente pensar, o que 

é ser um enfermeiro? O que um enfermeiro faz? O que eu 

preciso ter para ser um bom enfermeiro? Ai começa a 

mudar a situação (Medo). 

 

Ai a experiência também, todo mundo que começou em 

fundamentos e está naquela coisa de: eu faço o que 

mandam, eu faço as técnicas. Ele é mais assim, ele é mais 

receptivo (aluno faz comentário em relação ao professor). 

Quando chega no final, a gente fica pensando assim: 

caramba, eu vou ser enfermeiro, caramba eu tenho que ter 

autonomia. Acho que tinha que ter essa intervenção 

também, acho que ia ser um choque, pra mim pelo menos 

foi. Você vai passando... Vai passando, TCC (Trabalho de 

conclusão de curso). Daqui a pouco quando você pára 

para analisar, está no último período. Daqui a pouco eu 

sou um enfermeiro Eu começo a pensar: e nessa 

enfermaria aqui, como é que eu faria? Isso angustia 

muito, assim, pensar como é que vai ser. Como é que vai? 
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Porque por mais que tenhamos um pensamento mais 

crítico, mais reflexivo, você sempre está amparado pela 

universidade, sou aluno! Uma pessoa sempre te ampara 

de alguma forma. Mas ai tinha que ter uma intervenção, 

porque como eu falei, aqui são vários níveis. Estamos 

aqui de boa, só preocupados em gravar lá o conteúdo de 

anatomia de micro. E tem aquela pessoa que está 

começando a prática, que está em um ambiente diferente. 

E o final também, apesar de você já ter uma carga maior, 

você ainda não se sente preparado para: agora eu vou 

assumir uma enfermaria de verdade. Eu não tenho um 

paciente como eu tinha agora eu tenho vários (Amor). 

 

Este sentimento de despreparo relaciona-se tanto à formação como à 

organização da prática hospitalar, nas quais ainda é predominante a dicotomia fazer 

técnico-fazer humano, representando limitações para a perspectiva de humanização das 

práticas em saúde. Nesse sentido, é fundamental que o aluno seja acolhido em suas 

limitações e conflitos, sendo acompanhado no sentido de promoção de sua maturidade 

pessoal e profissional, para a formação não estritamente técnica de sua profissão, 

contemplando também a formação de cidadão, pessoa humana, cujo fazer sempre tem 

implicações nas dimensões social e existencial (CASATE e CORRÊA, 2006) 

 

Tem a responsabilidade também, de dar conta disso tudo. 

Da responsabilidade de cuidar de outra pessoa. E o 

conteúdo ali é muito denso, é bem extenso, e mesmo que 

você estude e vá muito bem, que você... sabe? Aplique o 

conhecimento... é muito difícil você englobar todo esse 

conteúdo, e guardar tudo dentro de várias pastinhas na sua 

cabeça (Amor). 

Outro dia eu estava na escola, no caso PPE4 (Disciplina 

de Práticas Pedagógicas no Ensino 4), e ai eu vi o nível 

dos técnicos que vão se formar daqui  pouco. Ai eu fiquei: 

gente, daqui a pouco, eu vou ter que me responsabilizar 

por eles, sozinha, entendeu? Daqui a dois meses, acabou! 

(Tristeza). 

 

E isso, emocionalmente, impacta muito, entendeu? 

(Tristeza). 

E no final, que nem a gente estava conversando, vem a 

insegurança, tudo que você aprendeu... Será que eu sei 

mesmo fazer? (Felicidade). 
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O cuidar do outro mobiliza sentimentos e, assim, as experiências de ensino-

aprendizagem passam a envolver a dimensão emocional do aluno. Contudo, é 

necessário refletir sobre estratégias que minimizem os desconfortos no sentido de 

facilitar seu desenvolvimento integral quanto profissional de saúde (CASATE e 

CORRÊA, 2006) 

Isso implica repensar o processo de formação, com ênfase na articulação de 

conteúdos das ciências humanas e conteúdos clínicos, bem como na articulação teórico-

prática que favoreça transformações compartilhadas dos serviços e da graduação, 

envolvendo novas relações entre professores, alunos e trabalhadores. 

 

4.2 Resultados e discussão obtidos mediante a dinâmica do segundo encontro 

Neste segundo encontro participaram apenas 6 alunos. Os demais justificaram 

ausência decorrente de atribuições acadêmicas. 

4.2.1 O exercício do autoconhecimento das emoções a partir do simbolismo da árvore 

 

Árvore 

 

Um passarinho pediu a meu irmão para ser sua árvore. 

Meu irmão aceitou de ser a árvore daquele passarinho. 

No estágio de ser essa árvore, meu irmão aprendeu de 

sol, de céu e de lua mais do que na escola. 

No estágio de ser árvore meu irmão aprendeu para santo 

mais do que os padres lhes ensinavam no internato. 

Aprendeu com a natureza o perfume de Deus. 

Seu olho no estágio de ser árvore aprendeu melhor o azul. 

E descobriu que uma casca vazia de cigarra esquecida 

no tronco das árvores só serve pra poesia. 

No estágio de ser árvore meu irmão descobriu que as árvores são vaidosas. 

Que justamente aquela árvore na qual meu irmão se transformara, 

envaidecia-se quando era nomeada para o entardecer dos pássaros 

E tinha ciúmes da brancura que os lírios deixavam nos brejos. 

Meu irmão agradecia a Deus aquela permanência em árvore 

porque fez amizade com muitas borboletas. 
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(BARROS, 2000). 

 

O exercício humano de apreensão e compreensão da própria existência, e do 

universo, sempre dispôs de inúmeras formas de interpretação da realidade. Na maioria 

das vezes essas diferentes formas de representação utilizam-se de imagens que visam 

representar as experiências vividas pelos indivíduos e pelos grupos. No passado, assim 

como hoje, esse exercício constitui a origem do conhecimento abstrato humano, ou seja, 

a idéia de que a experiência vivida pode ser de alguma forma perenizada por meio de 

um símbolo que expresse o seu valor. Os ritos e rituais que caracterizam o caminho 

iniciático é em grande parte resultado dessa tentativa humana de transmitir a experiência 

vivida aos seus descendentes, utilizando-se para isso de símbolos capazes de expressar 

os ciclos da vida e a conexão com a o processo de criação através de sua representação 

(XAVIER, 2010).  

No trecho abaixo o acadêmico traz a dimensão de si através da representação da 

árvore, traduz nos segmentos que compõe uma árvore os elementos que constroem a 

compreensão da sua dimensão emocional. 

 

Eu, enquanto árvore, não estou estacionada - a minha raiz 

e o meu tronco seriam minha fase de crescimento. Eu 

nasci e alguns ensinamentos eu tenho adquirido com a 

minha família, com meus amigos, mas eu tenho os 

ensinamentos dele como a minha raiz. O meu tronco vai 

ser a minha estadia com o convívio social, que ai já vai 

ter algumas interferências e ai vai começar os 

aprendizados, algumas emoções já vão estar notificadas, e 

ai os meus galhos já são outro amadurecimento, ao meu 

ver um amadurecimento pessoal, profissional... Mas não 

um amadurecimento profissional no nível técnico, mas sim 

de aprimoramento de sensações, de emoções como escuta, 

fala, recepção daquilo que aquele paciente tenha nos 

trazido do próprio ambiente. Tem alguma coisa que, 

trazendo isso para a enfermagem, tem algumas coisas que 

estão ali, fazendo uma consulta de enfermagem que se 

você não está preparado, não está com uma sensibilidade, 

um lado emocional mais, vamos dizer assim, estabilizado, 

você não consegue o que você quer. Então a minha visão 

de árvore foi mais essa de montar ela ao longo... Como eu 

fui percebendo a minha vida. Já quando eu venho pra 
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copa, nos meus galhos eu tenho todos os ensinamentos 

não teóricos relacionados à parte funcional. Eu abri mão 

das sensações, sensações de escuta, de percepção de 

alguns outros momentos que não estão ali visivelmente 

sendo ditos na nossa cara e mostrados (Felicidade). 

 

Tanto as experiências de nossa vida cotidiana quanto às figuras que transcendem 

essas experiências são representadas em linguagem simbólica, seja por meio de 

parábolas e/ou metáforas. Existem símbolos que são universalmente aceitos e podem ser 

encontrados nas mais diversas culturas, alguns associam-se ao nosso desejo de 

transcender, como as Montanhas; outros expressam nossa luta cotidiana no plano da 

existência material, como a Espada; outros traduzem a nossa interdependência do 

mundo físico, como a caverna; e há aqueles que visam simbolizar a interação dinâmica 

entre esses vários níveis da experiência (incluindo a emocional),  a Árvore é o principal 

deles (XAVIER, 2010). 

 

No lugar dos meus galhos eu botei um pouco parecido 

com o da Fulana, mas assim, lembrando que eu pensei na 

árvore em si, a árvore mesmo personificada, e os galhos 

tem o mesmo conhecimento que eu adquiri aqui, de 

habilidades manuais, técnicas, coisas que eu vou utilizar 

no futuro para poder cuidar de alguém. Aí vem a parte da 

Fulana, que fala que as pessoas vão passar por ela em 

algum momento (Medo).  

 

A Árvore como um símbolo sagrado é encontrada em várias culturas humanas e 

nas mais diversas épocas de nossa história. A Árvore representa a estrutura do universo, 

sendo que seus galhos simbolizam a conexão com as dimensões superiores da 

existência, ao passo que a raiz evoca a nossa vinculação com os aspectos mais 

primitivos e funcionais de nossas vidas. Da mesma forma, as múltiplas dimensões da 

Árvore e seus frutos representam os atributos positivos do eterno (XAVIER, 2010). 

 

4.2.2 A Árvore de Damásio e a ‘’Árvore das Emoções’’: Reflexão e Comparações 
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Nesta categoria buscou-se fazer uma comparação entre a árvore do autor 

Damásio (aspectos emocionais) com a ‘’Árvore das emoções’’ (construída pelo 

dispositivo do grupo-pesquisador).  

O neurocientista português António Damásio, contribuiu de maneira decisiva 

para as pesquisas interdisciplinares em ciências cognitivas, neurofilosofia, 

neurobiologia da mente e do comportamento, sobretudo nas áreas da emoção, tomada de 

decisão, memória, comunicação, criatividade e consciência. Assim como estabelece a 

correlação entre razão prática e emoção, Damásio associa a consciência à noção de 

tomada de decisão, bem como ao planejamento em diferentes escalas de tempo, criação 

de possibilidades de interação com o meio e seleção de cursos de ação – sendo todas as 

etapas do processo interligadas (OLIVEIRA, 2013). Damásio logra, assim, articular 

processos sociais, intersubjetivos, e processos neurobiológicos, que explicam a 

evolução do cérebro humano e a emergência da consciência, do "eu", da memória, da 

linguagem, da subjetividade e suas representações e construções criativas e portadoras 

de significado: "Se a consciência não se desenvolvesse no decorrer da evolução e não se 

expandisse em sua versão humana, a humanidade que hoje conhecemos, com todas as 

suas fragilidades e forças, nunca teria se desenvolvido também". (DAMÁSIO, 2011, p. 

17). 

No Curso da evolução biológica, o equipamento inato e automático do governo 

da vida -a máquina homeostática- tornou-se muito sofisticado. Pode-se imaginar a 

máquina da homeostasia como uma árvore bem alta e frondosa em que os variados 

ramos são os fenômenos automáticos da vida (DAMÁSIO, 2011). 
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Figura 1: Árvore de Damásio 

 

Fonte: https://ateotalamo.wordpress.com/tag/antonio-damasio/ 

 

 De baixo para cima na figura acima os elementos que compõe a Árvore de 

Damásio traduzidos para o português, significam: Respostas imunes: reflexos básicos a 

regulação metabólica, dor e comportamentos de pressão, impulsos e motivações e por 

último emoções sociais, emoções primárias e emoções de fundo. 

 

Figura 2: Árvore das Emoções 

 

               Fonte: Dados da pesquisa. 
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Na imagem acima, os alunos após a construção da árvore colocam em cada parte 

da mesma relacionada às emoções, debaixo para cima está na raiz: amor, amizade, 

Deus, família, fé; no tronco: eu, amor próprio, família, amadurecimento do pensamento, 

amigos; nos galhos: escolhas, enfermagem, ensinamentos, habilidades, família. Na 

copa: realizações, conhecimentos, amadurecimento, conquistas, pessoas marcantes, 

amor e saberes; No céu: felicidade plena. 

Fazendo uma breve comparação entre as duas árvores é possível perceber certa 

semelhança entre as duas; na parte da raiz da Árvore de Damásio encontram-se os 

elementos da esfera metabólica que sustentam todos os outros na representação da 

dimensão humana emocional, na Árvore das Emoções estes elementos estruturantes são 

o amor, a família, Deus e, por exemplo, a fé, estes aparecem como elementos de raiz das 

emoções, ousando fazer um questionamento, será que estes não agem como 

catalisadores das tais regulações metabólicas que refletem no sistema imune? Será que 

as emoções que nos tocam também nos curam?  

No tronco da Arvore de Damásio a dor surge como elemento constituinte e na 

árvore construída pelos alunos aparece o amor próprio, o eu e o amadurecimento do 

pensamento. Neste sentido o tronco é a estrutura da árvore nutrida e fortalecida pela 

raiz, sendo assim é possível questionar, não serão das dores emocionais do eu que 

trazem o amadurecimento emocional? O enfrentamento dessas dores só é possível com 

raízes fortes? Ou raízes frágeis desenvolvam recursos para o amor próprio? 

Os galhos na árvore confeccionada pelo grupo pesquisador foram representados 

pelos amigos, habilidades, enfermagem e na árvore de Damásio são representados pelas 

motivações e impulsos. Na maior parte de nossas vidas não nos apoiamos nos amigos e 

na profissão para seguir adiante?  

A copa e o céu da árvore dos alunos trazem respectivamente as conquistas, 

pessoas marcantes, realizações e a felicidade plena. Na arvore de Damásio se 

apresentam as emoções sociais, as emoções primárias e de fundo, estes não são 

constituintes das questões trazidas pelos alunos?  

Finalizando esta análise entre as árvores, talvez os acadêmicos de enfermagem, 

de maneira intuitiva, e, portanto criativa, tenham traçado coletivamente as ferramentas 

necessárias para o desenvolvimento das competências socioemocionais necessárias a 

sua formação.   
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5 CONCLUSÃO 

Este estudo possibilitou analisar o desenvolvimento das competências 

socioemocionais dos estudantes de enfermagem da Universidade Federal Fluminense 

(UFF). Foi possível dar visibilidade a tais situações e assim propor mudanças e a 

abertura de novos espaços de discussão e a interação do tema ao ambiente universitário. 

Os alunos acreditam na importância e ênfase aos aspectos emocionais e no 

benefício que isto pode resultar para a formação em enfermagem. Através das 

categorias analisadas foi possível perceber a inexistência de orientações sobre as 

emoções no curso de graduação em enfermagem por parte dos docentes também o 

currículo do curso não apresenta conteúdos, disciplinas ou atividades que apontem para 

este tema. É possível dizer que o desenvolvimento das competências socioemocionais  

não é formalmente mobilizado na formação do enfermeiro. No desenvolvimento da 

pesquisa observamos que o próprio dispositivo do grupo-pesquisador e a abordagem 

sociopoética constituíram em estratégia para a valorização da abordagem 

socioemocional com estudantes de provocando a mobilização das competências 

socioemocionais entre os participantes, o que mostra que dispositivos simples e que 

demandam pouco tempo podem ser adotados no curso de graduação para engendrar 

processos de desenvolvimento de competências socioemocionais.   

Considera-se que estudos como este contribuem para uma análise ampliada das 

questões que envolvem a formação do enfermeiro. Acredita-se ser possível com esta 

pesquisa, contribuir com parâmetros que norteiem o processo ensino-aprendizagem das 

emoções em saúde. 

Finalizando, apontamos como limitação desse estudo a participação exclusiva 

dos estudantes, excluindo-se os docentes por limitação temporal. Quanto ao número de 

participante, talvez possa trazer alguma limitação, embora a profundidade das 

experiências aqui relatadas deixam clara a necessidade de novos estudos sobre o tema e, 

sobretudo, a necessidade de identificação e mesmo criação de medidas e estratégias 

sensíveis e criativas que possam auxiliar a construção de competências socioemocionais 

na formação acadêmica do enfermeiro. 
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7 APENDICES 

7.1 Decoração da sala para dinâmica  
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7.4 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(RESOLUÇÃO Nº 466/12- CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE) 

O Senhor (a) está sendo convidado (a) para participar da pesquisa intitulada: “A 

Premência do Desenvolvimento de Competências Socioemocionais na Formação do 

Enfermeiro: Estudo Sociopoético.”, realizada na Escola de Enfermagem Aurora de Afonso, 

localizada no município de Niterói, que tem como um dos objetivos: Refletir o desenvolvimento 

da dimensão socioemocional no curso de graduação em enfermagem. Este é um estudo baseado 

em uma abordagem qualitativa, utilizando-se da perspectiva sociopoética, com modelo de 

análise baseado na contra-análise e análise temática de conteúdo. 

 As suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum 

momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Quando for necessário 

exemplificar determinada situação, sua privacidade será assegurada por meio de um 

pseudônimo, que lhe será dado aleatoriamente. Os dados produzidos/ coletados serão utilizados 

apenas nesta pesquisa e os resultados divulgados em eventos e/ou revistas científicas. A sua 

participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode recusar-se a responder qualquer 

questionamento ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará 

nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição que forneceu os seus 

dados, como também na instituição que trabalha. 

Sua participação nesta pesquisa será realizada através da entrevista em grupo que 

poderá ser gravada e/ou filmada em aparelho digital, com a sua autorização, possibilitando a sua 

posterior transcrição. 

Você não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. Não haverá riscos, 

de qualquer natureza, relacionados à sua participação. O benefício relacionado à sua 

participação será de aumentar o conhecimento científico para a área de enfermagem com foco 

no desenvolvimento de novas estratégias para o ensino da mesma. 

Você receberá uma cópia deste Termo onde consta o telefone/e-mail e o endereço do 

pesquisador responsável, e demais membros de equipe, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e 

sua participação, agora ou a qualquer momento. 

 

____________________________                         ____________________________ 

Thainá Oliveira Lima                                     Cláudia Mara de Mello Tavares                 

Mestranda- EEAAC/UFF                                   Prof
a 
 Dr

a
. Titular-EEAAC/UFF 

oliveira.thina@hotmail.com                                                  claudiamarauff@gmail.com 

Tel.: (21) 8717-9232/ (21) 7943-4650                                 Tel.: (21) 9191-5906 

    Rio de Janeiro, _______ de ________________ de 2016. 

Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO, estando de 

acordo em participar do estudo proposto, sabendo que dele poderei desistir a qualquer momento 

sem sofrer qualquer tipo de punição ou constrangimento.   

 

Assinatura do Sujeito da Pesquisa: 
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8 ANEXOS 

8.1 Relato escolhido pelos alunos para a dinâmica da História a Continuar 

Na verdade nem foi na monitoria, foi quando eu fiz ESAI, eu nem fiz com vocês fiz com 

a minha turma e eu fiz na greve, e foi ESAI I. Mas foi assim porque eu peguei uma 

paciente de pneumo, ela estava entubada, estava com uma gastrostomia só que com 

sonda vesical, de foley, e era banho no leito e ela era toda atrofiadinha, aí a gente foi 

dar banho nela e pô ESAI I, tipo quinto período você não viu nada ainda, aí eu e a 

minha dupla fomos dar banho nela, aí a gente dando o banho a sonda soltou da gastro 

e eu não sabia o que fazer, eu fiquei desesperada pedindo ajuda pra equipe e a equipe 

simplesmente botou a culpa na gente, que a culpa foi nossa ter soltado a sonda, só que 

pô é uma sonda vesical no lugar errado e o balonete estourou, não estava cheio... E aí 

botaram a culpa na gente, porque aí começou a sair, a gente começou a botar gaze e a 

equipe veio falando que não tinha mais gaze e a gente desesperada, não sabia o que 

fazer e a médica fechou a cara pra gente. E eu vou fazer o que? E tipo naquela situação 

né, eu nunca tinha passado por isso, a gente terminou o banho limpamos tudo e tudo 

mais... E eu fiquei com um peso sabe, parece que tudo veio  pra cima de mim, me senti 

tão mal que eu sai da enfermaria depois que eu fiz tudo, prestei cuidados integrais a ela 

nem tinha terminado o estágio ainda eu sai e fui lá pra fora e comecei a chorar. Ai a 

professora foi atrás de mim e começou a conversar comigo e eu chorando, chorando  e 

ela perguntou: porque você está chorando? E eu não soube explicar o que eu estava 

sentindo, mas tipo me senti mal sabe diante daquilo. Não era algo proposital, tanto que 

eu não gosto da clínica médica feminina, não suporto aquele lugar porque aquela 

equipe me traumatizou, porque a equipe ao invés de me ajudar não... Aí nesse dia a 

professora falou para eu ir embora, descansar, ir pra casa... Mas pô eu não sei explicar 

o que eu senti, mas pô um peso, um mal estar [...] (ROSA). 
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 8.2 Folha de Aprovação para Pesquisa com Seres Humano 
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