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Carlin DS. Relação interpessoal professor aluno no ensino profissional 

técnico em enfermagem: repercussões na aprendizagem atitudinal. 

[dissertação]. São Paulo: Escola de Enfermagem da Universidade de São 

Paulo; 2011. 

 

RESUMO As relações interpessoais são essenciais em todos os segmentos 

da vida humana. Nas escolas de enfermagem estas relações posicionam-se 

como elementos fundamentais para o desenvolvimento dos alunos e para 

sua formação profissional na área da saúde. Este estudo de natureza 

qualitativa teve por objetivo analisar a percepção dos professores acerca da 

relação interpessoal professor-aluno no ensino profissional técnico em 

enfermagem. O cenário constituiu-se de uma Escola de ensino profissional 

técnico em enfermagem localizada no município de São Paulo. A coleta de 

dados realizou-se com grupo focal e empregou-se a análise de conteúdo. Os 

achados apontaram quatro categorias: Relacionamento interpessoal 

Professor-Aluno, Atitudes de Professores e Alunos, Perfis de Professores e 

Alunos e Compromisso com Aprendizagem. Os resultados mostraram que 

os professores vivenciam a relação interpessoal professor-aluno, com 

atenção voltada para um aprofundamento na própria prática pedagógica, 

contudo nem sempre como um processo educativo pautado em princípios e 

valores. Também referem que são escassos os espaços para diálogos e 

reflexões acerca de questões relativas à qualidade da relação interpessoal 

entre professores e alunos. Os professores apontaram que muitas vezes o 

perfil do aluno não condiz como aquele que busca ser um profissional da 

saúde e reconheceram o impacto que o relacionamento interpessoal e suas 

atitudes têm na formação dos alunos do ensino técnico profissional em 

enfermagem. Conclui-se que a atitude do professor e sua influência no 

aprendizado atitudinal do aluno foi evidenciada nos achados repercutindo no 

futuro profissional, bem como os professores reconhecem que sua 

percepção na relação professor-aluno é pautada em posturas individuais e 

essencialmente subjetivas e de difícil reconhecimento no desenvolvimento 

do processo educativo.  

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem. Estudo e ensino. Educação. Ensino 



 

Carlin DS. Interpersonal relationship between teacher and student in the 

nursing vocational education: regarding attitudinal learning [dissertation]. São 

Paulo: Universidade de São Paulo. Nursing School, 2011. 

 

ABSTRACT Interpersonal relationships are essential to all segments of any 

human life. At nursing vocational schools these relationships are positioned 

as necessary factors to the students‘ development and to their professional 

growth in the healthcare area. This qualitative study aimed to analyze the 

perceptions of teachers about the interpersonal relationship between 

teacher-student in nursing vocational education. The scenario consisted of a 

nursing vocational school at the city of São Paulo. The data collection was 

conducted with a focal group and the technique of content analysis was used 

to analyze it. The present findings indicate four categories: Interpersonal 

relationship between teacher and student; Teachers and Students‘s 

Attitudes; Teachers and students‘ profiles; and Students and their 

commitment to learning. The results showed that teachers experience the 

interpersonal relationship between teacher-student, with their attention 

toward deepening in their own teaching practice, though not always as an 

educational process guided by principles and values. They also noted that 

there are few spaces for dialogue and reflection about issues concerning the 

quality of interpersonal relationships between teachers and students. 

Teachers pointed out that often the student's profile is not consistent as the 

one who seeks to be a health professional and recognized the impact that 

their interpersonal relationships and attitudes in the formation of students in 

nursing vocational education. Its conclude is that the teachers‘s attitudes and 

their influence on student‘s attitudinal learning was evidenced in the findings, 

impacting the future professional, and the teachers recognize that their 

perception in the teacher-student relationship is grounded at individual 

attitudes that are essentially subjectives and difficult to recognize in the 

development of the educational process. 

KEYWORD: Nursing. Study and Teaching. Nursing Education. Vocational 

Education. Interpersonal Interaction. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

MOTIVAÇÃO PARA O ESTUDO 

 

Estudei e me formei Bacharel e Licenciada em Enfermagem na 

Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (EEUSP), entre os 

anos 2005 e 2009. Tive oportunidades ímpares de aprendizagem, além de 

poder participar de atividades complementares dentro das Unidades da 

Universidade. O currículo foi complexo e rico para reflexões, 

problematizações e busca de soluções, e para aprender a aplicar 

progressivamente a teoria no contexto da realidade, no âmbito da 

enfermagem e da saúde. Houve muita ênfase nas práticas educativas e nos 

trabalhos em grupo, que se tornaram um dos instrumentos utilizados na 

escola pelos alunos como espaço para aprenderem o trabalho em equipe, 

quando era exigida a quebra dos grupos de convívio gerados por afinidades. 

Procurei aprender a me relacionar com pessoas de diferentes 

posturas e graus de maturidade, aproveitando esses espaços para observar 

as atitudes de meus colegas, buscando aprimorar estratégias de trabalho em 

equipe. Ao longo do desenvolvimento desses trabalhos, pude perceber 

algumas mudanças de atitudes em mim e em meus colegas, me fazendo 

questionar o motivo para tal modificação. 

Em conversas informais com meus colegas, dentre vários temas em 

discussão, ressalto que sobre o relacionamento interpessoal entre professor 

e aluno me chamou muito a atenção. Deste se destacaram: alguns alunos 

estão tão próximos de seus orientadores que adquiriram posturas 

semelhantes a eles e; alguns professores ensinam a teoria de como 

devemos agir na profissão, mas em campo de estágio agem de forma 

diferente; e algumas atitudes podem ser vistas e absorvidas de forma 
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positiva ou negativa pelo aluno, às vezes com força significativa, 

dependendo dos valores e das crenças de cada um.  

Esses fatores foram importantes para as minhas inquietações porque 

mostraram que os alunos também aprendem atitudes a partir de atitudes e 

isso pode acontecer de forma consciente, tornando os professores, em seu 

relacionamento com os alunos, potenciais para serem referência. 

Durante o bacharelado, procurei trabalhar minhas atitudes visando a 

minha formação profissional, a partir da observação de outras (professores, 

colegas e profissionais que convivi nos campos de estágio) que considerava 

adequada na minha construção como enfermeiro.  

Nesse percurso me incomodava o fato dessa dimensão tão 

importante para os profissionais da saúde (aprender a conviver e ser junto), 

ser trabalhada no âmbito do ensino apoiando-se mais para o julgamento 

pessoal.  

É desejável que os relacionamentos interpessoais professor aluno 

sejam saudáveis, mas, no decorrer do curso, devido abrangência do aporte 

dos conteúdos teóricos e práticos (aprender a conhecer e aprender a fazer) 

serem tão extensos e requerer de professores e alunos muitos trabalhos a 

serem desenvolvidos em pouco tempo, não é priorizado sua dimensão 

relacional.  

Com isso houve quebra nesses relacionamentos, influenciando fases 

importantes da construção atitudinal na formação do aluno.  

Devido ao acúmulo de tarefas durante o bacharelado decidi cursar a 

parte específica do curso de Licenciatura em Enfermagem após seu término, 

para poder me dedicar à meus conhecimentos em educação. No Projeto 

Político Pedagógico vigente para os ingressos na EEUSP até o ano de 2009, 

o curso de licenciatura em enfermagem poderia ser cursado durante ou após 

o bacharelado.  
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Esse curso era dividido entre disciplinas comuns às licenciaturas da 

USP e a parte específica que era cursada na EEUSP, concomitantemente 

ou após a conclusão do bloco básico em educação. Na Licenciatura, durante 

o Estágio Supervisionado no Curso Profissionalizante em Enfermagem, pude 

vivenciar o papel de aluna e também de professora em formação, neste 

contexto observei mais atentamente o olhar do professor nos 

relacionamentos com os alunos e suas mudança de atitude. 

Os alunos, em grande parte, além dos procedimentos, mostravam 

muito interesse e davam atenção para as atitudes dos professores. Observei 

que ficava patente a maneira como o professor se relacionava com os 

alunos, direcionando o modo como este avaliava o seu comportamento. Se o 

professor obtivesse o respeito e admiração dos alunos nos momentos 

anteriores ao estágio, a disposição dos alunos em ratificar a postura do 

professor na prática aumentava consideravelmente. 

Acabei me interessando muito pelo Ensino Profissional Técnico em 

Enfermagem e decidi que seria importante estudar essa relação e sua 

influência na aprendizagem atitudinal desses alunos. Devido a este curso ser 

de curta duração (comparado com o bacharelado) e muitos alunos ainda 

terem pouco amadurecimento para aprimorar e refletir acerca de suas 

atitudes, surge a necessidade de se olhar mais atentamente para a questão.  

Falar de relações interpessoais é falar do homem e de sua natureza 

humana, e tudo que emerge do ser como pessoa e de sua capacidade de 

escuta, de respeito, de humildade, de empatia e, sobretudo, de crescimento 

humano. Por isso, neste estudo não tenho a pretensão de buscar soluções, 

mas de apreender um pouco mais acerca dessa realidade que não está 

presente apenas dentro da escola, mas no mundo em que vivemos, seja no 

campo pessoal ou profissional. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

2.1 Relacionamento interpessoal professor aluno 

 

Para entender as relações que se dão nos espaços educacionais, 

torna-se imprescindível olhar o relacionamento interpessoal professor aluno 

como aquele que abrange ações pedagógicas e as relações entre eles. Essa 

ultima questão se encontra vinculada ao ensino e aprendizagem requerendo 

do professor nova visão acerca do relacionamento. Para que possa aprender 

a ter boas relações interpessoais e sociais no contexto de sua prática 

profissional. 

  O professor, quando precisar, deve buscar ajuda e suporte para o 

seu próprio desenvolvimento pessoal e profissional, considerando que isso 

pode ajudá-lo a ter bom relacionamento, e a criar um ambiente de 

aprendizagem.   

Manter boas relações com os alunos e reconhecer os seus valores 

pode ser um fator importante para aprendizagem. O professor precisa estar 

presente e ter comunicação saudável com eles, tendo postura ética de 

escuta, visando sempre a harmonia nos espaços educativos.  

As relações interpessoais são essenciais e importantes para todos os 

segmentos da vida humana. Nas escolas de enfermagem estas relações se 

posicionam como fator substancial para o desenvolvimento dos alunos e 

para sua formação profissional na área da saúde. No entanto, apesar de 

existir o princípio de uma proposta que contempla aspectos de natureza 

filosófica e pedagógica no currículo da enfermagem, a competência técnica 
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do profissional ainda é privilegiada em face à necessidade de 

instrumentalizar o processo de desenvolvimento pessoal de cada um. (1)  

Na enfermagem, o relacionamento interpessoal pode ser entendido 

como a capacidade de estabelecer e manter contato com pacientes e 

equipe, demonstrando empatia, calor humano e se fazendo entender através 

da comunicação. A comunicação deve ocorrer de forma cordial e positiva, e 

deve ter como objetivo diminuir a ansiedade e confortar os pacientes. (2)  

As interações sociais, particularmente as que ocorrem no âmbito 

escolar, vêm sendo apontadas como um caminho através do qual pode ser 

possível incrementar o processo de aprendizagem e desenvolvimento, 

tornando mais produtivo o impacto da escola na trajetória do sujeito. (3) 

O conteúdo de Relacionamento Interpessoal pode ser abordado em 

cursos de ensino técnico de enfermagem, porém muitas vezes não é levado 

ao campo de prática, o que faz com que sua aplicabilidade como habilidade 

no cotidiano de trabalho não seja reconhecida e, quando é abordado, fica 

associado às realizações de procedimentos técnicos. (4) 

A relação interpessoal não está diretamente vinculada aos conteúdos 

de aprendizagem, mas sim de como esses são processados ao longo da 

formação do aluno, interferindo em questões como autonomia, autoestima,  

valores e até projetos de vida. Nesse contexto, professor e aluno são seres 

independentes numa relação recíproca, cuja principal dimensão é o 

crescimento numa aprendizagem mútua. Os diferentes pontos de vista, as 

histórias de vida, os sentimentos, as emoções, numa relação aberta e 

empática, adquirem um papel facilitador na formação dos futuros 

profissionais.
 (5)  

Muitos professores falam sobre a relação interpessoal no processo de 

aprendizagem do aluno, mas mesmo assim não clarificam o que isso 

significa neste contexto tão complexo, principalmente para o aluno que se 

encontra muitas vezes em posição de vulnerabilidade.  
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Devido a essa realidade, muitos alunos tornam-se profissionais sem 

preparo para o convívio e relação com a equipe multiprofissional, pacientes 

e familiares.  A ―maior dificuldade no relacionamento com os pacientes 

encontra-se no comportamento do próprio profissional‖. (6) 

Portanto, durante sua formação o estudante de enfermagem precisa 

entender o que significa relacionamento profissional, ou interpessoal, com 

finalidade terapêutica, não com caráter de processo em que o 

relacionamento terapêutico tem enquanto método ou técnica psicoterápica, e 

sim como um processo de ajuda, e esse método será muito útil em sua 

relação com clientes, pacientes e usuários. (7) 

Corroboro com o autor uma vez que se relacionar está presente no 

processo da construção do ser a partir das relações que se estabelecem 

com o outro, com o mundo e consigo mesmo; e que, toda a interação 

provoca necessariamente alguma mudança nas pessoas, em seus 

conhecimentos, seus sentimentos ou seus comportamentos. (8) 

Nesse sentido o aluno pode desenvolver habilidades para conviver 

com outras pessoas e aprender a ter atitudes concernentes com aquilo que 

se espera de ―um bom profissional‖, que sejam pautadas em princípios 

éticos, valorizando o respeito, a reciprocidade e a escuta como norteadores 

das relações humanas. Cabe então ao professor procurar desenvolver 

espaços de diálogo para melhor conhecer seus alunos a partir de suas 

histórias, repensando modos de agir em seu processo de aprendizagem, 

para que possam refletir sobre suas ações, pois estas poderão repercutir em 

sua prática profissional.  

A partir dessas premissas, compreende-se que as relações 

interpessoais trazem em seu bojo dimensões sociais, educacionais e 

psicológicas. A relação entre professor e aluno deve ser pautada no diálogo 

para que se crie relações saudáveis e produtivas para a educação; sendo 

que o relacionamento existencial eu/tu/nós pode ser considerado 

indissociável para o provimento de relacionamentos interpessoais. (9) 
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...o aluno acredita que seu crescimento e a experiência 
significativa de aprendizagem devem-se, em grande parte, ao 
professor. Ele percebe o professor como facilitador do 
aprendizado: ressalta as atitudes ponderadas e o relacionamento 
de igual para igual que esse estabelece, no qual não há 
julgamentos ou pressões, sentindo-se o aluno, por isso, à vontade 
para questionar, discordar e procurar as próprias respostas às 
suas dúvidas, num processo de aprendizagem conduzido com 
tranqüilidade. Percebe não haver a tão temida pressão que estava 
acostumado a receber, o que lhe propicia crescimento como 
nunca imaginara obter no desenrolar de qualquer estágio. 
Segundo o aluno, foi fundamental o professor estar sempre 
presente e disponível, ajudando-o em momentos difíceis e 

instigando a busca de conhecimento para agir nas situações.
 (10)

 

 

No âmbito do trabalho dos professores, estes precisam estar atentos 

em como estão sendo desenvolvidas suas relações com os alunos, para que 

saibam quando e como podem intervir. O bom professor conjuga habilidades 

e competências técnicas, acadêmicas, interpessoais, institucionais e outras, 

com o requisito imprescindível da busca de uma vida digna, pautada em 

pressupostos de justiça para com o semelhante e de cuidado para quem 

está próximo. Precisam também perceber que ―não há docência sem 

discência, na medida em que as duas se explicam, e seus sujeitos, apesar 

das diferenças, não se reduzem à condição de objeto um do outro‖. (11, 12) 

Dessa forma, quando voltamos o olhar para as necessidades da 

nossa sociedade, quando esta busca um profissional técnico em 

enfermagem, percebemos que esta pede que a formação do aluno 

contempla habilidades técnicas e afetivas. Para isso o professor deve 

agregar as ações do cuidar em enfermagem à atenção pelo outro, o 

compromisso para com o outro, o respeito e a empatia. (13) 

Nessa realidade é inegável o valor dos professores que estão 

comprometidos com a aprendizagem atitudinal e com a humanização, não 

só no cuidado com o paciente, mas também em relação aos alunos. 

Todavia, na condução desse processo (humanização), muitos professores 

esquecem de ―humanizar‖ as relações com os alunos, privando-os da 

oportunidade de se beneficiarem do discurso que defendem, levando-os ao 
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distanciamento entre o que é ensinado e o que irão viver quando estiverem 

atuando como profissionais na prática da enfermagem. (14) 

Para compor o trabalho do professor que atua no ensino profissional 

em enfermagem é necessário considerar a importância que a relação 

interpessoal professor e aluno apresenta na aprendizagem do aluno. As 

escolas em geral dão ênfase nas aprendizagens de cunho cognitivo e 

procedimental, com a preocupação que os alunos devem ―dominar‖ esses 

conhecimentos teórico e prático, em detrimento da aprendizagem atitudinal.  

 

2.2 Atitudes na aprendizagem e na formação do aluno  

 

O objetivo das escolas de ensinar e educar se cumpre pelas 

atividades pedagógicas relacionadas com diferentes visões críticas de como 

organizar o processo ensino aprendizagem. Mais ainda, de como o professor 

entende o significado das atitudes na aprendizagem do aluno, que em parte 

dependem das atitudes dos professores, de modo a se obter aprendizagens 

que sejam boas para a formação de ambos. 

Nas escolas, o que chama atenção é como se tem trabalhado os 

componentes atitudinais junto aos alunos. Neste espaço educativo as 

atitudes podem ser expressas verbalmente ou de modo não verbal, podendo 

ocorrer em sala de aula, campo de estágio ou outros espaços de 

aprendizagem. Mediante as atitudes, os alunos e os professores mostram de 

algum jeito suas expectativas, seus desejos, valores, idéias e sentimentos. 

A relação interpessoal entre professor e aluno está intrinsecamente 

ligada com a aprendizagem atitudinal. Muitas vezes o aluno espera muito do 

professor e o professor espera muito do aluno. Isso ocorre em todos os 

segmentos da aprendizagem.  
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Na esfera das aprendizagens afetivas e sociais, as atitudes possuem 

um grande número de concepções.  

Atitudes são experiências subjetivas internalizadas, processos de 
consciência individual permeados pela realidade social. Elas 
envolvem juízo de valor para organizar crenças e possibilitar a 
compreensão de uma situação concreta, são transmitidas 
socialmente, percebidas e avaliadas. 

(15) 

 

O conceito de atitude também pode ser o de ―uma maneira 

organizada e coerente de pensar, sentir e reagir em relação a pessoas, 

grupos, questões sociais ou, mais genericamente, a qualquer acontecimento 

ocorrido no meio circulante‖. (16) 

Atitude também é concebida como ―o conjunto das crenças, 

sentimentos e tendências comportamentais dos sujeitos frente a um 

determinado objeto social‖. As atitudes são elementos importantes na 

explicação do comportamento humano, pois determinam como os indivíduos 

tomam posições frente aos outros e aos acontecimentos, e é em função 

delas que se avaliam sentimentos, comportamentos e escolhas17. Pode ser 

caracterizada como ―uma disposição pessoal comum aos indivíduos, mas 

provida em graus diferentes, a qual os impele a reagir a objetos, situações 

ou proposições em moldes que podem ser considerados favoráveis ou 

desfavoráveis‖. (18) 

A consistência atitudinal ―depende do autocontrole, da autoestima e 

das relações interpessoais. A experiência de ser responsável pela escolha 

de uma atitude leva o sujeito a querer agir com coerência, para identificação 

com o grupo. Há uma tendência à consistência atitudinal, mas ela não é 

garantia de coerência em todas as situações enfrentadas pelo sujeito‖. (15) 

Pesquisa sobre conteúdos atitudinais nas bases de dados LILACS, 

MEDLINE, BDENF e SciELO, apresentou que os estudos sobre essa esfera 

da educação são raros, mesmo quando se refere ao ensino superior. (19) 
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Aprender atitudes é algo complexo. A formação profissional na 

enfermagem tem sido motivo de preocupação e tem-se evidenciado nos 

pronunciamentos de representantes dos órgãos de classe, em eventos e em 

publicações, além dos órgãos formadores, pois tem sido objeto de análise de 

professores e alunos dos cursos de graduação e pós-graduação. Porém, ao 

pesquisarmos sobre a formação profissional nos deparamos com uma 

grande lacuna: o ensino técnico profissionalizante. (20) 

Essa dificuldade mostra a necessidade de pesquisas nessa área, já 

que a educação em enfermagem, seja no ensino profissional técnico ou 

superior, tem passado por um momento de transição e adequação à nova 

realidade social. 

Os conteúdos técnicos e procedimentais sempre foram o foco 

principal no ensino de enfermagem no Brasil. Com a mudança das 

demandas, que hoje pedem profissionais autônomos, críticos e reflexivos, 

conforme preconizam as Referências Curriculares Nacionais de Educação 

Profissional, é preciso que os conteúdos atitudinais sejam desenvolvidos19. 

Diante dessas premissas, percebemos que é indispensável nos dias de hoje 

que os profissionais desenvolvam sua capacidade emancipatória, adquirida 

por meio do desenvolvimento de habilidades cognitivas e afetivas. (21) 

Esses saberes não precisam, necessariamente, ser ensinados em 

momentos diferentes. Ao executar procedimentos técnicos, os profissionais 

estão se relacionando com os pacientes, familiares e profissionais de saúde. 

Suas ações profissionais estarão impregnadas de valores, percebidos por 

suas atitudes e pelo seu comportamento. Portanto, ao educar, o professor 

não está somente transmitindo ou transferindo conhecimentos ou somente 

se comunicando. Educar é, antes de tudo, estabelecer relações de ajuda 

que possibilitem o surgimento de novos hábitos de pensamento, sentimentos 

e ações. (22) 

Percebe-se então, que o professor ao ensinar também cuida, e esse 

cuidar torna-se delicado quando se tem que integrar aprendizagem cognitiva 
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com muito conteúdo e ainda ensinar e valorizar aspectos atitudinais. Há 

dificuldades em desenvolver essa relação com os alunos, e isso pode 

ocorrer por diversos motivos, dentre eles, trabalhar com os limites e a falta 

de autoconhecimento. 

É difícil olhar somente para uma única concepção sobre relação 

interpessoal ante a construção da aprendizagem atitudinal para o aluno. 

Cada ser humano é singular e tem suas histórias, expectativas, anseios e 

necessidades, que podem ir ao encontro de outras histórias e movimentos 

que nem sempre contribuem para um crescimento que atenda ambos os 

comunicantes. A atuação dos professores no processo de formação de 

profissionais da área da saúde é baseada em atitudes e valores. Esses 

precisam de tempo para constituir-se e consolidar-se, ou seja, eles precisam 

de um tempo de maturação. (23) 

Dentro desta concepção, cremos que os aprendizes devem estar 

conscientes dos seguintes aspectos: os fatores afetivos, as crenças e 

representações do conhecimento, a responsabilidade e a autonomia, a 

motivação para aprender e o conhecimento a respeito dos estilos pessoais 

de aprendizagem. Isso tem a ver com aprendizagem atitudinal, pois cada 

aluno tem seu modo de aprender e este se relaciona com o afetivo, e toda 

sua bagagem de vida. 

Ao trabalhar com conteúdos atitudinais, os valores, as atitudes e as 

normas refletem na aprendizagem dos alunos.  

 

Os valores têm a ver com atitudes éticas como solidariedade, 
liberdade, respeito, atitudes com as tendências ou predisposições 
envolvendo a cooperação, participação e ajuda e as normas com 
aquelas que estabelecem padrões ou regras de comportamento 
conforme grupo social em que a pessoa encontra-se inserida, 
incluindo análise dos fatores positivos e negativos, uma tomada de 
posição, um envolvimento afetivo e uma revisão e avaliação da 
própria atuação. 

(24) 
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Ressalta-se que os alunos fazem parte de um mesmo grupo cultural 

com experiências semelhantes e também diferenciadas.  O professor ao 

observá-los em situações de aprendizagem, e perceber suas posturas, 

gestos e atitudes, pode interpretar os sentimentos e identificar os 

significados compartilhados culturalmente pelo grupo. 

A aprendizagem é gradativa e deve percorrer vários e diferentes 

caminhos, em diferentes tempos, com a intenção de dar o seu melhor para si 

e para o outro na relação interpessoal.  Essa verdade está presente na vida 

do professor, quando busca estratégias que abarcam desde o 

autoconhecimento para si e para o aluno, no intuito de buscar qualidade nos 

relacionamentos pautados na realidade de cada um visando o bem coletivo. 

O professor pode melhorar a qualidade da formação do aluno, sendo que 

este tem o dever de ser o catalisador da mudança. O processo interativo, 

dinâmico e facilitador da aprendizagem pode possibilitar uma melhora no 

cuidado.  A função do professor é caracterizada por ajudar os alunos a 

desenvolverem capacidades e atitudes, visando a qualidade dos cuidados. 

(25, 26) 

Com esses argumentos, este estudo versa acerca da aprendizagem 

atitudinal do aluno, seja em sala de aula ou em campo de estágio. 

Pressupondo que a relação interpessoal entre professor e aluno influencia 

na construção desta, neste estudo optou-se por trabalhar com os 

pressupostos de Vygotsky, ressaltando a questão do meio social, da 

construção do conhecimento e da afetividade que se encontram 

entrelaçadas com os aspectos atitudinais. 
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3 APRENDIZAGEM NA PERSPECTIVA DE VYGOTSKY  

 

Lev S. Vygotsky (1896-1934) foi um teórico multidisciplinar, formou-se 

em direito e literatura e depois foi um estudioso profundo em medicina. Deu 

grande importância ao substrato material do desenvolvimento psicológico, 

especificamente o cérebro, tendo realizado estudo sobre lesões cerebrais, 

perturbações da linguagem e organizações de funções psicológicas em 

condições normais e patológicas. Seus estudos foram aprofundados por 

estudiosos da neuropsicologia. Assim, suas proposições contemplaram que 

o ser humano, como membro de uma espécie biológica, só se desenvolve 

no interior de um grupo cultural. (27) 

Vygotsky em seus estudos dava ênfase à dimensão sócio-histórica e 

à interação do homem com o outro no espaço social.  Enfatizava o processo 

histórico-social e a relação entre o pensamento, linguagem e 

desenvolvimento do indivíduo.  Sua questão central foi à aquisição de 

conhecimentos pela relação do sujeito com o meio. Para ele o sujeito é 

interativo, pois adquire conhecimentos a partir de relações intra e 

interpessoais e de troca com o meio. (28) 

Ao longo de seu desenvolvimento o indivíduo internaliza formas 

culturalmente dadas de comportamento, num processo em que as atividades 

externas, funções interpessoais, transformam-se em atividades internas, 

intrapsicológicas. Essas operações de sistemas simbólicos são construídas 

de fora para dentro do indivíduo e são fundamentais para o desenvolvimento 

do funcionamento psicológico humano. (28) 

Assim, todo conhecimento surge primeiro no grupo, para só depois 

ser interiorizado. ―A interiorização é a reconstrução em nível interpsicólógico 

de uma operação intrapsicológica, a partir das ações com signos‖. (28) 
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Vygotsky acreditava que as características individuais e até mesmo 

suas atitudes individuais estão impregnadas de trocas com o coletivo, ou 

seja, mesmo o que tomamos por mais individual de um ser humano este foi 

construído a partir de sua relação com outros indivíduos. (29)  

Essa evolução acontece pela elaboração das informações recebidas 

do meio. Por isso a linguagem é muito importante para Vygotsky, pois é um 

instrumento de intermediação do conhecimento entre os seres humanos, e 

tem uma relação direta com o próprio desenvolvimento psicológico. Para ele 

a evolução intelectual é caracterizada por saltos qualitativos de um nível 

para outro, e a fim de explicar esse processo desenvolveu o conceito de 

Zona do Desenvolvimento Proximal – ZDP. É na ZDP que a interferência de 

outros indivíduos é mais transformadora. (28, 30) 

Vygotsky considerava a ZDP a distância entre o nível de 

desenvolvimento real, ou seja, determinado pela capacidade de resolver 

problemas independentemente, e o nível de desenvolvimento potencial, é 

demarcado pela capacidade de solucionar problemas com ajuda de um 

parceiro mais experiente. Para ele são as aprendizagens que ocorrem na 

ZDP que fazem com que o indivíduo se desenvolva ainda mais, o 

desenvolvimento com aprendizagem na ZDP leva a mais desenvolvimento, 

por isso dizemos que, para Vygotsky tais processos são indissociáveis. (31)  

Portanto, devemos considerar não apenas o nível de desenvolvimento 

real do indivíduo, mas também seu nível de desenvolvimento potencial, isto 

é, sua capacidade de desempenhar tarefas com a ajuda de companheiros 

mais capazes. (28) 

A ZDP corresponde às funções que estão em maturação no indivíduo. 

O desenvolvimento real é determinado por aquilo que o individuo é capaz de 

fazer sozinho, porque já tem um conhecimento consolidado; ao passo que 

as atividades realizadas com ajuda dos outros apontam para o 

desenvolvimento mental que pode ser adquirido ou em processo, ou seja, 

que está próximo, mas não foi atingido. É possível prever o desenvolvimento 
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de uma pessoa ao observar a diferença entre o que ela faz e o que pode 

fazer. (30, 32, 33)  

Para Vygotsky, a ênfase nos processos sócio-históricos, a ideia de 

aprendizado inclui a interdependência dos indivíduos envolvidos no 

processo. O papel do professor, nesse contexto, é ajudar o aluno a 

desenvolver-se intelectualmente, pois enquanto aprende e se relaciona com 

outras pessoas, mais se desenvolve mentalmente e no âmbito das relações 

humanas.  

A teoria de Vygotsky pode ser utilizada com eficácia para melhor 

compreender os fenômenos educativos. Ao educar nas bases do 

construtivismo sócio-histórico, o professor deve considerar que ―o processo 

de ensino aprendizagem inclui sempre aquele que aprende, aquele que 

ensina e a relação entre essas pessoas‖. (30) 

Ao trabalhar com o referencial de Vygotsky, o professor dá atenção à 

relação professor aluno, promovendo os espaços sociais a fim de viabilizar a 

comunicação e facilitar o convívio em grupo e sociedade. Mas para isso 

necessita propiciar ambientes que promovam o convívio social entre os 

alunos (interpessoal), não perdendo de vista a relação consigo mesmo – 

interior do sujeito (intrapessoal), considerando ainda que aprendizagem se 

dê pelo processo de socialização e pela maturação orgânica e encontra-se 

dependente dos processos de internalização (interiorização) – que envolve 

transformação  dos fenômenos sociais em fenômenos psicológicos.  

Diante desses pressupostos, para o aluno vir a se motivar por algo, é 

preciso estimulá-lo a desenvolver o processo cognitivo e mental, para que 

possa mediar a sua participação nas relações sociais a fim de que ele possa 

compartilhar seus sentimentos e expectativas. 

Os processos psicológicos do indivíduo, internalizados a partir de 

processos psicológicos, passam a mediar a atividade do sujeito no mundo, 

numa interação constante entre o psiquismo e as condições concretas da 

existência do homem. (28)  
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Nesse particular os pressupostos de Vygotsky contribuem para que a 

relação interpessoal professor aluno possa ir além da dimensão cognitiva, 

em direção à construção da aprendizagem que faça sentido para ele, pois ao 

trabalhar as atitudes estes podem rever seus. 

Para isso a relação professor aluno deve ser priorizada, isso implica 

que em cada instituição prevaleça uma gestão que valorize essa relação em 

prol do crescimento de todos e principalmente dos alunos, para que possam 

se desenvolver em diferentes espaços de aprendizagem valorizando a 

interação com o meio em que constrói e aplicando seus conhecimentos. 

O único bom ensino, afirma Vygotsky, é aquele que se adianta ao 

desenvolvimento. Os procedimentos regulares ocorrem na escola, como: 

demonstração, assistência, fornecimento de pistas, instruções são 

fundamentais na promoção do ―bom ensino‖. (28) 

Na perspectiva do aluno adulto, o aprendizado impulsiona o 

desenvolvimento, então a escola tem um papel essencial na construção do 

ser psicológico adulto dos indivíduos que vivem em sociedades 

escolarizadas. Mas o desempenho desse papel só se dará adequadamente 

quando, conhecendo o nível de desenvolvimento dos alunos, a escola dirigir 

o ensino não para etapas intelectuais já alcançadas, mas para estágios de 

desenvolvimento ainda não incorporados pelos mesmos, funcionando 

realmente como um motor de novas conquistas psicológicas. Para o aluno 

adulto que frequenta a escola, o aprendizado escolar é elemento central no 

seu desenvolvimento. (28) 

Neste contexto é importante que o professor trabalhe questões do 

comportamento atitudinal junto aos alunos, propiciando espaços de diálogos 

e reflexões acerca de ações individuais e coletivas que interferem no todo. 

Nessa perspectiva o professor deve mobilizar discussões com os 

alunos mediante metodologias de interação social que os levam a rever seus 

conceitos e a aproximarem-se de outras compreensões, principalmente 

quando esta é elaborada em conjunto e compartilhada com os pares ou 
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outras pessoas, ampliando sua interação. Assim, é possível que o aluno 

trabalhe seus valores já modificados pelo ambiente social após interiorizá-los 

e internalizá-los.  

Em cursos de ensino profissional técnico em enfermagem pouco se 

tem olhado para os problemas que emergem na esfera atitudinal na 

formação dos alunos. A partir deste estudo, pretendo contribuir com o ensino 

profissional técnico em enfermagem, levando subsídios aos professores 

para refletirem e trabalharem algumas questões concernentes às relações 

que se estabelecem entre professores e alunos. Como trabalhar as relações 

entre professor e aluno na perspectiva da aprendizagem atitudinal? Como os 

professores devem se preparar para enfrentarem os desafios advindos 

destas relações no processo ensino aprendizagem, contribuindo assim, para 

a melhoria.  

Considerando ainda, que há necessidade de questionar de que forma 

se tem valorizado o processo ensino aprendizagem, tendo como norte a 

construção do conhecimento, abarcando crenças e valores que permeiam a 

esfera atitudinal e relacional. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo



Objetivo 
 

26 

 

 

4 OBJETIVO  

 

Analisar a percepção dos professores acerca da relação interpessoal 

professor aluno no ensino profissional técnico em enfermagem.  
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Trata-se de um estudo exploratório e descritivo com abordagem 

qualitativa tendo como referencial teórico educacional os pressupostos de 

Vygotsky. 

Na pesquisa descritiva, os fatos são observados, registrados, 
analisados, classificados e interpretados, sem que o pesquisador 
interfira neles. Isto significa que os fenômenos do mundo físico e 
humano são estudados, mas não são manipulados pelo 

pesquisador.
 (34)

 

 

A abordagem qualitativa permite a ―incorporação da questão do 

significado e da intencionalidade como inerentes aos atos, às relações e às 

estruturas sociais‖. A pesquisa social leva à reflexões frente a realidades e 

interesses de classes e grupos. Sendo assim, não pode ser definida de 

forma estática, visto que a realidade envolve as mais diferentes áreas de 

conhecimento. (35) 

 

5.1 Caracterização do Estudo 

 

Esse estudo foi realizado em uma escola de ensino profissional 

técnico em enfermagem localizada no município de São Paulo. 

Este curso encontra-se articulado com o Programa de Formação de 

Profissionais de Nível Técnico para a Área de Saúde no Estado de São 

Paulo - TecSaúde. É oferecido aos profissionais com formação de auxiliar de 

enfermagem que desejam ser técnico com formação reconhecida.  Trata-se 

de um programa desenvolvido pelo Governo do Estado de São Paulo com a 
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participação das Secretarias da Saúde, Desenvolvimento, Gestão Pública e 

Educação.  

A Educação Profissional, segundo o artigo 39 das Leis de Diretrizes e 

Bases Lei nº. 9394 de 20 de dezembro de 199636 e o decreto 5.154, de 23 

de julho de 200437, é estruturada por meio de cursos, programas de 

formação inicial de trabalhadores, educação profissional técnica de nível 

médio e educação tecnológica, de graduação e de pós-graduação. 

 

5.2 Participantes do estudo 

 

Os sujeitos da pesquisa foram oito enfermeiros professores do ensino 

profissional técnico em enfermagem. Características dos sujeitos: 

 Sexo: feminino. 

 Idade: entre vinte e dois e quarenta e oito anos. 

 Tempo de formação: entre um a seis anos.  

 Experiência como enfermeiras assistenciais: seis professoras. 

 Licenciatura em enfermagem: seis professoras. 

 O tempo de atuação como professoras no ensino profissional 

técnico em enfermagem: de um a quatro anos. 

 Atuação na escola de ensino profissional técnico em 

enfermagem:  

o Cinco supervisionam estágio; 

o Duas ministram aulas teóricas e; 

o Uma atua tanto na teoria quanto na prática. 
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5.3 Procedimentos para a coleta de dados  

 

Com intuito de alcançar os objetivos da pesquisa, a técnica escolhida 

para a coleta de dados foi o Grupo Focal. 

O grupo focal caracteriza-se por um conjunto de pessoas 

selecionadas e reunidas por pesquisadores para discutir ou comentar um 

tema, que é objeto da pesquisa, a partir de sua experiência pessoal. (38) 

O grupo focal tem por objetivo captar, a partir das trocas 
realizadas pelo grupo, conceitos, sentimentos, atitudes, crenças, 
experiências e reações. Um instrumento caracterizado como uma 
técnica empregada (reunião de grupo por meio de várias 
modalidades de integração). 

(38) 

 

Após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa foi feito contato 

com a Coordenadora do Curso Profissional Técnico Profissionalizante da 

escola onde foi realizada a coleta de dados. O projeto foi apresentado à 

coordenadora, incluindo condições de local, disponibilidade e tempo previsto 

para o grupo participar do estudo. 

A seguir, foi agendada junto à coordenação, uma data para a 

apresentação do projeto aos professores. O convite foi feito aos professores 

que se interessaram em participar da pesquisa e após o aceite foi feito, em 

momentos distintos e respeitando os horários de suas atividades na escola, 

o levantamento de sua disponibilidade, como data e horário.  

Após chegar a um consenso com todos os professores, foi solicitada a 

reserva de sala para realização do grupo focal, onde garantisse a 

privacidade dos participantes. 

A coleta de dados foi iniciada com o preenchimento de um 

instrumento de identificação do professor (Anexo 1).  
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Antes de iniciar o grupo focal os professores foram informados e 

esclarecidos sobre o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

(Anexo 2) e que a conversa seria gravada.  Durante o grupo focal as falas 

foram registradas em gravação de áudio, bem como foram feitas algumas 

anotações pela autora do estudo. Esse momento teve duração de 100 

minutos, e as falas foram transcritas na íntegra, respeitando os preceitos 

éticos. 

Para alcance do objetivo do estudo foi colocado ao grupo focal a 

questão norteadora:  

Digam-me como vocês percebem a influência da relação interpessoal 

entre professor e aluno no desenvolvimento da aprendizagem atitudinal do 

aluno no ensino profissional técnico em enfermagem. 

O grupo focal foi muito rico pois caracterizou-se como um espaço de 

oportunidade ao grupo de professores para pensar em sua prática educativa, 

focando aspectos concernentes às relações que tangem a relação 

interpessoal entre professor e aluno. 

 

5.4 Aspectos Éticos da Pesquisa 

 

Este projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Escola de Enfermagem da USP – Processo nº. 

1013/2011/CEP-EEUSP (Anexo 3) O estudo respeitou os aspectos ético-

legais da Resolução n.º 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. (39)  

O TCLE elaborado para este estudo seguiu as normas segundo a 

Resolução 196/96, abrangendo informações sobre os objetivos, forma da 

coleta de dado, participação voluntária na pesquisa, garantia do anonimato 

das informações e a liberdade para o participante da pesquisa deixar o 

estudo em qualquer momento. Esclarecendo que ficará com uma via do 
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documento contendo telefone da pesquisadora responsável e e-mail do 

Comitê de Ética em Pesquisa para esclarecimentos de questões éticas. (39)  

À coordenação da Escola junto aos professores será apresentado o 

resultados deste estudo.  

 

5.5 Análise dos dados 

 

Para a das falas dos sujeitos, os dados foram analisados conforme a 

técnica de análise de conteúdo preconizada por Bardin(40). Para a autora a 

análise de conteúdo consiste em: 

um conjunto de técnicas das comunicações que, por meio de 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 
das mensagens, visa tornar evidentes indicadores que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção das mensagens. 

(40) 

 

Como preconizado, a análise de conteúdo foi realizada sob três fases: 

pré-análise, exploração do material e interpretação dos conteúdos. 

1. Pré-análise: é a fase inicial da organização e operacionalização 

das primeiras ideias, que tem por objetivo sistematizá-las de modo 

a conduzir o desenvolvimento das operações sucessivas em um 

plano de análise. Constituída de quatro passos: 

a. Por meio da leitura ―flutuante‖ das falas dos enfermeiros 

professores foi possível descobrir os núcleos de sentido e a 

frequência de aparição, conhecer o texto e identificar os 

aspectos envolvidos; 

b. Após releituras, foi destacado um conjunto de elementos 

dentro dos documentos analisados e respeitadas as regras 

da exaustividade, representatividade, homogeneidade e 

pertinência. 
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c. A seguir obteve-se a formulação das hipóteses e a relação 

com o objetivo. A hipótese é uma afirmação provisória que 

nos propomos verificar, recorrendo aos procedimentos de 

análise. 

d. A partir desse passo foi realizada a elaboração das 

categorias e codificação das falas. Foram classificadas por 

diferenciação e, seguidamente, reagrupadas. Estas 

categorias foram organizadas e codificadas, ou seja, foram 

realizados recortes, agregações e enumerações nos dados 

brutos, permitindo atingir uma representação do conteúdo 

ou de sua expressão, suscetível de esclarecer as 

características do texto. 

2. A exploração do material ou descrição analítica consistiu 

essencialmente da codificação em função de regras previamente 

formuladas. Trata-se da etapa em que ocorre a transformação dos 

dados em unidades que possibilitem a descrição dos conteúdos. 

Considerando a exclusão mútua, homogeneidade, pertinência e 

objetividade. 

3. Na interpretação dos conteúdos, foram realizadas a análise do 

conteúdo e a discussão das categorias, correlacionando os temas 

com o referencial teórico existente sobre o assunto. 

Das categorias resultantes da análise, obteve-se resultados 

significativos, que responderam ao objetivo proposto no estudo. 

As categorias encontradas no estudo foram: 

 Relacionamento interpessoal Professor Aluno 

 Atitudes de Professores e Alunos 

 Perfis de Professores e Alunos 

 Compromisso com Aprendizagem 

A busca bibliográfica foi feita na seguintes bases de dados: Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciência e Saúde (LILACS), Scientific 
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Electronic Library Online (SCIELO) e Base de Dados de Enfermagem 

(BDENF), por serem bases de dados amplas, com riqueza nos conteúdos e 

apresentarem elevado rigor científico dos estudos. Também foram 

consultados livros que trouxeram o suporte necessário para o uso do 

referencial teórico escolhido na análise dos dados. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os depoimentos encontrados neste estudo estão apresentados a 

partir da categoria Relacionamento Interpessoais entre Professor e Aluno. 

Desta, emergiram questões instigantes e relevantes que propõem novas 

reflexões e modos práticos para rever posições relativas às dimensões 

sociais e pedagógicas no âmbito do ensino profissional técnico em 

enfermagem. 

O ambiente escolar nessa modalidade de formação traz componentes 

importantes para repensar à dinâmica das práticas pedagógicas inseridas 

num contexto de um novo modo de olhar o aluno, ante a complexidade da 

construção de saberes inerentes ao conhecimento teórico e técnico. 

Diante desses pressupostos o relacionamento interpessoal aproxima-

se de algumas preocupações associadas a olhares críticos de professores, 

englobando atitudes e perfis de alunos e  comportamentos que devem de 

certo modo sustentar o conhecer e o fazer, com foco no compromisso social 

e profissional do técnico de enfermagem.  

As categorias relativas a este estudo são: 

 

 
Relacionamento Interpessoal Professor Aluno 

 

A categoria acerca do relacionamento Interpessoal entre professor e 

aluno, revelou o quanto o processo vinculado à postura e a comunicação 

precisa ser melhor discutido e trabalhado entre os professores. Desta 

emergiram questões que levarão tanto os professores como os alunos a 

repensar o que significa o espaço de ensino e aprendizagem. 
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Segundo Vygotsky, as interações sociais desempenham um 

importante papel na construção do conhecimento e que é inicialmente 

construído a um nível interpessoal, antes de passar para um nível 

intrapessoal. (31) 

Alguns depoimentos chamaram atenção pelo olhar direcionado ao 

reconhecimento do trabalho do professor a partir do aluno. 

 

“O que percebo, principalmente em campo de estágio, é que o 

aluno é o reflexo do professor. Então, você percebe que se é um 

professor mais interativo, mais dinâmico e que vai procurar coisas 

para fazer, os alunos a toda hora estão realizando atividades [...]. 

Aliás, acho isso muito interessante, porque realmente demonstra 

que os alunos estão mesmo “seguindo o professor”. Você olha o 

professor e vê os alunos, e também parece que estes se 

espelham uns nos outros.” 

 

“[...] às vezes, também depende do próprio professor, porque nós 

somos um líder e a função do líder é motivar. Então, nessa 

questão do relacionamento interpessoal cabe a nós como lideres 

indagar “como nós estamos motivando os nossos alunos”? ”[...] se 

você vai desmotivado para o estágio e de cara feia, o aluno vai te 

dar esse feedback. Agora, se nós (professores) somos super 

ativos e estimulamos os alunos [...] a gente troca informações e 

assim estreita a relação [...]”. 

 

No inicio de cada estágio parece ser normal os alunos se sentirem 

estranhos no campo. Quando a relação com o professor é de respeito e 

confiança, estes se aproximam do mesmo e começam a interagir melhor 

com o meio, todo esse movimento faz parte do processo de aprendizagem. 

Preparando o aluno para atuar junto ao paciente minimizando o medo para 

desenvolver atividades inerentes ao processo do cuidar. Diante disso, ao se 

perceberem mais situados no campo podem tomar os professores como 

exemplo. Os professores devem ter ciência que suas posturas poderão ser 

reproduzidas pelos alunos quando estes se tornarem profissionais.  
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Nessas falas, os professores mostram que tem a percepção de que 

suas atitudes irão influenciar o comportamento e as atitudes dos alunos e 

reconhecem a responsabilidade que isso traz. Ao encararem o papel de 

―espelho‖ ou ―líder‖, os professores vão além da transmissão de 

conhecimento técnico, mas assumem a responsabilidade de formar 

cidadãos. 

Vygotsky preconiza o caráter mediado nas relações interpessoais, o 

qual consiste na capacidade do ser humano em transformar o meio social no 

qual está inserido, mantendo com o todo uma relação dialética, onde 

também se transformará, pois se encontra numa interação recíproca e 

constante. (41) 

Os alunos, por sua vez, ao chegarem a um ambiente novo, onde não 

conhecem as regras de comportamento, tendem a seguir o exemplo da 

figura de referência, que no caso, é o professor. Para que o aluno tenha 

essa ligação é preciso que a relação com o professor seja de respeito e 

confiança, fazendo com que eles acreditem nas ações dos professores, pois 

―a relação educativa abarca a relação interpessoal, e pode indicar novos 

comportamentos a serem desenvolvidos no processo de aprendizagem do 

aluno‖. (8)  

Contudo, não podemos confiar que o comportamento e as atitudes 

dos alunos estarão vinculados à influência dos professores, porque para que 

uma relação interpessoal seja estabelecida é preciso que haja o 

envolvimento de, no mínimo, duas partes. Portanto, nem toda ação refere-se 

à novos comportamentos dos alunos 

 

“A relação depende do aluno. Se ele vem com o objetivo de ter 

uma profissão, de crescer como pessoa e profissionalmente, a 

relação entre professor e aluno vai influenciar sim na questão do 

comportamento [...] vai se espelhar e procurar ser como o 

professor.” 

 



Resultados e Discussão 
 

37 

 

Para que o relacionamento interpessoal faça sentido na 

aprendizagem do aluno, este precisa estar comprometido com sua 

formação. O professor precisa reconhecer quando não há esse interesse por 

parte dos alunos e intervir pedagogicamente, mostrando aos alunos que os 

saberes que necessitarão aprender para se tornarem profissional da 

enfermagem, deverá ser construído em parceria com o professor, colocando 

em suas mãos sua parcela de responsabilidade na formação.  

A ideia do construtivismo é sustentada no fato de que o indivíduo não 

é mero produto do ambiente, nem resultado de suas disposições internas. 

Ele na verdade se constrói dia-a-dia como resultado da interação entre o 

ambiente e suas disposições internas. Assim, o conhecimento é sinônimo de 

construção do ser humano. (41) 

Essa nova realidade pode assustar o aluno ao entrar em um novo 

espaço de formação, fazendo com que muitas vezes eles sintam medo. 

Esse medo está presente porque o aluno sabe que cuidará de pacientes 

com doenças de diversas naturezas. A resposta do aluno diante de 

situações de saúde/doença tem por base sua biografia e a personalidade, 

demonstrando também que o tipo de relação que os alunos estabelecem 

com os professores e profissionais é fundamental para enfrentar o medo e a 

angústia, melhorando sua segurança, auto-estima e autoconceito, aspectos 

fundamentais para quem tem que estabelecer relação de ajuda. (8) 

 

“O aluno fica com aquele medo de errar, de ser corrigido, de ser 
reprovado. Então ele chega como uma caixinha fechada. Percebi 
bastante isso, então quando eu estou com um grupo de auxiliar 
converso antes com eles. Às vezes, dependendo do 
procedimento, realizo antes, para quebrar um pouco daquele gelo, 
para eles perderem o medo e falar “isso não é um bicho de sete 
cabeças igual vocês estão pensando, mas tem que fazer, é bom 
fazer”, assim eles vão perdendo aquele medo [...]”.  

 
 

“[...] às vezes, o aluno chega com medo, mas você consegue 
passar segurança para ele por meio de um bom relacionamento 
[...] A partir do momento que você passa segurança, confiança e 
tem um bom relacionamento, no final ele vai até te agradecer 
muito pelo que ele está aprendendo com você.” 
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Esse trecho mostra a necessidade que o professor demonstra de ter o 

reconhecimento dos alunos pelo trabalho cuidadoso que desenvolve, como 

se o relacionamento e a confiança fossem um algo mais que ele está 

oferecendo além de suas atribuições como professor.  

A teoria vygotskiana está pautada no esforço em considerar o ser 

humano em sua totalidade, sujeitado ao contexto no qual está inserido. O 

desenvolvimento humano está associado à aprendizagem e as relações 

sociais, ou seja, convivendo com outras pessoas torna-se possível elaborar 

cultura e fazer história. (41)  

A relação entre sujeito e sociedade é indissociável, e está diretamente 

relacionado ao processo de trabalho, favorecendo a associação entre 

pensamento e linguagem, pela necessidade de interação entre as pessoas. 

(41) 

Nesse contexto, o professor deve se aproximar dos alunos, 

demonstrando que está presente não apenas como avaliador, mas também 

como aquele que o apoia em suas atividades, oferecendo meios para que 

tenha segurança na execução de suas tarefas, pois a formação de vínculos 

nas relações interpessoais contribui para a diminuição do estresse causado 

por novas experiências, controle da ansiedade e para a construção da 

identidade profissional para que o aluno se reconheça como parte de um 

grupo. (42) 

Diante disso e sabendo que para que uma pessoa possa 

supervisionar é preciso que conheça os elementos que fazem parte do 

processo; compreenda os alunos nas suas diversas fases de 

desenvolvimento, nas tarefas que realiza e no clima afetivo onde se 

relaciona. Assim, o professor poderá dar suporte ao aluno no 

desenvolvimento de suas habilidades. (43)  
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“... No relacionamento professor e aluno, a gente sempre tem que 

ter consciência e paciência, porque as dúvidas e as dificuldades 

vão surgir. A gente sempre tem que estar ali, tentando achar o 

caminho mais fácil para eles aprenderem [...]”. 

 

A adequação do conteúdo as necessidades individuais de cada aluno, 

ou grupo de alunos é, por vezes, uma tarefa árdua para os professores de 

ensino técnico profissional em enfermagem. As turmas são formadas por 

pessoas com características muito diferentes, que estão muitas vezes, em 

momentos diferentes. Para isso ―o professor deve facilitar as relações 

interpessoais dirigidas ao próprio conhecimento e ao trabalho dos alunos 

com seus pares e com o próprio educador‖. (8) 

O professor ao valorizar a humanização das relações interpessoais, 

facilita o crescimento intelectual e emocional dos alunos, pois, aciona 

habilidades para o estabelecimento de relações construtivas, obtendo a 

compreensão, ajudando quem precisa. (44) 

Essa ideia de humanização das relações interpessoais vem 

crescendo muito no âmbito educacional, afinal, com o surgimento do 

conceito de atendimento humanizado nas instituições de saúde, fez-se 

necessário o preparo dos profissionais para trabalhar atendendo essa nova 

exigência. 

 

“Então, eu acho que nós como professores, somos responsáveis 
por tentar “cativar” cada aluno. Cada um de uma maneira para 
alcançar uma meta, mas, às vezes é difícil, é complicado [...] bem, 
nem Jesus agradou a todos, né?”. 

  

 

O professor pode se sentir responsável quando não consegue 

alcançar os alunos. Esse esforço, por si só, mostra que ele sabe que essa 

aproximação com o intuito de transmitir segurança e confiança para os 

alunos é parte fundamental no processo ensino-aprendizagem. A 
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aprendizagem acontece por um processo cognitivo imbuído de motivação, 

afetividade e relação, num cenário onde, professores e alunos se conhecem 

e se relacionam, podendo formar um grupo de ajuda mútua e crescimento 

cognitivo, emocional e atitudinal. (8) 

Segundo Vygotsky a construção do sujeito como um ser social e o 

conhecimento como produto social é essencial para que processos como 

comunicação, linguagem e raciocínio sejam adquiridos para depois serem 

internalizados. (45) 

O professor, apesar de se mostrar conformado, mostra em seu 

discurso que a falha em se aproximar de alguns alunos deixa a sensação de 

ineficiência em alcançar seus próprios objetivos como educador. Observar o 

crescimento e desenvolvimento do aluno faz parte da recompensa dos 

professores. 

 

“Aquele aluno que ficava quietinho, que você passa e ele vai se 
encolhendo, daqui a pouco ele está se sobressaindo e ele mesmo 
está falando com você.” 

 

Nessa fala, essa satisfação em alcançar os alunos fica mais evidente, 

mostrando que assim o professor parece sentir que sua intervenção e seus 

esforços fizeram diferença, portanto, fazem mais sentido diante de todas as 

dificuldades enfrentadas no dia-a-dia de convívio com os alunos. 

A forma como o professor se aproxima e se relaciona com os alunos 

pode ―transformar positiva ou negativamente os contextos, quer eles sejam 

educativos, familiares e outros‖8. Essa relação ―existente entre professor e 

aluno é algo complexo, que envolve a linguagem falada, a linguagem 

corporal e a linguagem gestual‖8. Essas ferramentas são normalmente 

baseadas no censo comum. Na tentativa de alcançar os alunos de forma a 

facilitar a aprendizagem, o professor acaba criando laços afetivos e 



Resultados e Discussão 
 

41 

 

emocionais com seus alunos, voltados principalmente aos que parecem 

mais fragilizados, que parecem necessitar mais de ajuda. 

 

“[...] é o contato com o olhar. Você saber olhar cada um e o que 
ele quer te dizer com o olhar. Às vezes, a gente está na sala de 
aula com quarenta alunos e sempre tem aquele que não quer te 
perguntar, tem vergonha, tem medo de errar, medo de estar 
falando besteira, aí você chega e fala assim „e aí, alguma dúvida? 
‟. O aluno acaba falando baixinho com você, ele interage com 
você, vai se soltando e você vê o crescimento dele. O crescimento 
do aprendizado emocional dele é enorme.” 

 

A linguagem não verbal também é muito importante no 

relacionamento interpessoal professor aluno. Nela pode-se perceber o que 

muitas vezes o outro tenta disfarçar, ou até mesmo esconder. Muitos 

problemas relacionais podem ser escondidos por conveniência, tanto pelo 

professor quanto pelos alunos, mas se o olhar for mais cuidadoso, ambos 

podem perceber a existência desses problemas, cabendo à personalidade, à 

maturidade ou à importância que essa informação tem para a vida desse 

sujeito, o que será feito com essa verdade. 

O reconhecimento da existência de um modo não-verbal, que se 

expressa por meio do corpo e do movimento do ser humano, ao lado do 

verbal, é de grande valor para profissionais que interagem com pessoas  

diariamente. A comunicação entre professor e aluno torna-se a base do 

processo de ensino e sofre influências da vida de cada um. É importante que 

o professor valorize o diálogo e a relação interpessoal, crendo que é 

possível aprender conversando, discutindo e trocando ideias com seus 

alunos. (46, 47) 

Alguns professores em alguns momentos têm dificuldade em 

reconhecer esses valores citados nas falas. Os fatores sociais são 

fundamentais na aprendizagem, mas alguns professores têm dificuldade em 
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reconhecer a importância que estes assumem no relacionamento entre 

professores e alunos. (8)  

De certa forma eles precisam se sentir no controle do processo. 

Quando isso não acontece a estranheza é enorme. O professor espera que 

os alunos mais que confiem nele, ele espera que eles o sigam sem 

questionar, sem refutar suas ordens.  

 

“Na enfermagem, querendo ou não, tem uma hierarquia... Às 
vezes você se depara com algumas situações em que você tem 
que ser mais enérgica, porque cada um sabe o que tem que fazer 
e, às vezes, os alunos não tem essa facilidade para poder aceitar 
a ordem que você pede. Tudo bem, a gente vai solicitando e não 
impondo.” 

 

Isso mostra que a educação tradicional ainda está arraigada no íntimo 

dos professores também do curso profissional técnico em enfermagem. É 

preciso que na formação dos professores exista uma ênfase nas relações 

interpessoais e no crescimento pessoal que delas resultam, 

redimensionando valores, conceitos e papéis sociais, modificando a 

característica das relações professor/aluno que altera a qualidade do 

processo ensino-aprendizagem. (48) 

Na perspectiva vygotskiana, para se construir uma ordem social justa, 

é preciso romper com o modelo vigente de verdades estanques e práticas 

rotineiras. A ruptura dessa realidade é possível com o uso de estratégias de 

mudanças. É possível encontrar meios para medir o valor do trabalho na 

enfermagem através da dimensão da subjetividade, de questões que 

evoluem para diferenças de julgamento, valores e percepções. (49) 

 

“Eu acho que o professor tem muita influência no aprendizado do 
aluno. Quando o aluno e o professor, por algum motivo, tem algum 
atrito, mesmo que não seja explícito isso já bloqueia o aluno, em 
relação ao professor e à disciplina que está cursando.” 
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Como já mencionado anteriormente, muitas vezes esses ‗atritos‘ são 

causados por mal entendidos, problemas pessoais, emocionais ou sociais, 

que acabam prejudicando o relacionamento entre os professores e alunos. 

Isso pode fazer com que os problemas se intensifiquem, pois para que as 

pessoas se conheçam ―suficientemente bem, de forma que seja possível 

enfrentar os problemas que surgem de forma cooperativa‖, elas precisam 

estabelecer um relacionamento interpessoal satisfatório. (50) 

Assim, a aproximação entre professores e alunos deve ser estimulada 

também em alguns espaços voltados para mediar a aprendizagem dos 

alunos sustentada por princípios e valores, onde ‖o relacionamento entre 

professor e aluno contribui sempre de forma decisiva para o processo 

ensino-aprendizagem e para o desenvolvimento interpessoal entre eles‖. (8) 

Nesse cenário, ―o papel do docente é o de facilitador, e o contato 

entre ele e os alunos deve ser estimulado, formando vínculos quando os 

alunos iniciam sua formação profissional na área de saúde‖. (51) 

Porém, esta não é a realidade da maioria das instituições de ensino 

profissional técnico em enfermagem. Começando pelo tempo real do curso e 

a quantidade de disciplinas que devem ser administradas nesse curto 

período de tempo. Mesmo quando o professor de teoria acompanha a 

mesma turma até o final, ministrando todo o conteúdo, o estágio tende a ser 

supervisionado por outros profissionais. Essa ruptura durante o estágio pode 

ser muito difícil para os alunos, pois este é o momento de mais ansiedade e 

medo. O campo de estágio é o local onde eles realmente serão colocados à 

prova, diante de pacientes e profissionais reais. Nesse contexto, a confiança 

emocional na figura de alguém mais experiente poderia ser uma facilitadora 

no desenrolar deste processo. 

 

“O estágio é bom, mas os alunos se chocam com a questão do 
relacionamento. Porque cada mês ou semana eles estão num 
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campo diferente com um professor diferente, e vão lidar com 
vários professores, com diferentes comportamentos. Para alguns 
alunos isso não é bom, porque eles têm que se adaptar com outro 
professor.” 

 

“[...] não é o mesmo professor da teoria que o acompanha na 
prática. Não sei até que ponto isso é positivo ou negativo porque, 
se os alunos não se relacionam bem com um professor, como eles 
vão até o final com aquele mesmo professor? Ai eles encontram 
certa dificuldade. Eles não entendem que cada um tem um 
comportamento e um modo de ensinar.” 

 

“Você sabe como a gente mede um relacionamento interpessoal 
com o aluno? Quando o professor entra para substituir outro 
(professor). Nossa! Aí a gente vê estrelinhas na sala! Porque tem 
aluno que não aceita mudanças. Se o aluno acha que o professor 
é muito bom, então o professor que substitui tem que ser melhor 
que aquele que saiu. Até você conseguir conquistar a amizade de 
todos os alunos para começar ter um relacionamento com todos 
[...]”. 

 

“Às vezes, você vai com os alunos para o primeiro estágio deles e 
antes de começar o outro estágio, vem um aluno e fala assim „ô 
professora, a senhora pode seguir a gente no outro estágio? Ah, 
mas seria tão bom se a senhora fosse com a gente para todos os 
estágios‟ [...] a gente tem sempre que estar falando para eles „não, 
porque você tem que conhecer outros professores, outros 
profissionais, porque quando você for procurar um emprego, não 
vai ficar sempre com aqueles amigos‟ [...] então, você tem que 
aprender a se relacionar com outros profissionais, bem como com 
outros professores.” 

 

Essas falas concordam que a maior dificuldade apontada por alunos 

de nível técnico na área de enfermagem refere-se ao relacionamento e à 

comunicação, evidenciando a relevância desses itens para o exercício 

profissional. (42) 

Percebe-se então que os alunos conseguem identificar a importância 

do relacionamento interpessoal para sua futura vida profissional. Sendo 

assim, os professores podem utilizar o estágio como ambiente onde essas 

relações começam a tomar forma na realidade dos alunos 

Para isso, as próprias situações vivenciadas no cuidado ao 
paciente são problematizadas e ressignificadas na medida em que 
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as atitudes de respeito, empatia, compromisso, escuta e reflexão 
sobre a própria ação são consideradas no ato educativo. [...] As 
atitudes do docente como facilitador do processo de aprendizagem 
expressam-se pela busca de maior aproximação com o aluno, pela 
conversa aberta, pelo próprio exemplo de vida profissional e pelas 
oportunidades criadas que possibilitam ao aluno expressar suas 
dúvidas e os seus sentimentos.

 (19)
 

 

Diante disso, cabe aos professores mostrar aos alunos a importância 

do autoconhecimento, do relacionamento interpessoal e da comunicação. 

Para o cuidado em enfermagem é necessária a auto avaliação e o 

reconhecimento dos anseios dos outros, enfatizando que estes dois 

aspectos caminham inseparavelmente. (52) 

Assim, o construtivismo sócio-histórico é uma teoria que vem 

ganhando espaço no campo social, pois está pautado numa abordagem 

humanista, com estímulo à criatividade, ao respeito e à individualidade, 

durante o planejamento e execução de qualquer atividade. (42) 

 

“Cabe muito ao professor, sim, fazer uma avaliação diagnóstica 

logo que ele entra em contato com os alunos, inclusive no estágio, 

mesmo que o tempo seja curto, para saber com que perfil irá 

trabalhar. O que cada aluno está trazendo, porque o que ele traz 

de casa, da escola e da teoria, também é importante. É importante 

ele (o aluno) poder  falar e a gente poder conhecer a necessidade 

de cada um [...]”. 

 

“[...] procuro trabalhar de forma diferenciada, com cada aluno em 

específico. Aquele aluno que eu sei que ele vai fazer tudo 

direitinho, o deixo mais tranquilo. Agora, o outro que eu percebo 

que não quer nada com nada e que está cheio de malandragem, 

aí tenho que ser diferente com esse aluno [...] tento conversar 

mais e saber por que ele está demonstrando total falta de 

interesse [...] acho que no estágio é mais fácil de trabalhar isso do 

que na sala de aula, pois na sala de aula são quarenta alunos [...]. 

Tudo depende do aluno, da turma que você está trabalhando e de 

como eles vão reagir diante das situações.” 
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Esses espaços podem se caracterizar como locais facilitadores para o 

professor melhor conhecer seus alunos. Isso também traz ao professor a 

responsabilidade de rever algumas das ações estratégicas que utiliza nos 

estágios para ampliar o comprometimento do aluno com a construção de sua 

aprendizagem no campo da prática. 

Essa intenção de se aproximar do aluno, de interagir com todos e 

procurar descobrir suas fragilidades e problemas, com o intuito de contribuir 

para o crescimento pessoal desses indivíduos, evidencia o compromisso que 

esse professor assume diante de seu papel. 

A posição que o professor deve assumir na relação com o aluno 

durante o desenvolvimento da aprendizagem, deve ser fundamentada no 

respeito à pessoa, na confiança, no reconhecimento do aluno como ser 

integral, para que esse possa se perceber melhor como individuo integrante 

de um meio social, passando então a perceber melhor seus pares, e 

consequentemente, exercendo melhor seu papel como pessoa e 

profissional. (47) 

 
“Muitas vezes eu estou em campo de estágio e tem funcionário 
que já foi meu aluno há três anos, e lembra de mim, como eu 
também lembro dele. Estão trabalhando no hospital onde eu estou 
fazendo estágio com uma outra turma. Eles têm o prazer de me 
cumprimentar na frente dos alunos e dizer assim „essa foi minha 
professora, aproveita bem dela‟, [...] em geral, como pessoa e 
como profissional eles me respeitam e temos um bom 
relacionamento.” 

 
 

“Se o professor se mantém firme em sua postura [...] Então, nesse 
momento tem muita gente que desperta. O aluno fala „ah, agora 
deixa eu acordar porque vai ser diferente. Deixa eu mudar minha 
postura e estudar mais...‟[...] „olha, eu quero pedir desculpas por 
aquele dia que eu gritei com você, chorei... Eu queria agradecer a 
forma que você reagiu comigo porque isso fez eu enxergar, me fez 
refletir e eu mudei. Hoje eu me sinto uma pessoa bem melhor que 
aquela de antes‟.[...] Quando o professor sabe lidar com o aluno, 
se relacionar frente a algumas questões difíceis de se resolver, 
isso interfere no relacionamento.” 
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Esses discursos mostram o valor que o respeito dos alunos tem para 

os professores. O caminho percorrido para alcançar esse objetivo muitas 

vezes é confuso e difícil, exigindo o empenho e a empatia de todos os 

envolvidos, afinal, para os alunos, chegar a respeitar o professor também é 

uma conquista. Eles precisam se sentir respeitados e aceitos.  

Em estudo realizado por Casate e Correa, ―alunos referem que se 

sentem acolhidos pelo professor quando podem expor seus sentimentos em 

relação a situações difíceis [...] assim, o professor [...] expõe também alguns 

de seus limites‖. (53) 

É importante perceber que o dialogo que se estabelece entre aluno e 

professor espera-se que seja significativo e relevante com acolhimento, 

independente da complexidade da situação; nessa condição sempre o aluno 

e o professor aprendem. 

No Relacionamento Interpessoal Professor Aluno, os depoimentos 

mostraram que há necessidade de repensar acerca de como conceber tanto 

na teoria como na prática, questões do como se relacionar não perdendo 

como alvo à formação do aluno. Considerando a construção de habilidades 

que não se fecham no conhecer e fazer, em que há responsabilidade da 

Escola em possibilitar condições para que o professor e o aluno possam 

juntos aprender a conviver nas relações por meio de atitudes que sejam 

satisfatórias em nível pessoal, social e profissional. 

 

Atitude do Professor e Aluno 

 

Atualmente se espera que o aluno seja uma pessoa ativa em seu 

processo de aprendizagem e que colabore com seus pares. Por outro lado o 

professor deve estar preparado para perceber quais as atitudes do aluno 

que o ajudam em seu processo de crescimento. Lembrando que estas 
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também interferem no processo de aprendizagem de todos aqueles 

envolvidos no contexto. 

Nas Escolas é muito complexo se ter um processo de aprendizagem 

que trabalhe com metodologias ativas, orientando o aluno a organizar seu 

espaço de aprendizagem, a partir de atitudes que o fortaleça em suas ações 

como sujeito ativo. 

Nesse particular também se faz necessário que o aluno tenha espaço 

para refletir e maturar suas ações aceitando as mudanças e indagando 

acerca de seus avanços na aprendizagem cognitiva e social.  

Para Vygotsky, a sociedade está em constante movimento, e cada 

pessoa é um ser dinâmico, em contínua interação com o mundo cultural e o 

mundo subjetivo. 

Assim, ―docentes experientes buscam perceber de forma 

especializada os estados emocionais dos alunos e, a partir desta 

observação, tomar alguma atitude que permita impactar positivamente no 

aprendizado‖. (54) 

“[...] tem alunos que falam mais e tem alunos que agem mais. 
Então, o professor, depois de uns dois ou três dias com eles no 
estágio, começa a conhecer mais os alunos que tem capacidade 
para um desenvolvimento maior.” 

 

“... Já tive várias turmas com alunos que cursam o técnico e acho 
assim, que vai muito do aluno, porque teve grupos que tinha que 
„forçar‟ pra poder realizar os procedimentos, e já tive grupo que 
não, que falava „a gente vai assumir isso e isso‟, e já dava as 
coordenadas. Tinham iniciativa de fazer os procedimentos, se 
preocupando em fazer tudo correto [...] deixando a equipe 
satisfeita com o comportamento [...] Então, de uma turma para 
outra, às vezes tem essa mudança, mas vai de cada aluno, de 
cada grupo.” 

 

“Acompanhei a mesma turma em sala de aula e no campo de 
estágio. Mudou totalmente o comportamento deles. Na sala de 
aula os alunos levam o estudo um pouquinho na brincadeira [...] 
No estágio quanto mais a gente procura ensinar, mais eles 
perguntam e tentam descobrir o novo [...].” 
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Isso mostra que as atitudes dos professores diante dos seus alunos 

influencia no aprendizado atitudinal do futuro profissional e em como esse 

aprende a se relacionar no ambiente de trabalho, transportando isso para a 

vida pessoal. Isso é importante porque as atitudes determinam como os 

indivíduos se posicionam frente aos outros e aos acontecimentos, e é em 

função delas que se avaliam sentimentos, comportamentos e escolhas. (55) 

Na perspectiva dos alunos, as atitudes do professor são observadas 

com o intuito de avaliar se são adequadas ao meio social onde os sujeitos 

estão inseridos. Essas ações podem ser direcionadas para os alunos, os 

pacientes, a equipe multiprofissional (quando em campo de estágio) e com 

seus pares. 

No decorrer dessa avaliação, o professor, ao reconhecer o futuro 

profissional como pessoa possibilita que este tenha oportunidade para 

reconhecer a si mesmo como instrumento básico no cuidado, facilitando o 

estabelecimento de relações mais humanizadas consigo mesmo e com os 

outros. (44)  

Essa empatia poderá refletir na vida do aluno, fazendo com que este 

perceba a relevância e o impacto que essa atitude pode ter na construção de 

um ambiente onde a relação interpessoal deve ser considerada como 

instrumento de trabalho. 

 

“[...] às vezes, o professor se sente incomodado em responder a 
questão para o aluno, porque ele não faz isso, ele não se põe no 
lugar do aluno.”  

 

“Acho que esse relacionamento com professor e aluno, ficaria um 
pouco mais simples se o professor lembrasse que ele também foi 
aluno um dia, que é um aprendizado constante.” 
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Se colocar no lugar do aluno é identificar o professor como individuo, 

possibilitando o envolvimento do professor como pessoa no processo, uma 

vez que, estamos sempre revendo nossas posturas, sentimentos e valores. 

(1) 

Portanto, ao assumir a docência, o professor precisa ter claro que 

formar um profissional de enfermagem é tarefa complexa que exige 

competências relacionadas aos seus saberes e às habilidades adquiridas de 

sua própria vivência enquanto ser. (13) 

Nesse contexto, as relações sociais necessitam de atitudes de 

acolhimento, responsabilidade, aproximação, disponibilidade de escutar, 

afetividade, estabelecer mediações, dialetizar conflitos. Ensinando na prática 

ao aluno que ele deve priorizar um bom relacionamento, pois este ―é 

imprescindível para uma boa atuação profissional, principalmente na área de 

enfermagem‖. (2, 4) 

O aluno também deve aprender que amizade e relacionamento 

interpessoal não são, necessariamente, a mesma coisa. Deve saber que 

precisa respeitar as posições, opiniões e crenças dos indivíduos, 

reconhecendo que cada contato é uma oportunidade de aprendizagem e 

crescimento, podendo ser no campo profissional ou pessoal. 

 

“Também acho que é importante o aluno desenvolver o 
relacionamento interpessoal [...] o aluno precisa aprender a 
separar as coisas, o professor daquele campo de estágio, o 
professor daquela disciplina. Assim como ele precisará separar 
dentro do trabalho.” 

 

“[...] importante o aluno respeitar a mudança de professor para 
aprender a respeitar cada professor, a compreender cada 
metodologia de ensino [...]” 

 

Os alunos sentem muito quando ocorre mudança constante de 

professores durante o curso. Por outro lado, essa mudança também parece 
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ser sentida pelos professores, pois estes também se envolvem na 

construção da relação interpessoal e na formação dos futuros profissionais 

técnicos em enfermagem. Esse rompimento pode ser difícil para os 

professores porque de um lado não conseguem acompanhar a evolução dos 

alunos e por outro, são obrigados a constantemente iniciar todo o processo 

de aproximação e reconhecimento de novos alunos. 

Como foi discutido na categoria anterior, apesar da importância que 

uma convivência mais longa com o mesmo professor, a fim de formar 

vínculos que facilitarão a aprendizagem dos alunos, essa não é a realidade 

da maioria das escolas de ensino profissional técnico em enfermagem. 

Mesmo assim, muitos professores continuam tentando se relacionar 

com os alunos de forma empática, buscando formar o profissional e o 

cidadão. A presença da sensibilidade, da intuição e da empatia constituem 

formas de acesso ao outro possibilitando descrição reveladora e doadora de 

significados. Esse não é um comportamento que está determinado por 

convicções, valores e necessidades arraigadas no pessoal. A participação 

ativa dos sujeitos em experiências vividas em comum permite compreendê-

las e interpretá-las. (13) 

Assim, os alunos usam esse espaço, agregando informações e 

experiências para construir seu conhecimento. Na vertente do construtivismo 

sócio-histórico, o ser humano não nasce inteligente, e também não é 

totalmente dependente da força do meio. Ele interage com o meio 

respondendo, analisando, organizando e construindo seu conhecimento, 

num processo contínuo de fazer e refazer. (42) 

 

“Eles acabam agregando muitos valores, daquilo que eles trazem 

de casa, do que eles adquirem dentro da sala de aula [...]”. 
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Esse movimento é necessário porque os alunos trazem suas 

experiências passadas para a vida profissional, onde estarão se 

relacionando com os diversos atores que envolvem o processo de cuidar na 

enfermagem, onde se entende que o cuidado se reveste de ação 

transformadora, através da educação crítica, de conceitos e ações, aliadas 

às emoções envolvidas no processo. Práxis que se constitui em desafio que 

implica em autoconhecimento de suas atitudes, desejos e aspirações, os 

quais permitem o surgimento do sensível para o saber/praticar o cuidado. O 

profissional precisa resgatar a ―sensibilidade de si‖ para o estabelecimento 

de relações humanas integradas e intersubjetivas. (56, 57) 

O construtivismo sócio-histórico busca por novas formas de 

compreensão da mente humana, a partir do contexto histórico-social, 

visando desencadear um processo de mudança. Essa mudança se mostra 

possível, no relacionamento entre pessoas, a síntese não é a soma ou 

justaposição dessas, mas consiste na construção de algo novo. (41) 

Nesse contexto, as atitudes dos alunos em relação à construção de 

seu conhecimento são motivadas principalmente, por suas convicções 

acerca do significado que o ensino possui na sua realidade. Isso vai definir a 

motivação que o aluno terá diante do processo ensino aprendizagem, 

sabendo que a aprendizagem que envolve a auto-iniciativa, alcança as 

dimensões afetivas e intelectuais, tornando-se mais duradoura e sólida. (58)  

Os professores devem saber que, apesar do controle final da 

aprendizagem estar com o aluno, os educadores eficientes influenciam e 

orientam o processo para que eles avancem em seus conhecimentos, 

percepções, pensamentos, maturidade emocional e comportamento. (59)  

 

“... O interesse tem que partir também do aluno, mas nós como 
formadores, como educadores nós temos que passar a visão da 
saúde para o aluno [...]. Estou com uma turma em centro cirúrgico. 
Têm alunos que estão adorando, que tão ali, pedem para ajudar, 
para puncionar uma veia, para monitorar o paciente, se entrosa 
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com os auxiliares, com os médicos, com anestesistas e se 
desenvolvem muito bem...”. 

 

Quando o aluno está comprometido e envolvido na construção do seu 

conhecimento as oportunidades disponibilizadas pela escola terão mais 

significado para a formação do profissional e sua prática quando este estiver 

exercendo sua função na área da saúde. 

Para que isso aconteça, as experiências vivenciadas por eles deverão 

ter significado para suas vidas para que sejam internalizadas em sua 

realidade, não apenas de técnico em enfermagem, mas de sujeito que faz 

parte de um contexto social. Diante disso, o ambiente onde se desenvolverá 

essa aprendizagem precisa ser acolhedor e não intimidador, tornando o 

momento do estágio uma oportunidade que vai além de aprender as 

técnicas, onde seja possível aprender a se relacionar, a se portar e a se 

colocar diante de um grupo de profissionais. 

Portanto, o aprendizado de novos papéis, como o de cuidador, 

necessita de um ambiente de aprendizagem que consiga conter a ansiedade 

que o aluno enfrenta ao lidar com as variáveis que permeiam o processo de 

aprendizado, principalmente ao entrar em contato com os pacientes. (60)  

Este autor menciona que uma atmosfera aberta e facilitadora atenua o 

estresse relacionado ao processo de profissionalização em oposição a um 

ambiente educacional intimidador. 

Mesmo nesse contexto, o professor mostra que tenta procurar formas 

para dar as oportunidades cabíveis para cada aluno, tentando fazer com que 

estes alcancem seu potencial. Essa prática requer um cuidado especial por 

parte do professor, que necessita compreender que cada pessoa tem a sua 

história, seus valores e experiências, e que isso influenciará na 

aprendizagem desses alunos. 
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“[...] o professor tem que instigar, „puxar‟ alguma coisa deles, para 
que possam se desenvolver um pouco mais.” 

 

O interesse dos alunos precisa ser estimulado considerando os 

aspectos psicológicos envolvidos no processo ensino-aprendizagem, pois 

tanto o professor como o aluno possui qualidades que facilitam a 

comunicação, mas também características negativas que dificultam o 

relacionamento47. Tanto quanto os professores, os alunos que chegam no 

ensino profissional técnico em enfermagem estão acostumados com a 

chamada educação bancária e esperam receber do professor toda a 

informação necessária à sua formação profissional. Isso muitas vezes leva o 

aluno a se colocar como sujeito secundário em sua formação. 

 

“Para o pessoal do auxiliar, como eles nunca entraram num 

hospital, numa unidade básica, o que você (o professor) está 

falando é decreto é veredito.” 

 

Essa posição é bastante confortável para os professores e ao mesmo 

tempo constrangedor para o aluno. O problema é que dessa maneira o 

professor distancia o aluno de espaços de oportunidade de aprender de 

forma significativa e eficiente, de acordo com sua realidade sociocultural. 

Também está perdendo a oportunidade de aprender, pois o relacionamento 

interpessoal traz situações incontáveis de aprendizagem para todos que 

estão nele inseridos. 

O professor então precisa incentivar esse aluno na busca de seu 

conhecimento e ter claro que ele (professor) é quem facilita esse processo; 

sendo capaz de despertar no aluno a motivação para a pergunta, para uma 

atitude investigativa que busque soluções e que fundamente sua intervenção 

na realidade. Contudo, esse aluno tem que entender que sua intervenção 

deve transcender o desenvolvimento de sua prática técnica junto aos 
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pacientes, podendo transformar de forma significativa a vida dos seus pares, 

pacientes e familiares. (61) 

 

“[...] nunca fez uma punção venosa, quando faz fica satisfeito e diz 

„agora estou satisfeito com meu estágio‟. Porque passou uma 

sonda, porque fez uma punção, porque fez aspiração do paciente! 

Coisas que nunca tinha feito. Assim segue no estágio com mais 

satisfação.” 

 

O aluno necessita sentir o desenvolvimento de seus saberes, mas 

muitas vezes, devido à abordagem tecnicista da enfermagem, ele projeta 

sua expectativa no crescimento da qualidade de suas competências 

procedimentais, distanciando de sua formação atitudinal.  

Buscar um meio de mostrar ao aluno que sua capacitação atitudinal é 

tão importante quanto a técnica pode não ser uma tarefa tão simples para o 

professor. O ensinar exige respeito à autonomia e à dignidade de cada 

sujeito, para uma educação que leva em consideração o indivíduo como um 

ser que constrói a sua própria história. Esse respeito só aparece em meio a 

uma relação dialética na qual os sujeitos envolvidos — professor e aluno — 

se reconhecem mutuamente. (12, 62) 

Nesse contexto, as atitudes dos professores serão analisadas de 

forma diferenciada pelos alunos, com um olhar crítico que tentará transferir 

aquele comportamento para sua realidade concreta. Assim, as atitudes que 

os enfermeiros supervisores apresentam em campo de estágio, tornam-se o 

―espelho‖ e o reflexo para o futuro profissional. (25)  

 

“Muitos alunos tentam buscar um professor para se espelhar. Eles 

acham que tem que se espelhar naquele professor, só que no 

meio do caminho muda o professor, então eles já não sabem mais 

para que lado vão.” 
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“... O professor é quem vai definir o estilo dos alunos, eu lembro 

que na minha época de graduação, a minha primeira professora 

cobrava, perguntava „o que você está aplicando no paciente, para 

que serve? ‟, e eu me pego fazendo isso com os meus alunos [...].” 

 

Essa fala demonstra que a influência exercida pelos professores que 

conseguem conquistar o respeito de seus alunos será passada adiante por 

eles. Isso demonstrará que a aprendizagem é muitas vezes um processo 

social, e alguns indivíduos, especialmente os significativos, oferecem 

exemplos irrefutáveis ou modelos de como pensar, sentir e agir. Sendo 

assim, os professores devem adaptar atitudes e comportamentos saudáveis 

que tenham princípios e uma relação eficaz, servindo de exemplo aos 

alunos, pois são ―os valores e as atitudes que modelam o comportamento 

das pessoas‖. (59, 63, 64) 

Durante o ensino clínico, o aluno desenvolve um saber 

contextualizado, construído através da análise das práticas quotidianas. Isso 

representa a possibilidade para o que este adote novas atitudes e 

comportamentos. (25)
 

 

“Os alunos que cursam o técnico quando entram num setor onde 

eles nunca fizeram estágio (nem como auxiliar), têm 

oportunidades e aí começam a se interessar, a perguntar e a 

interagir, não só com o professor, mas também com os 

profissionais de dentro do campo. Então, para eles é muito 

importante fazer estágio em um setor onde eles nunca entraram.” 

 

O novo tem o poder de incentivar o aluno a buscar seu conhecimento 

porque sempre tem o tom do desafio, instigando as pessoas a ultrapassar 

essa espécie de limite que o desconhecido impõe ao indivíduo. Consegue 

perceber que precisa de todos os recursos possíveis pra transpor esse 

desafio. Isso o instiga a procurar ajuda e exemplos para conseguir alcançar 

esse objetivo, vivenciando o lado atitudinal presente no contexto. 
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Os conteúdos atitudinais são aprendidos no momento em que são 

praticados. As atitudes são desenvolvidas quando se pensa, sente e atua de 

certa forma frente a um objeto alvo de tal atitude; as regras são assimiladas 

quando, refletida ou irrefletidamente, seguem-se as normas estabelecidas 

em determinado contexto ou grupo social. (65) 

 

“Normalmente no primeiro dia de estágio eu já começo logo com 

as normas. Então, eu já falo para eles o que pode, o que não 

pode, o que deve fazer, o que não deve fazer, quais as normas da 

instituição e o que a escola preconiza. Costumo falar que os 

alunos saem até pensando que eu sou meio „carrasca‟ o que não 

é verdade. No segundo dia, começo de uma forma diferente, até 

brinco com eles, mas com respeito e postura.” 

 

“[...] No primeiro dia a gente se preocupa em dar uma noção, uma 

direção, um norte de como vai ser o curso. Conversamos com os 

alunos enfatizando que eles vão ter que respeitar normas, regras e 

isso causa um impacto na vida deles.” 

 

A enfermagem, como muitas outras áreas da saúde, precisa ser 

ancorada por um número infinito de regras, que funcionam como um 

regulador tanto técnico quanto atitudinal. Como regulador técnico é 

importante ao garantir que os procedimentos sejam realizados de forma 

correta para não prejudicar terceiros. O aspecto atitudinal é importante 

porque esses profissionais estarão trabalhando com vidas de pessoas que 

estão, em sua grande maioria, fragilizadas. Nas duas esferas juntas, 

garantem que a saúde dos pacientes corra o menor risco possível. 

Sendo assim, o professor precisa ter muito cuidado em como vai 

transmitir esse conteúdo. O momento do diálogo servirá para reflexão sobre 

a relação e a interação entre professor e aluno, no ato comum de conhecer e 

reconhecer o objeto de estudo, agora não mais numa relação verticalizada, 

mas numa construção dialógica66. Sendo assim, é preciso mudar a postura 

pedagógica que está enraizada nos professores, mas para isso é necessário 
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que esses repensem suas atitudes, estabelecendo uma nova relação 

pedagógica. (67) 

 

“[...] „você vai seguir o protocolo da instituição e pronto‟, não é 

aquela coisa „Ah, eu vou bater o pé‟, mas você (o aluno) tem que 

decidir o correto de acordo com a instituição [...].” 

 

Mais do que ensinar ao aluno que este deve seguir o protocolo da 

instituição, o professor precisa tentar entender junto aos seus alunos o 

motivo da existência desses protocolos, descobrindo qual a utilidade deles 

para aquela instituição, porque eles eram necessários dentro daquele 

contexto. Dessa forma o aluno verá sentido nessa aprendizagem e terá uma 

facilidade maior em adotar e seguir as regras das outras instituições  onde 

vier a passar como estagiário ou como profissional. 

Para enfrentar a demanda das instituições de saúde, se espera do 

profissional uma conduta direcionada pela ética do compromisso. Esse 

compromisso deve começar a ser exercitado na escola, com o cumprimento 

das atividades propostas pelo programa da instituição, aproveitando ao 

máximo todas as oportunidades de aprendizagem que serão disponibilizadas 

por essas atividades. (64) 

 

“O aluno que cursa o técnico e exerce diariamente as técnicas em 

seu trabalho, às vezes, falam „ah, eu estou fazendo o técnico para 

ter o título e ganhar mais‟. Então, nessa de ter o título, eles 

perdem o interesse.” 

 

“A turma de curso técnico acha que já sabem e que estão ali só 

pra cumprir o protocolo, então, em alguns campos de estágio eles 

questionam porque que tem que ficar tantas horas ali se não tem 

tantas atividades para fazer.” 
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“[...] eu acho que quando aluno tem uma conduta que sabe tudo, 

acaba atrapalhando o relacionamento, porque ele não está 

interessado em aprender, e sim, simplesmente para ter um 

certificado, um diploma. O que vier a acrescentar é lucro, desde 

que ele não tenha que se esforçar para isso.” 

 

“Os alunos que estão fazendo o curso para o técnico estão 

fazendo porque eles querem o papel (certificado). Em geral, 

durante o estágio eles dizem que já sabem e mostram 

desinteresse. Por mais que eles saibam, muitos deles já têm os 

vícios como auxiliar. Então, você vai passar a técnica correta e 

eles não aceitam porque acreditam que já sabem. Começam a 

discutir que isso é só na teoria e que na prática é diferente.” 

 

“Ele quer o certificado. Acha ruim que o campo é longe, acha ruim 

por serem tantas horas de estágio, acha que aquele campo não 

tem tanta coisa para fazer e vive questionando, [...] que a teoria é 

assim, mas na prática é assado...”. 

 

As falas mostram a realidade dos professores que dão aula para 

adultos que já trabalham há muitos anos na prática e estão fazendo o curso 

técnico por uma exigência do órgão regulador. O que parece desestimular 

mais esses professores é o fato dos alunos não demonstrarem nenhum 

interesse em aproveitar o momento e o espaço que estão tendo para 

aprender coisas novas. ―Os professores apontam para um grande desafio 

para aproximar-se do aluno, física, social, cultural, psicológica e 

emocionalmente‖. (19) 

Se considerarmos o conceito educativo e o caráter intencional das 

ações humanas, as atitudes, percepções, expectativas e representações que 

o aluno tenha de si mesmo, da tarefa a realizar e das metas que pretende 

alcançar, constituem fatores de primeira ordem que guiam e dirigem a sua 

conduta. (8) 

A realidade de cada individuo deve ser considerada durante o 

processo de ensino aprendizagem. Muitos alunos que cursam o curso 

técnico profissional em enfermagem, como dito anteriormente, o fazem para 
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cumprir a exigência do órgão regulador. É fácil entender que ter que fazer 

estágio depois de um dia de trabalho, não é nada fácil. Então também 

podemos entender que quando este aluno não percebe a diferença de sua 

atuação como auxiliar para a atuação que terão ao término do curso, repetir 

sua rotina de trabalho não é algo que terá algum significado diferente de 

trabalho não remunerado. 

 

“... A maioria dos alunos do curso técnico já trabalha, e acham que 

não é necessário repetir aqui (no estágio) as técnicas, porque já 

viram aquilo. Dizem que não tem necessidade, e que fica 

„maçante‟.” 

 

“Já o pessoal que está fazendo técnico, tem a vivência. Mesmo os 

que não trabalham. Aí, está o ponto de discórdia [...] „ah eu não 

trabalho em lugar nenhum, mas aprendi na teoria que é assim, 

então é assim‟. Cabe ao professor ser o mediador e saber 

administrar o conflito.” 

 

“[...] os alunos que estão fazendo o técnico desafiam o professor. 

Tem muitos professores que estão acostumados a indagar e 

nunca a ser indagado, expressando: „porque eu faço assim, pronto 

e acabou! ‟”. 

 

Precisa ser esclarecida para esse aluno essa diferença, ensiná-lo a 

enxergar esse novo mundo de possibilidade que está tendo a oportunidade 

de conhecer. Para isso o professor precisa confiar na capacidade do aluno.  

Como meio de facilitar essa confiança ―o relacionamento interpessoal 

merece maior atenção devido à sua complexidade, já que lidamos com 

relação entre pessoas, cada uma com suas características e personalidades 

diferentes‖. (23) 

O professor precisa estar preparado para lidar com as mais diversas 

situações em sala de aula ou campo de estagio. Para isso a formação inicial 

e permanente é condição para que possa repensar sua prática pedagógica, 
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entretanto, a flexibilidade é de suma importância para a mudança, pois é 

necessário romper barreiras, conceitos, paradigmas, exercitando a aceitação 

de novas ideias; é necessário envolvimento e comprometimento com o 

ensino, com o contexto. (68) 

 

“[...] o pessoal do curso técnico às vezes desafia o professor „ah, 

por que eu tenho que verificar sinais vitais se eu já sei... ‟ então, aí 

você tem que se impor [...]”. 

 

Mais do que se impor, ensinar técnicas ou fazer com que os alunos 

cumpram as tarefas propostas, o professor precisa ajudar o aluno a entender 

o motivo pelo qual está fazendo aquele procedimento. A aprendizagem 

precisa ter significado para que seja válida. Assim, o processo ensino-

aprendizagem conduzirá sua abordagem ao desenvolvimento de sujeitos 

capazes de construir e desenvolver atitudes humanas sensíveis, criativas e 

solidárias. (14)  

No panorama educacional o professor deve olhar as atitudes do aluno 

inserido em um contexto maior, advindo de modos operantes de se situar na 

sociedade. Tudo se encontra em processo de desenvolvimento, a partir do 

cognitivo, passando pelo emocional e culminando em atitudes. Essa 

premissa remete pensar que o aluno, muitas vezes, ao chegar na escola 

profissional não tem ainda a dimensão de sua futura responsabilidade com 

questões que permeiam a saúde e principalmente o cuidado. Por outro lado 

têm-se alunos que muito se esforçam e querem aprender. 

Neste patamar cabe aos professores construírem novos espaços de 

aprendizagem acerca de como trabalhar atitudes dentro de uma escola, com 

desafios e proposições para mudar a realidade que nela se apresenta, de 

causas por vezes conhecidas e outras não, mas que são produtos do mundo 

em que vivemos. 

 



Resultados e Discussão 
 

62 

 

 
Perfis de Professores e de  Alunos 

 

Discorrer acerca de perfis de professores e alunos é muito complexo, 

pois há uma gama de fatores que intervém no modo de cada um expressar o 

que sente naquilo que identifica com certo ou errado, nas condições e 

relações em que se encontram dentro da escola.  

É discutido sobre as questões que se referem ao comportamento de 

professores que acabam comparando os alunos, às vezes, ―rotulando-os‖. 

Essa conduta interfere diretamente e indiretamente na concepção do que 

seja ensinar.  

Nesse sentido, o ambiente de aprendizagem que se cria na escola 

deve propiciar diálogos efetivos que também possibilita ao aluno aprender a 

partir do social. Aproveitando todas as relações positivas que se 

estabelecem no modo do professor olhar o aluno como aquele que 

apresenta potencial para mudar e aprender. 

 

“Acho que o professor deveria saber que cada aluno tem um 
temperamento e desenvolvimentos diferentes. Sempre vai ter 
alguém que é mais ágil e outros que terão alguma dificuldade. Vai 
de cada professor ajudá-los a desenvolverem essa parte, o que o 
aluno tem de melhor...” 

 

“... Acho que vai do perfil do aluno. Tem aluno que vai ter um perfil 
mais agitado, mais „taque‟. Quando „taque‟, ele vai adorar pronto-
socorro, UTI, mas ele já não vai se desenvolver tão bem numa 
unidade básica de saúde, por que é mais calma e mais devagar... 
Se for ver, fazer a medicação numa unidade básica e num hospital 
é igual, mas há diferença entre dinâmica do hospital e da unidade 
básica [...]”. 

 

 “Eu acho que há uma diferença, entre o aluno auxiliar e o aluno 
que cursa o técnico, pelo menos em campo de estágio. O aluno 
que é auxiliar ele tem curiosidade, vontade de saber, de aprender, 
de ter certeza de que o que ele está fazendo é o certo, então ele 
sempre questiona, ele sempre pergunta [...]”. 



Resultados e Discussão 
 

63 

 

 

“Eu gosto de acompanhar o estágio de auxiliar, principalmente a 
turma que vai para o primeiro estágio [...] dizem: „nossa 
professora, eu nunca tinha feito um dextro, pensava que era mais 
difícil‟. Os alunos têm a curiosidade, e estudam antes de realizar o 
procedimento, diferente do aluno que cursa o técnico.” 

 

Os professores percebem a diferença do perfil dos alunos, chegando 

inclusive a ―rotulá-los‖ em alguns casos, como podemos perceber nas falas 

acima. Assim, ―no dia a dia escolar, os professores confrontam-se com a 

necessidade de compreender as diferenças de atitude e comportamento dos 

alunos que têm influência direta e indireta na realização e satisfação 

escolares‖8. Ao identificar essas diferenças, o professor de enfermagem 

―pode ajudar os alunos em formação para que se desenvolvam em todas as 

potencialidades e possibilidades do ser‖. Isso só será possível se ele tiver 

condições de trabalhar com as particularidades de cada um, tendo assim 

uma oportunidade maior de alcançar o objetivo final que é a aprendizagem 

significativa e atitudinal dos alunos. (69) 

Vygotsky parte da compreensão de que a ―pessoa é entendida como 

um ser construído mediante suas próprias condições de existência, faz-se na 

história e, concomitantemente, faz essa história‖. (70) 

Quando o professor ―rotula‖ um grupo grande por certa característica 

e não se permite olhar para os alunos individualmente, cria uma barreira que 

dificultará muito o desenvolvimento de qualquer relacionamento interpessoal 

com seus alunos. Isso acaba se refletindo na construção do conhecimento 

do aluno. O professor pode se desmotivar, o que o impede de construir um 

relacionamento interpessoal instigador com seus alunos e isso é um 

problema porque a interação social é fundamental, pois a pessoa internaliza 

os elementos de sua cultura, construindo seu universo intrapsicológico, a 

partir do mundo externo. 
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“Uma coisa boa é que o estágio faz o aluno se identificar com o 
setor que ele gostaria de trabalhar [...] no estágio ele vai se 
identificando, „não gosto muito de emergência ou do Pronto 
Socorro‟. O estágio acaba por direcionar em que setor ele vai 
querer trabalhar [...]”. 

 

Durante o estágio, os alunos tem a oportunidade de perceber o 

ambiente que estão experenciando. Nesse momento muitos deles já 

conseguem perceber, de acordo com seu perfil e suas características em 

qual setor se adaptariam melhor. Porém, cabe ao professor esclarecer aos 

alunos que estes precisam aprender a trabalhar em lugares diferentes, além 

de que esse direcionamento pode estar sendo precipitado. Diferentes perfis 

podem ser úteis em uma mesma área. Quanto maior a diversidade de 

potencialidades de uma equipe multiprofissional, a chance dela conseguir 

resolver todos os problemas que surgirem aumenta. 

Por outro lado, essa primeira impressão também pode estar 

relacionada às oportunidades e as relações interpessoais que surgiram 

durante o estágio.  

 

“[...] acho que isso depende também muito do campo de estágio, 
porque há campos de estágio onde os alunos conseguem evoluir 
mais, e há campos de estágios que nem tanto, e isso também 
depende muito do aluno, porque há aluno que chega com 
interesse e outros não.” 

 

A maneira como esses alunos irão vivenciar determinado estágio será 

muito importante para a ideia que ele fará do dia-a-dia naquele setor. O 

campo pode restringir o acesso e as ações dos estagiários ou manter uma 

parceria saudável com a escola importando-se com a aprendizagem dos 

alunos. Essas posturas irão influenciar as ações e os interesses futuros dos 

estudantes. Nesse contexto, o relacionamento da escola e dos professores 

com o campo de estágio deve ser muito claro e de parceria, proporcionando 
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aos alunos vivência mais abrangente, aproveitando melhor as oportunidades 

de aprendizado. 

Mesmo para os alunos que já trabalham na área de enfermagem, é 

importante uma vivência plena nos campos de prática. Estar trabalhando na 

área ou ter cursado o módulo de auxiliar de enfermagem, não significa que o 

aluno tenha experiência em todos os setores. 

 

“[...] às vezes você vai questionar (o auxiliar que faz o técnico) 
alguma coisa da técnica, alguns não lembram mais, porque não 
estão trabalhando na área e perderam contato (com a área da 
saúde)”. 

 

Os profissionais da saúde sempre precisarão de atualizações em sua 

prática, pois é uma área que está em constante movimento, onde novas 

tecnologias e novas descobertas são feitas diariamente. Surge nesse 

contexto a necessidade de se estabelecer um bom relacionamento 

interpessoal, que pode garantir uma comunicação mais eficaz entre 

professor e aluno. 

A comunicação é ―uma forma de interação na qual se compartilha 

ideias, mensagens e sentimentos, podendo ter influência sobre o 

comportamento das pessoas que, por sua vez, irão reagir a partir de suas 

crenças, valores, histórias de vida e cultura‖. (71) 

 

“(fala em relação ao aluno) Na infância ele queria um brinquedo, 
ele gritava e a mãe para não ouvir mais gritos, fazia o quê? Ia lá e 
comprava. Quando os gritos não resolviam, ele chorava. A mãe 
não aguentava o choro, ia lá e comprava. Só um exemplo, quando 
o aluno chega aqui e tira uma nota baixa na prova, aí ele grita, 
briga com o professor, vai abrir um formulário na secretaria...”. 
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Essa comunicação deve ser cuidadosamente conduzida pelo 

professor, principalmente quando o exemplo da fala acima se torna real. 

Para se fazer entender é necessário o diálogo, mas para que o diálogo 

exista é necessário que haja atenção e respeito de todos os envolvidos nele.  

Muitos alunos do ensino técnico profissional em enfermagem estão 

enfrentando pela primeira vez o mundo fora de seu círculo familiar e de 

amigos. Escolhem uma profissão que não conhecem direito e para que 

possam alcançar esses novos saberes, muitas vezes precisarão reavaliar 

alguns valores, crenças, comportamentos e atitudes. Enfrentar o mundo sem 

o amparo a que sempre estiveram acostumados pode fazer com que se 

desestabilizem e tentem se sustentar em algo conhecido. Nesse momento a 

insegurança pode gerar dificuldade de argumentação e inflexibilidade nos 

alunos, dificultando a consolidação de relacionamentos e atitudes 

importantes para sua formação. 

 

“Os alunos vêm sem limites, sem ter noção de valores, digo isso 
como um todo. O relacionamento depende da forma como esse 
aluno vem. Tem aluno que vem porque quer ter uma profissão, 
quer crescer profissionalmente e também como pessoa, enquanto 
que outros alunos vêm em busca de um certificado, de um diploma 
e muitos acham que isso vai ser a tábua de salvação da vida 
deles”. 

 

“... Com as experiências que tenho como professora, como 
formadora, acredito que em algumas situações (o relacionamento 
interpessoal) possa ajudar, sim (na aprendizagem atitudinal). O 
que a gente percebe hoje é que os alunos chegam na escola 
„vazios‟”. 

 

“... Como nós recebemos esse aluno aqui na escola? [...] eles não 
têm noção do que eles têm que mudar dentro deles para abraçar a 
nova profissão que eles estão em busca”. 

 

Essas falas são fortes porque mostram que os professores acreditam 

que alguns alunos não têm o perfil esperado para um profissional da saúde. 

Evidenciam que esses alunos não têm valores ou são ―vazios‖. Que buscam 
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o curso apenas pela profissão, sem saber o que ser profissional e fazer parte 

de um contexto social significa. Essa situação pode bloquear o professor e 

impedir que o relacionamento interpessoal se estabeleça. Nesse caso isso 

seria um problema maior, porque quando esse aluno tem a oportunidade de 

aprender a se relacionar, como consequência, expandem seus 

conhecimentos e modificam sua relação com o mundo, levando à 

visualização da própria ação, ou seja, um cuidado que favoreça o 

desencadeamento da valorização e da autonomia profissional. (41) 

Cabe ressaltar que, para explicar essa evolução intelectual, Vygotsky 

desenvolveu o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal, que é 

caracterizada por saltos qualitativos de um nível de conhecimento para 

outro, sendo a base do processo de ensino aprendizado do ser humano. (72) 

É também, ―um fato constatado que as interações sociais que o 

estudante mantém com os outros (amigos, pais, professores) têm 

importância no desenvolvimento do autoconceito‖. (8) 

No que concerne à profissão da enfermagem, o professor é a pessoa 

mais indicada para ajudar o aluno a traçar um objetivo e o melhor caminho a 

seguir no que diz respeito à sua formação profissional. Porém, para que o 

relacionamento interpessoal exista e contribua para a aprendizagem do 

aluno, o empenho tem que existir em ambas as partes. Precisam entender 

que é muito importante que haja respeito ao perfil e às individualidades de 

cada um. 

“... Às vezes o professor „pega‟ uma turma muito boa e ele espera 
que a turma seguinte seja tão boa quanto, e às vezes não é. 

Porque cada turma é uma turma, cada rendimento é diferente”. 

 

Essas diferenças não devem criar barreiras para a construção do 

conhecimento dos alunos, devendo o professor buscar a melhor forma de 

ajudar todos os alunos a superarem seus limites e alcançarem seus 

objetivos profissionais. 
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O processo de aprendizagem vivenciado pelo aluno do curso 

profissional técnico em enfermagem é de tal modo influenciado pelo 

relacionamento com os profissionais da área da saúde, professores, 

pacientes e seus familiares, que se encontra na raiz da maioria dos 

problemas apresentados por eles, gerando grande desconforto e conflitos 

com os quais têm de lidar cotidianamente. (42) 

Isso faz com que, quando cheguem à escola, essa dimensão de suas 

vidas já estejam de tantas formas desgastadas que gera uma dificuldade 

imensa para que professor e aluno a transpassem, levando a conflitos que 

desestimulam tanto professores quanto alunos. 

 

“Eles acham que quando terminar o curso e pegarem o certificado 
a vida deles vai estar toda resolvida. Mas no meio do caminho 
descobrem que a realidade não é bem essa”. 

 

“[...] aquele que vem em busca de um papel, de um certificado [...] 
acha que por ele estar pagando, ele já está aprovado desde a 
hora em que fez a matrícula. Ai descobre, no meio do caminho, 
que isso não é verdade”. 

 

“O auxiliar que faz o técnico é um questionador porque ele não 
quer aceitar que precisa continuar estudando e aprendendo. Ele 
quer ficar parado. E só se interessa pelo certificado”. 

 

“O técnico (o auxiliar que faz o curso técnico) questiona tudo, 
porque para maioria deles o interesse não é o desenvolvimento 
das técnicas ou aprender mais alguma coisa e sim o certificado”. 

 

“Tem aqueles alunos que não tem uma meta definida em querer 
alcançar um alvo, eles estão tentando “um status” e não se 
preocupam em com aprendizagem”. 

 

A busca pelo certificado visando o crescimento profissional não deve 

ser fator limitador ou desestimulante para o professor conduzir o aluno na 

construção de seu conhecimento. 
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As exigências do mercado de trabalho da sociedade moderna podem 

em parte exercer função negativa na formação dos profissionais. Mas isso 

não deve ser motivo para que o professor desista de orientar seus alunos 

durante o processo de ensino aprendizagem, com a perspectiva de 

influenciar positivamente e de alguma forma, mesmo que sutil, plantar uma 

semente de boa vontade e compromisso, que mostrem aos alunos as 

responsabilidades que carregam em sua profissão. 

As discussões sobre perfis de professores e alunos são infindáveis. O 

que necessitamos é transformar a realidade dos professores e alunos, para 

que possam se apropriar de novos saberes. Que estes sejam ferramentas 

para aquisição de novos conhecimentos práticos inseridos no contexto  da 

saúde.  

 

Compromisso com a Aprendizagem 

 

Redimensionar o conhecimento e a prática na enfermagem deve ser 

constante, no sentido de agregar e atualizar conhecimentos.  Essa 

construção deve considerar as realidades encontradas nas escolas de 

ensino profissional técnico em enfermagem, bem como o compromisso de 

professores e alunos com a aprendizagem.  

Para ensinar o professor deve adequar suas metodologias para 

atender as demandas e necessidades dos alunos, tanto em sala de aula 

como em campo de estágio, instigá-los a buscar novos conhecimentos e 

ensiná-los a relacioná-los com a prática no contexto da realidade. 

Pela necessidade de transformações filosóficas e pedagógicas que 

atendam às expectativas da cultura atual, como está estabelecido na LDB, a 

necessidade de formar profissionais com espírito científico e pensamento 
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reflexivo, tem levado a muitas discussões envolvendo a formação do 

professor de enfermagem. (36, 73) 

Porém, o que podemos constatar é que grande parte dos enfermeiros 

que estão concluindo sua formação, estão atuando em escolas de ensino 

profissional técnico em enfermagem, sem conhecimento específico e das 

práticas educativas. Poucos possuem título de Licenciatura, Formação 

Pedagógica ou Docência para Educação Profissional. Além disso, a grande 

maioria dos cursos de graduação em enfermagem não fornece em seu 

currículo conhecimentos suficientes de didática e pedagogia necessários 

para o exercício da educação. (74) 

Esses cursos têm o intuito de fazer com que o enfermeiro desenvolva 

o conhecimento da didática e pedagogia aprendido. Esses conhecimentos 

são fundamentais para que os professores possam formar profissionais de 

nível médio capacitados a atender as expectativas decorrentes de suas 

funções. (75)  

 

“Quando eu entro numa sala a primeira vez eu faço uma avaliação 
diagnóstica da turma. Eu procuro saber o que eles sabem, o que 
eles conhecem, o que eles esperam aprender [...] como eles 
acham que cada instituição trabalha, ou de onde eles passaram ou 
daquela que gostariam de trabalhar”. 
 
“[...] Você tem que perceber se aquele aluno tem dúvida, chegar 
perto e ter uma conversa particular com ele”. 

 

O aluno deve ter prazer em aprender e o professor em ensinar. É 

certo que com algum grau de amadurecimento, tanto o professor aprende ao 

ensinar como o aluno ensina ao aprender. 

Ao estudar a aprendizagem numa abordagem cognitivista, devemos 

considerar que a maneira que as pessoas lidam com os estímulos 

ambientais, organizam dados, percebem e resolvem problemas, adquirem 
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conceitos e empregam símbolos verbais, é considerada predominantemente 

interacionista. (76) 

Nas falas os professores reconhecem que o relacionamento 

interpessoal precisa ser considerado no desenvolvimento do processo de 

construção do conhecimento e formação do futuro profissional da 

enfermagem.  

 

“... O relacionamento é uma das coisas mais importantes e 
dependendo do estágio e do professor este não será muito 
„aproveitado‟. Às vezes, o aluno não consegue desenvolver as 
atividades que precisa [...] é preciso ter empatia.” 
 
 
“... Sabem que o paciente realmente precisa deles, daquele apoio 
psicológico, de estar interagindo com eles [...]”. 

 

 

O compromisso com a aprendizagem vai além do ensino da teoria, 

das técnicas e dos procedimentos, chegando à busca por ensinar atitudes 

aos alunos. O professor se preocupa com o relacionamento interpessoal 

com o aluno e como este desenvolverá essa capacidade de cuidar junto aos 

pacientes. 

Essa preocupação é muito oportuna no cenário educacional 

contemporâneo, onde o ―professor precisa cuidar da aprendizagem do aluno 

e da formação crítica e criativa de um cidadão‖. ―O educador visa ser uma 

pessoa que valoriza a interioridade na relação com o estudante e com suas 

paixões, esperanças, tristezas, sonhos e histórias‖. (12, 77) 

Essa aproximação com o aluno deve ser feita de forma consciente e 

com o foco na aprendizagem. Para isso o professor precisa perceber a 

relação pedagógica como espaço de autonomia e liberdade para que ele e o 

aluno possam transformar-se, transformando as relações com o saber, com 

a aprendizagem e com a realidade em que estão inseridos. (61) 



Resultados e Discussão 
 

72 

 

Para isso ―é necessário disponibilizar ao estudante espaços de 

diálogos que lhe permitam uma decisão facilitada, uma percepção positiva 

de si, uma segurança nas atitudes e comportamentos‖. Nesse contexto o 

aluno terá oportunidade de refletir sobre suas atitudes junto com o professor 

e com seus pares, de maneira construtiva, sem a pressão de críticas e com 

o intuito de descobrir outros olhares acerca de seu comportamento, valores 

e crenças. (25) 

De acordo com Vygotsky, o ser humano é entendido como um ser 

social e histórico, se constituindo enquanto sujeito, a partir das relações que 

estabelece com os outros, responsável em manter ou transformar o contexto 

no qual se insere. Desta forma, durante esse processo, estão presentes as 

questões éticas, pois o foco está em construir uma ordem social digna para 

todos os seres humanos. (29) 

Dessa forma o aluno poderá avaliar seu próprio papel em seu meio, 

percebendo suas potencialidades e suas defasagens. Portanto, ―ao 

educador, compete trabalhar com uma visão ampla de transformação do 

conhecimento prévio a partir do processo de conscientização deste 

trabalhador adulto objetivando a transformação da estrutura social‖. (21) 

Ao ser colocado diante de si mesmo e do que a sociedade espera 

realmente dele, o aluno poderá ficar, de certa forma, vulnerável, portanto, ―é 

de grande importância o preparo emocional do aluno de enfermagem para 

sua atuação profissional, propiciando-lhe a elaboração de suas vivências no 

questionamento e resolução de suas dificuldades emocionais‖. (78) 

Assim temos que o ensinar ―não se limita na transmissão de 

conhecimentos. É baseado na intenção que o professor tem em ajudar o 

aluno que quer aprender, onde trilhará um caminho longo entre o propósito e 

a realização do ensino‖. (79) 

O sucesso no percurso desse caminho não dependerá somente do 

professor e/ou do aluno, pois, ―o ensino efetivo na área de saúde baseia-se 



Resultados e Discussão 
 

73 

 

na integração de técnicas e aspectos psicossociais envolvidos nas diferentes 

relações do profissional‖. (78) 

A vontade e disposição dos alunos no campo de prática serão 

elementos importantes para o desenrolar adequado da aprendizagem no 

ensino profissional técnico de enfermagem.  

 

“... Eu nunca dei aula teórica para auxiliar, mas no estágio, a turma 
de auxiliar que passou por mim foi a melhor turma. Eles eram mais 
comprometidos, eles realmente tinham mais interesse e não na 
questão de respeitar hierarquia, mas eles eram mais 
participativos.” 
 
 
“O auxiliar entra cru e tenta buscar o conhecimento, então, se 
você disser para ele para fazer um procedimento, ele vai com a 
maior satisfação, coisas que ele nunca fez, como uma punção 
venosa, uma aspiração endotraqueal, para ele é tudo novo [...] ele 
quer aprender.” 
 
 
“[...] fez o auxiliar a quatro anos e nunca passou uma sonda, então 
quando ele se depara com o procedimento e você (professor) 
explica, percebe o olhar de satisfação no olho do aluno [...]”. 
 
 
“Assim, eu nunca trabalhei com auxiliar, essa vivência da busca eu 
não tenho. Mas as turmas que eu passei de técnico, dei aula de 
saúde mental e eu posso falar muito bem do interesse que eles 
têm pelo novo [...] a gente vai conduzindo a aula e eles também 
vão trazendo novas informações. Teve um episódio que eu falei, 
em saúde do idoso, que fala de AVC, e teve uma coisa assim „não 
é AVC professora, é AVE, porque a outra professora disse que é 
AVE‟ [...]. Para a aula seguinte eu trouxe um artigo que falava da 
questão do AVC e do AVE [...] e esclareceu. Eu acho que isso é 
importante.” 

 

Quando os alunos demonstram estar comprometidos com a 

construção de novos saberes, ―cabe ao professor ouvir, incentivar e 

capacitar-se para apoiar os alunos nas experiências iniciais da prática, 

fazendo desse primeiro contato um fator motivador‖. (47) 

O respeito pelos alunos também confere ao professor maior 

credibilidade. Quando este mostra que está aberto às discussões sobre os 
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temas e que toda a experiência e informação mostram que o relacionamento 

interpessoal entre eles é honesto e confiável. Para Vygotsky, ―o 

desenvolvimento das funções psíquicas dos seres humanos ocorre a partir 

da atividade prática, nas relações que os seres humanos estabelecem em si 

e, com a natureza‖. (31) 

Portanto, quando no ensino da enfermagem se unem a prática, as 

relações entre professores, alunos e profissionais, e o ambiente onde isso 

ocorre, o sucesso da intervenção educacional e social tende a ficar mais 

próximo do ideal. Porém, quando essa não é a realidade, quando, por 

exemplo, os profissionais têm certa resistência em receber os alunos. Essa 

experiência pode ter uma influência negativa na formação dos mesmos. 

 

“... Aprendizagem do aluno depende muito do campo de estágio 
que a gente está e de como a gente vai vem formando esses 
alunos, acho que isso faz uma grande diferença.” 
 
“Tem também aquela história onde se acontece alguma coisa 
errada, „foi o estagiário‟. Na semana passada, a enfermeira veio 
me chamar porque tinham jogado uma agulha num lixo comum. Aí 
eu falei que não foram os alunos. A aluna disse que tinha 
desprezado o material no lugar correto. [...] „os alunos estão 
orientados a não jogar nada aí, verifica direito porque eles não 
podem levar a culpa por um procedimento errado‟ [...]. Para tudo 
que os alunos vão fazer estou ali do lado, nem que seja um dextro, 
um procedimento simples”. 
 
“É comum falarem que estagiário desorganiza tudo, deixa tudo 
fora de lugar, que faz bagunça e não sei o que e sempre acontece 
isso. É um ponto negativo do estágio. Mas tem muitos setores que 
são ótimos, acolhem os alunos super bem, onde os alunos têm 
aquela oportunidade em realizar os procedimentos [...]”. 

 

O estágio é um momento ímpar na formação do aluno, não somente 

por ser o espaço onde este colocará em prática tudo o que aprendeu na 

teoria, mas também porque será o local onde o aluno entrará em contato 

pela primeira vez com a vida profissional. Quando a equipe que recebe 

esses alunos tem certa resistência à sua presença, esse momento pode ser 

muito traumático, pois é ―evidente a forte influência dessas relações 
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interpessoais sobre o saber-fazer, a motivação, a autoconfiança e a 

autoestima do aluno‖. (42) 

Nos discursos acima, o professor reconhece o impacto que o 

relacionamento interpessoal e as atitudes dos profissionais têm na formação 

dos alunos do ensino profissional técnico em enfermagem. Assim, o 

relacionamento interpessoal existente entre o professor e os alunos poderá 

contribuir para que mesmo as experiências negativas possam se tornar 

ferramentas de aprendizagem, pois ―as atividades e os conceitos presentes 

no desenvolvimento da prática profissional, quando refletidos e discutidos, 

introduzem abstrações e generalizações mais amplas acerca da realidade e 

do próprio processo de trabalho‖. (41) 

Dependendo do comportamento dos professores diante dessas 

situações tão complicadas, este ―proporcionará ao estudante o 

desenvolvimento de habilidades e atitudes que levam à aquisição de poder 

técnico e também político, permitindo a atuação em benefício da sociedade‖. 

(80) 

Diante dessa premissa, o relacionamento educativo é, de certa forma, 

o escape para muitas situações positivas e/ou negativas. O reconhecimento 

desta por alunos e professores poderá ajudar à compreensão dessas 

situações, encontrando assim, as soluções para elas. (8) 

De acordo com o construtivismo sócio-histórico, o desenvolvimento do 

ser humano, enquanto um ser consciente, ocorre a partir da apropriação 

pelo sujeito das conquistas e conhecimentos produzidos historicamente e 

originado nas relações sociais. (81) 

Ainda hoje, no ensino de enfermagem, não só os professores, mas 

também os alunos procuram o desenvolvimento técnico em detrimento do 

relacional, fazendo com que estes só identifiquem a eficiência do estágio 

quando este estiver repleto de procedimentos de enfermagem. 
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“Em psiquiatria, os alunos no primeiro dia têm medo! Parece que 
os pacientes vão matar eles. Leva-se uma semana para eles 
perderem aquele medo, e quando chegam ao final do estágio, eles 
estão entregando currículo para trabalhar lá, eles gostam muito 
depois”. 
 
“[...] eles chegam num campo de estágio, onde é uma clínica de 
idosos e clínica de saúde mental, e acham que aquilo não é 
estágio de enfermagem, porque eles não estão passando sonda, 
fazendo curativo ou puncionando veia. Eles não compreendem 
que ali é um espaço importante para estabelecerem uma 
comunicação terapêutica, dar apoio e acolher o paciente [...]”. 

 

Essa disposição (ou não) dos alunos em aprender que está 

evidenciada nas falas também estará estreitamente ligada ao modo como 

eles perceberão a postura dos profissionais da equipe de saúde presentes 

no campo onde serão introduzidos, pois a expectativa dos alunos dependerá 

dos aspectos situacionais, como a organização do ensino, a estrutura da 

turma, a atitude do professor, entre outros. (8) 

Quando estão acompanhando os alunos no campo de estágio, os 

professores devem ter consciência do significado do processo educativo, 

das suas interferências na formação profissional e sua relação com a 

sociedade. A educação é um processo que faz parte do social e por isso não 

pode ser considerada neutra em seus objetivos. Estas relações profissionais 

e/ou sociais interferem no resultado deste processo pedagógico, 

influenciando o desenvolvimento dos alunos no ensino prático. (61) 

Apesar disso, os professores ainda tendem a insistir na concepção 

―tradicional‖ do ensino de enfermagem, dando ênfase às normas e à 

hierarquia, colocando tudo isso numa roupagem ética deixando-a com um 

outro formato, quase sempre parecendo que não é diferente do que vemos 

na educação há tanto tempo. 

 

“O aluno pode ter todos os problemas possíveis e imagináveis. Ele 
pode não ter técnica nenhuma, ser ruim de qualquer coisa, mas 
postura e ética são imprescindíveis”. 
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“... O aluno está entrando numa área onde será solicitado 
constantemente e se ele deve estar preparado para obedecer à 
ordens [...] o trabalho tem que ser feito com satisfação, porque 
quem será prejudicado [...] será o paciente”. 
 
“No estágio eu procuro mostrar aos alunos que já estão 
trabalhando, que ali a gente está como profissional e não dá para 
fazer as coisas de qualquer jeito. Muitas vezes encontramos 
alguns campos que as coisas são feitas meio de qualquer jeito. A 
gente não pode ser como eles, tem que fazer a diferença, 
começando pelo estágio, para quando ele estiver atuando não 
pegar esses vícios, e então cair na rotina. A enfermagem, como a 
gente viu, tem melhorado bastante e tem muito ainda que 
melhorar”. 

 

Os professores demonstraram preocupação com a dimensão ética e 

com o compromisso que o aluno deve assumir ao se propor a cuidar de 

pessoas diariamente, como profissional. Podemos perceber diante disso que 

a enfermagem está buscando elevar e valorizar os aspectos subjetivos na 

relação profissional e da pessoa humana, ambas inseridas no processo de 

cuidado e envolvendo experiências pessoais, significados, valores e 

diferentes formas de enfrentar situações cotidianas. Essas permeiam o 

conhecer/ser/saber/fazer o cuidado pela via da intersubjetividade. (14)  

Dentro do contexto ético, outro desafio importante dos professores de 

enfermagem é conseguir conciliar a educação e a saúde, pois é necessário 

proporcionar interfaces entre saberes e poderes, gerando oportunidades de 

aprofundamento dos diálogos disciplinares e de alternativas metodológicas e 

da renovação de saberes e práticas na saúde. (68)  

 

“É muita coisa na convivência professor-professor. Porque às 
vezes eu tenho uma maneira de explicar, você tem outra maneira, 
daí quando eu vou substituir um professor, aí falo para o aluno 
„vamos fazer a anotação de enfermagem‟. Em geral ele escreve 
como o professor do estágio anterior explicou, mas o que eu quero 
é outra coisa, ai o aluno fala: „mas como eu não vou escrever isso 
se a professor falou que tem que ser do outro jeito? ‟ [...]”. 
 
 
“[...] Então disse a eles: „Gente, eu não estou dizendo que o que a 
professora falou está errado, ou o que eu estou ensinando está 
errado, só estou dizendo que a gente tem que seguir o protocolo 
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da instituição. Leiam a anotação de enfermagem da instituição e 
vejam como eles estão escrevendo‟ [...]”. 

 

As inúmeras possibilidades da prática na enfermagem também 

exigem que o professor saiba lidar com situações como as colocadas nos 

depoimentos. Há certa preocupação com comparações entre seus pares. 

Essas comparações podem ter conotação negativa quando os alunos estão 

tentando testar o professor, quando ainda não construíram vínculo de 

confiança. 

O professor entende que esse pode ser um momento para 

demonstrar que o aluno deve procurar saber qual a forma de trabalho na 

instituição que estará estagiando ou, futuramente, trabalhando. Pode 

mostrar nesse momento, que o aluno precisa entender que deve dar chance 

para novos conhecimentos e técnicas. Assim, ―é possível tomar as escolas 

técnicas como locus privilegiado para que se opere a mediação dos saberes 

inscritos na sociedade – as ciências, as técnicas específicas e o trabalho‖. 

(82) 

Os depoimentos mostram que falar sobre o compromisso com o 

processo de aprendizagem é muito mais fácil do que atuar para que isso 

seja real. É muito complexo para o professor e para o aluno, pois requer 

condições favoráveis para ensinar e aprender, e disposições  internas das 

pessoas que se refletem no modo de olhar o mundo e viver nele. 

Nem sempre as metodologias aplicadas no ensino dão certo. A 

intenção, o conhecimento do professor e suas competências nem sempre 

asseguram bons resultados. Depende da escola, de campos de estágio e 

principalmente dos alunos.  

Muitas vezes, a relação escola e alunos não apresentam coerência 

com o esperado no plano de curso vinculado com o projeto político 

pedagógico. Na implementação prática do plano de curso têm-se observado 

que nem sempre é possível atingir os objetivos de modo alcançar o perfil dos 
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alunos; para atender e atuar com compromisso na realidade da assistência 

de enfermagem no contexto da saúde. 
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7 CONCLUSÃO 

 

A interface entre os resultados obtidos nesse estudo e a 

caracterização das professoras que atuam nessa Escola de Ensino 

Profissional Técnico de Enfermagem permitiu concluir que: 

A maioria das professoras entrevistadas atua como supervisora de 

estágio, possui experiência assistencial em instituição de saúde e é 

licenciada.  

Essas características indicam a probabilidade destas terem condições 

de conduzirem os alunos na construção de seu conhecimento de modo 

completo, abarcando as aprendizagens cognitivas, técnicas e atitudinais. 

O estágio, segundo seus depoimentos é o espaço onde, por trabalhar 

com grupos menores, o professor consegue uma interação maior com os 

alunos.  

A experiência assistencial em instituição de saúde e como 

professoras no ensino profissional técnico em enfermagem são 

características que podem trazer segurança na desenvimento do processo 

ensino aprendizagem, pois mostra que as professoras encontram-se 

capacitadas para realizarem supervisão de estágio no âmbito da técnica, 

permitindo que estas tenham tranquilidade para voltar a atenção também 

aos aspectos relacionais. Essas características também são muito 

importantes para o aluno, que em geral passa a ter mais confiança na 

professora que tem experiência na área de enfermagem. 

O curso de licenciatura deve desenvolver nos futuros professores 

capacidades pedagógicas para a aplicação de uma prática educativa que 

consiga alcançar o objetivo de possibilitar a aprendizagem significativa dos 

alunos, nas esferas técnicas e atitudinais. 
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Contudo, nos discursos foi possível perceber a presença de certa 

fragilidade para as professoras aplicarem princípios pedagógicos em 

algumas situações específicas da prática formativa, que confere ações do 

âmbito do desenvolvimento profissional docente, evidenciando assim que, 

esse grupo ainda necessita trabalhar aspectos relacionais e motivacionais 

para dar suporte ao crescimento dos alunos em situações que abarcam 

expectativas, desejos e interesses voltados para o exercício da profissão, no 

intuito de motivar e conscientizá-los da importância de se responsabilizarem 

e se comprometerem com a assistência ao paciente. 

Na análise dos depoimentos ficou clara a presença de posturas 

diferenciadas das professoras em situações semelhantes, principalmente no 

espaço da prática educativa. Algumas professoras focam na desmotivação 

do aluno para aprender, enquanto outras os incentivam a aprender a 

apreender. 

Conclui-se que a atitude do professor e sua influência no aprendizado 

atitudinal do aluno foi evidenciada nos achados repercutindo no futuro 

profissional, bem como os professores reconhecem que sua percepção na 

relação professor-aluno é pautada em posturas individuais e essencialmente 

subjetivas e de difícil aplicabilidade no desenvolvimento do processo 

educativo. 

Neste estudo também foi possível conhecer situações vivenciadas por 

aluno e professoras no contexto da relação interpessoal entre eles e 

perceber o quanto essa questão pode ser melhor trabalhada por ambos, 

visando a qualidade do ensino. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ensino profissional técnico em enfermagem pode ser trabalhado de 

modo a construir uma prática educativa efetiva com potencial para mudar e 

operar as transformações no âmbito das relações e em particular na relação 

interpessoal professor aluno. 

De modo geral todos os professores vivenciam a relação interpessoal 

professor aluno, mas nem sempre como um processo educativo pautado em 

princípios e valores já consolidados pelo grupo de professores e alunos, o 

que vem mostrando a necessidade de se analisar a própria prática 

pedagógica para que esta possa dar suporte a essa composição relacional.   

Nas escolas de ensino profissional técnico em enfermagem ainda 

faltam espaços de diálogos e de reflexões acerca de questões relativas a 

qualidade da relação interpessoal entre professores e alunos, quando 

inseridas em um processo educativo a fim de viabilizar o pensar e o fazer na 

formação dos alunos, redirecionado o olhar para as necessidades destes e 

visando melhorar os aspectos atitudinais. 

Neste estudo, todas as relações ou aproximações da relação 

interpessoal entre professor e aluno apareceram em situações de 

aprendizagem, sinalizando a necessidade de ambos trabalharem melhor as 

ações no contexto do ensino e da aprendizagem.  

Se analisarmos em que medida tanto os professores e alunos 

encontram-se cientes da importância do relacionamento interpessoal, 

diríamos que seria fundamental para eles repensar o que significa estar 

numa profissão vinculada a área da saúde. Isso daria maior sustentação 

para cursar enfermagem, tomando como eixo primeiro o propósito de estar 

ou buscar se formar nesta profissão, ou seja, aprender a cuidar. 
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Os professores mostraram que questionam acerca do tema dessa 

natureza. Há uma preocupação em formar bem, principalmente o lado 

atitudinal do aluno, mas isso requer deles muita atenção, diálogos, tendo 

que intervir diante de algumas posturas de alunos, em alguns espaços 

educativos, mostram-se incompatíveis com o desejável de quem procura se 

formar em enfermagem. 

Por outro lado, constatou-se uma grande preocupação com estes 

alunos sobre posturas adotadas por alguns deles. Os resultados pautaram 

que existem professores que tem vontade e disposição para trabalhar as 

condutas indesejáveis de alunos que apresentam potencialidades e se 

permitem mudar. Também, os professores sentem-se mais satisfeitos 

quando os alunos reconhecem o seu trabalho. 

Percebe-se a necessidade de identificar as necessidades dos alunos 

no que diz respeito as suas atitudes, e reconhecem que estas influenciam o 

desenvolvimento atitudinal dos mesmos. Os professores se esforçam para 

criar um vínculo de confiança nesta relação tão próxima a ponto de 

influenciá-los.  

A compreensão destas condutas torna-se presente quando os alunos 

mostraram valor e o respeito que tem com professores.    

Em Escola do ensino técnico profissional os alunos sentem muito da 

mudança constante de professores durante o curso, às vezes, no próprio 

campo de estágio. 

Ficou claro que o professor deve investigar sua própria prática. 

Buscar um meio de mostrar ao aluno que sua capacitação atitudinal é tão 

importante quanto a técnica, assumindo que isso não se coloca como uma 

tarefa tão fácil para o aluno e professor. 

Há situações em que os professores expuseram que os alunos 

auxiliares de enfermagem que fazem o curso técnico, muitas vezes não 
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apresentam iniciativa em querer aprender, tendo o foco muito mais voltado 

para o diploma do que para a aprendizagem. 

Os professores sinalizaram a necessidade de promover espaços para 

o aluno melhor se conhecer. Ajudando-o a aprender a vivenciar uma relação 

interpessoal fundamentada no respeito e no autoconhecimento.  

Os resultados evidenciaram a necessidade dos professores: 

 Repensarem novas maneiras de conceber a relação 

interpessoal entre professor e aluno, adquirindo uma visão de 

investigação nesse campo do conhecimento. De modo a 

ampliar e aprofundar acerca de questões que permeiam o 

campo das relações em espaços educacionais. 

 Organizarem espaços de diálogos entre os professores para 

refletirem acerca de situações que envolverem aspectos 

atitudinais e sociais, no que se refere aos alunos que não 

demonstram interesse em construir novos conhecimentos 

pautados em ações que possam fortalecer suas atitudes no 

cuidado.  

 Conscientizarem-se da importância de realizarem 

autoavaliação, a fim de reverem os posicionamentos e como 

estabelecem as relações com os alunos. A fim de buscarem 

crescimento mútuo visando a qualidade da aprendizagem. 
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ANEXO 1 

 

 

Instrumento de identificação 

 

 

 

Número do formulário      _________________ 

Data do preenchimento   ________________ 

 

Caracterização do Professor 

1. Sexo 

2. Idade 

3. Formação universitária: 

Licenciatura em Enfermagem (    )   Curso de Formação no âmbito 

Pedagógico (    ) 

   Especialização (    )     Mestrado  (    )      Doutorado  (     ) 

   Outros: _______________________ 

 

4. Tempo de formação universitária/ graduação (qual) 

 

5. Tempo de experiência assistencial e gerencial na área da enfermagem 

 

6. Tempo que atua como professor de ensino técnico em enfermagem 

 

7. Tempo que trabalha como professor nesta escola 

 

8. Disciplina(s)  que  ministra atualmente na escola 

    Ministra: Teoria e Prática (   )  ou   Prática 
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ANEXO 2 

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Eu Daniele Soares Carlin, mestranda do Programa de Pós Graduação em Gerenciamento em 
Enfermagem da Escola de Enfermagem da USP, sob orientação da Prof

a
. Dr

a
. Maria de Fátima Prado 

Fernandes, estou convidando alguns professores que atuam na formação de profissionais técnicos de 
enfermagem para saber se concordam em participar desse estudo. O tema do projeto ―Relação 
interpessoal professor aluno no ensino profissional técnico em enfermagem: repercussões na 
aprendizagem atitudinal‖ tem como objetivo analisar a percepção dos professores acerca da relação 
interpessoal professor aluno no ensino profissionalizante de enfermagem.  
Essa pesquisa será composta por um encontro com um grupo de 08 a 12 professores para 
conversarmos sobre o tema. As falas dos professores que participarem dessa atividade serão 
gravadas após a permissão do grupo e nossa reunião terá a duração média de 60 a 120 minutos. Será 
realizada de forma ética, em local privado, respeitando a sua disponibilidade. Tudo que for falado 
durante as nossas conversas será guardado em segredo profissional.  Se concordar, sua participação 
consistirá em responder uma questão.  Os professores ao participarem desta pesquisa terão liberdade 
de expressar suas percepções. Poderão fazer qualquer pergunta sobre o estudo e, se tiverem alguma 
dúvida, procurarei responder. Nossos encontros serão realizados aqui na Escola.  
Esta pesquisa já teve permissão do(a) diretor(a) da escola, porém sua participação é voluntária e você 
tem o direito de sair da mesma, se desejar, em qualquer momento, sem que acarrete nenhum 
prejuízo. Não será necessário que se identifique e sua participação não afetará seu trabalho. Esta 
pesquisa não lhe trará nenhum risco ou despesa.  Caso aceite participar, as informações concedidas 
serão mantidas em absoluto sigilo, sem identificação de seu nome como participante ou tampouco da 
instituição em que trabalha. 
Os resultados somente serão divulgados para essa pesquisa em revistas científicas da área da 
enfermagem e da educação.  Esse Termo de Consentimento Livre e Esclarecido consta de duas vias, 
sendo que uma via ficará com você. 
Poderá entrar em contato comigo em qualquer momento que desejar e ter acesso aos resultados 
obtidos neste estudo. Meu contato e-mail: daniele.carlin@usp.br. Pode também contatar o Comitê de 
Ética e Pesquisa da EEUSP por meio do e-mail: edipesq@usp.br 
Sua participação será muito importante e gostaria de contribuir com vocês, ampliando as reflexões 
sobre as questões que permeiam a relação interpessoal entre professor aluno e, após essa pesquisa, 
será promovido um encontro nesta escola para apresentar os resultados obtidos.  
 
 
 
Atenciosamente 
 
______________________________ 
Daniele Soares Carlin 
 
 
 
Você deseja perguntar alguma coisa? 
Você concorda em participar deste estudo?  
 
 
 
 
Declaro que, após ter sido esclarecido (a) sobre a pesquisa, de forma clara, e ter entendido o que me 
foi explicado, consinto em participar do presente estudo voluntariamente.  
 
________________________________________ 
Assinatura do Participante 
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ANEXO 3 

 

 


