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RESUMO 

O Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros refere, como 
uma das características dos cuidados de enfermagem, o estabelecimento de 
uma relação de ajuda com o utente. Partindo deste princípio, a Relação de 
Ajuda impõe-se como uma vertente essencial a ser contemplada na forma
ção inicial dos enfermeiros, implicando o desenvolvimento de uma compe
tência relacional. Nesse sentido, procurou-se com este estudo conhecer a 
percepção que os alunos do Curso de Bacharelato de Enfermagem têm da 
Relação de Ajuda desenvolvida na sua prática dos Ensinos Clínicos. Assim, 
tendo como eixo principal a abordagem à Relação de Ajuda, quer na pers
pectiva rogeriana, quer nas diferentes configurações que esta tem tomado 
no âmbito da profissão, procedeu-se a um enquadramento teórico, privilegi
ando a clarificação e definição operacional deste conceito orientado para o 
cuidar, a fim de compreendê-lo na sua relação com o processo formativo 
que lhe está subjacente. Foi realizado um estudo descritivo de natureza ex
ploratória e quantitativo, que envolveu sessenta e três alunos de duas Es
colas Superiores de Enfermagem. Utilizando como instrumento de colheita 
de dados o Inventário de Relações Interpessoais de Barrett-Lennard, che
gámos aos seguintes resultados: o desenvolvimento da competência relaci
onal através de técnicas de comunicação e/ou da experiência vivenciada 

tem diferente impacto na aquisição de atitudes relacionais positivas. Uma 
orientação assente no elemento vivenciado favorece o desenvolvimento das 
características facilitadoras presentes na Relação de Ajuda. Estes resultados 
são consonantes com a configuração que a vertente relacional toma no cui
dar, ou seja, como uma matriz atitudinal, e permitem-nos identificar a neces
sidade de utilizar novas metodologias no desenvolvimento desta competên
cia nos alunos, bem como verificar a necessidade de proceder a alterações 
nos currículos. 
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ABSTRACT 

The Professional Regulamentation of the Nursing Practice, sustains 

that the Nursing Care is characterized for establishing an Helping Relati

onship with the client. Starting out from this statment, the Helping Relati

onship stands as a main dimension to be included in the nursing educational 

process, in order to imply the development of this competence. With this stu

dy we wish to understand what kind of perception the Nursing students have 

about the Helping Relationship during probation time. Thus, having the Hel

ping Relationship as the axis of our study, either in Rogers' perspective or in 

the different shapes it takes on the professional extent, in our theorizing, we 

have focused on the clarification and the definition of this concept in the nur

sing area, as well as how it operates in order to descriminate the educational 

process. We carried out an empirical study involving sixty-three students of 

two Nursing Schools, and applied Barrett-Lennard's Relationship Inventory to 

assess subjects' perceptions and feelings about the Helping Relationship 

with their patients. Results suggest that employing communication technics 

and/or supervised experiential learning influences differently the aquisiton of 

positive relationship patterns and the development of the facilitative qualities. 

These results agree with the relational perspective as an atitude pattern in 

the Nursing Care we support, and also provides a basis for reflection to de

termine which teaching method is most effective to approach the Helping 

Relationship in the educational process, as well as the introduction of some 

alterations in the curriculae. 
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INTRODUÇÃO 

Movida pelas circunstâncias inerentes ao desenvolvimento das várias 

ciências, a enfermagem, seguindo o mesmo rumo, encontrou na orientação 

técnico/racional a expressão da sua actividade central, o cuidado de enfer

magem assim como a legitimação do mesmo. 

Todavia, se a aposta na modernização no domínio da tecnologia ga

nhou estatuto de urgência na perspectiva de uma maior racionalidade nos 

cuidados, tem-se revelado incapaz de se articular com a humanização dos 

mesmos. Chegámos, assim, à ideia de que a tecnologia só é utilizada de 

forma eficaz se a competência humana estiver subjacente ao seu desenvol

vimento. 

Também, sendo esta profissão dirigida para o ser humano, por mais 

que o desenvolvimento da ciência e da técnica possam proporcionar-lhe no

vas abordagens, esta nunca pode perder o seu verdadeiro sentido que se 

prende com o bem-estar do indivíduo/família/comunidade (Raatikanar:1989). 

Numa fase em que esta profissão se tem vindo a distanciar de um pas

sado recente onde o "saber" não era valorizado, todo o esforço de ruptura 

com esses laços ainda fortes, por um lado, e a construção de um corpo de 

conhecimentos essencial ao seu crescimento como profissão, por outro, tem 

ficado pouco espaço para uma reflexão crítica sobre os seus próprios cons

tructs teóricos. 

Nesta caminhada para a melhoria dos cuidados, a vertente humana 

tem vindo a reafirmar-se como o eixo central do cuidado, inscrevendo-se em 

todos os desenvolvimentos teóricos e modelos de enfermagem, que têm 

vindo a ser desenvolvidos nas últimas décadas. Referenciando alguns, te

mos H. Peplau na Escola da Interacção que acentua a "acção humanitária" 

do cuidado; V. Henderson enquanto "ajuda prestada"; ou J. Watson que o 

configura como um "processo intersubjectivo de humano para humano". 
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Não nos fica qualquer dúvida de que a relação enfermeiro/cliente (fa

mília, grupo, comunidade) emerge como um elemento comum a todos os 

autores e deve ser concretizada num processo de ajuda independentemente 

do tipo de racionalidade que lhe esteja subjacente. 

Precisamente neste contexto onde se salienta um crescente interesse 

por esta temática, apercebemo-nos que, paradoxalmente, embora este pro

cesso que se conceptualiza na Relação de Ajuda seja defendido como o 

eixo central do "cuidado", tem-se mostrado tão complexo na sua clarificação, 

como difícil na sua operacionalização. 

Além disso, num cenário em que o actual Sistema Nacional de Saúde 

pretende imprimir uma orientação humanista aos serviços prestados ao ci

dadão, a fim de promover a qualidade do cuidado de saúde, numa perspec

tiva holística, a enfermagem confronta-se com um aspecto que tem sido ul

timamente o cerne da sua preocupação, ou seja, a dimensão relacional do 

cuidado, no sentido de dotar esta praxis da qualidade exigível ao campo de 

actuação destes profissionais. 

Na realidade a Relação de Ajuda tem constituído uma das dimensões 

mais controversas no domínio da enfermagem, pois na ausência de um su

porte teórico que a clarifique, qualquer tentativa de definição da sua especifi

cidade nesta área profissional fica comprometida. Para se poder fazê-lo, é 

necessário em primeiro lugar compreender os princípios subjacentes aos 

modelos conceptuais que orientam os cuidados, para então situar a dimen

são relacional no contexto dos mesmos. 

Só assim se compreende que a Relação de Ajuda continue a constituir 

uma faceta tão controversa no quotidiano dos enfermeiros, sem os próprios 

conseguirem reconhecer que entre o descrever a Relação de Ajuda como 

"implícita no cuidado" e "expressá-la ou vivênciá-la no cuidado" existe um 

percurso deste profissional onde o desenvolvimento pessoal é provavel

mente o elemento chave do mesmo (Lazure:1994). 

O cuidado de enfermagem tem na sua origem uma intenção de ajuda, 

que, no seu início, se traduz pela forma como a enfermeira "deve ser", cor

respondendo a uma descrição de qualidades intrínsecas à pessoa. 
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A possibilidade de ruptura com esta concepção determinista do que a 

enfermeira "deve ser", emerge com Carl Rogers, conferindo à Pessoa hu

mana capacidades e potencialidades que podem ser desenvolvidas se o in

divíduo tiver as condições que lhe permitam fazer esse processo. Assim, 

com o emergir do conceito de Relação de Ajuda, a enfermagem procurou 

encontrar nessa "forma relacional", que se abriu a uma perspectiva de rela

ções humanas, uma orientação para a humanização dos cuidados. É neste 

sentido que a perspectiva rogeriana constitui uma referência fundamental no 

desenvolvimento deste trabalho. Para além disso está na base de alguns 

desenvolvimentos teóricos em enfermagem que começam a dar diferentes 

configurações ao processo relacional no campo da enfermagem. 

Tomando como referência dois que imprimiram diferentes orientações 

nesta vertente, começamos pelo modelo de Peplau que, criado no âmbito da 

Psiquiatria, perspectiva o cuidado como um processo de inter-relação en

fermeiro/paciente. Acontece que o processo relacional neste contexto, as

sume contornos que torna difícil enquadrá-lo no quotidiano dos serviços de 

enfermagem em geral. Por outro lado, Henderson criou um modelo que pre

tende centrar-se na Pessoa. No entanto, ao orientar o cuidado para as ne

cessidades do doente, a dimensão relacional acaba por configurar-se na 

prática como uma técnica de comunicação. 

Nestas tentativas de conjugar duas vertentes que parecem opor-se, a 

técnico/profissional e a relacional, a enfermagem tem-se movido entre um 

discurso, que reclama uma relação sujeito/sujeito no cuidado, e uma prática 

que se afirma numa relação sujeito /objecto de cuidados, sem encontrar uma 

articulação entre as mesmas. 

Veio contribuir para uma perspectiva de mudança, a emergência de um 

novo paradigma de investigação (Parse: 1987), onde as novas conceptuali-

zações teóricas começam a dar uma diferente perspectiva ao "cuidado". Si

tuam o objecto da sua prática na Pessoa humana como "ser aberto ao mun

do" numa relação constante e mútua com o mesmo. Orientam-se para o cui

dar em enfermagem, que vai no sentido do estar no mundo da pessoa que é 

o resultado de um esforço adaptativo às suas próprias circunstâncias (pes

soais, sociais e ambientais) e "este estar no mundo da pessoa só será com-
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preendido e apreendido se forem tomados em consideração todos esses 

processos" (Marques-Teixeira: 1995:578). Esta perspectiva traz novos con

tornos à Relação de Ajuda e que, no contexto do cuidar, implica o profissio

nal a dois níveis, do "saber e das técnicas" e das "qualidades pessoais" 

lbid:1995:582). 

Para além da clarificação deste conceito também abordamos a defini

ção operacional da Relação de Ajuda, que é fundamental para que exista 

coerência entre a sua natureza conceptual e a orientação prática que lhe é 

imprimida. É nesta base que perspectivamos a sua integração no processo 

formativo destes profissionais. Também nesta área é de consenso que a 

Relação de Ajuda pressupõe uma aprendizagem, podendo ser conduzida de 

várias formas. Poderá ser efectuada através do treino em técnicas de comu

nicação (Lage:1996); para outros é através da aprendizagem de Modelos de 

Relação de Ajuda em Enfermagem, embora reconheçam a dificuldade de os 

integrar na formação inicial (Chalifour:1989; Cibanal:1991) e, ainda, uma 

última perspectiva que sendo a Relação de Ajuda uma forma de "ser" do 

enfermeiro, deverá ser desenvolvida através da vivência experenciada (Ro

ach: 1992; Lazure: 1994; Velez:1994). São abordagens que assentam em 

lógicas e princípios que divergem nas suas concepções de base, para além 

de implicarem processos de formação com orientações diferentes. Se a Re

lação de Ajuda for definida como um instrumento para aplicação na prática, 

apela ao desenvolvimento da competência a um nível instrumental, en

quanto se corresponder a uma matriz atitudinal, remete para um nível expe

riência!, implicando um desenvolvimento ao nível sócio/afectivo (Pires: 1994) 

e que conduz a um outro cenário formativo. É fundamental esta clarificação 

de conceitos e da sua consequente operacionalização, para se poder decidir 

e explicitar o rumo a tomar. 

Temos assim, duas vertentes que se destacam no desenvolvimento 

deste trabalho. Uma primeira que pretende definir a especificidade da Rela

ção de Ajuda em enfermagem e uma outra que nos remete para o campo da 

formação onde uma opção por um modelo pedagógico congruente com o 

desenvolvimento da competência relacional se torna uma exigência. 
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Entretanto, a capacidade relacional deste profissional, que tem sido 

motivo de preocupação, assume uma outra responsabilidade de acordo com 

o Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros, Decreto-Lei n.° 

161/96, de 4 de Setembro, onde afirma no capítulo II, art.0 4o -1) que "Enfer

magem é a profissão que, na área da saúde, tem como objectivo prestar 

cuidados de enfermagem ao ser humano (...)", e na alínea 2) (...) que reco

nhece ao enfermeiro "competência científica, técnica e humana para a 

prestação dos cuidados de enfermagem (...)" e, ainda, no art.0 5 que estes 

são caracterizados por, alínea 1), terem por "fundamento uma interacção 

entre enfermeiro e utente (...)", na alínea 2) estabelecerem uma "relação de 

ajuda com o utente (...)". 

Quer sob o ponto de vista teórico e prático, quer sob o ponto de vista 

formal, a Relação de Ajuda impõe-se como uma vertente humana essencial 

a ser contemplada na formação dos enfermeiros, implicando o desenvolvi

mento de uma competência relacional que tem sido fonte pelo menos de 

preocupação a nível do ensino de enfermagem. No entanto, questionamo-

-nos: 

• Se a preocupação pela humanização dos cuidados tem conduzido à 

compreensão da especificidade da Relação de Ajuda em enferma

gem? 

• Se o desenvolvimento da competência relacional que permite o es

tabelecer de uma relação de ajuda enfermeiro/cliente está devida

mente contemplado nos currículos do Curso de Bacharelato em En

fermagem? 

• Como é que os alunos no final do seu percurso formativo (Curso de 

Bacharelato de Enfermagem) percepcionam a Relação de Ajuda? 

É, precisamente, no sentido de encontrarmos algumas respostas a es

tas interrogações que nos propomos desenvolver o presente estudo. Este 

tem como pano de fundo o pensamento humanista, baseado numa concep

ção do mundo e da existência tendo por centro o Homem como um ser inte

gral assumindo as suas funções e potencialidades. Irá centrar-se na aborda

gem à Relação de Ajuda, quer na perspectiva rogeriana, quer nas suas con-
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figurações no contexto do "cuidado de enfermagem", para então, no plano 

empírico, conhecermos a percepção dos alunos do curso de bacharelato 

sobre esse mesmo processo, a fim de termos um ponto de partida para uma 

reflexão sobre as nossas práticas pedagógicas nesta vertente formativa. 

A escolha do tema não foi linear, passou por momentos de reflexão e 

decorreu, fundamentalmente, tanto da nossa experiência a nível da prática 

hospitalar, como da docência. Concordamos que a prática de cuidados é, na 

generalidade, carente de uma vertente humanizada. Estes profissionais pas

saram pelas escolas, onde o termo Relação de Ajuda constitui no mínimo 

uma palavra chave no contexto das "enfermagens". Questionamo-nos o que 

é que (não) acontece nesse período de formação para que não se perceba 

uma melhoria nesta situação? 

Optámos, então, por um estudo descritivo e exploratório, que se limita 

a conhecer como os alunos de enfermagem percepcionam a Relação de 

Ajuda na prática dos ensinos clínicos. Nesse sentido, procedemos à defini

ção das condições consideradas essenciais para que uma relação seja "de 

ajuda", como a congruência, a compreensão empática, o nível de respeito e 

a incondicionalidade (Barrett-Lennard: 1986). Estas constituem as principais 

variáveis a estudar, tendo como preocupação a compreensão da sua inter-

-relação com o processo formativo que se desenvolve nas instituições onde 

decorre o estudo. 

Tendo consultado os Planos de Estudo do Curso de Bacharelato de 

Enfermagem, nas Escolas do Porto, apercebemo-nos de que, nas suas dife

renças, as orientações da vertente relacional eram, muito semelhantes. Op

támos então pela Instituição onde exercemos funções e por uma outra que 

teve desde a sua origem um percurso de formação com características par

ticulares. 

Os objectivos deste trabalho são: 

• Conhecer as percepções dos alunos do Curso Bacharelato em En

fermagem sobre a Relação de Ajuda. 

• Conhecer a influência da orientação da vertente relacional no mo

delo de formação nos padrões atitudinais dos alunos. 
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O presente trabalho está, estruturalmente, organizado em duas partes 

distintas. 

Na primeira, tentamos construir um referencial teórico fundamentado 
na pesquisa bibliográfica por nós efectuada e que se ocupa de uma forma 
global da Relação de Ajuda no contexto da enfermagem. Assim, a partir da 
valorização da vertente relacional no "cuidado", procura-se chegar à clarifi
cação e definição do conceito de Relação de Ajuda na sua especificidade 
nesta área, para então nos situarmos na tradução operacional deste con
ceito teórico na prática. Em seguida, passamos a uma análise do desenvol
vimento da vertente relacional nos currículos do Curso de Bacharelato em 
Enfermagem, assim como da orientação que lhe é imprimida ao longo do 
processo formativo (teórico, teórico/prático e ensino clínico). 

A segunda parte vai ocupar-se da apresentação e da análise do estudo 
efectuado. Damos a conhecer os objectivos que pretendemos atingir e, em 
seguida, referimos o dispositivo metodológico utilizado, onde descrevemos a 
população de estudo, o instrumento de colheita de dados, o procedimento na 
recolha dos mesmos e as análises que utilizámos no seu tratamento. Proce-
de-se então à descrição e discussão dos resultados a partir dos quais se irão 
elaborar as conclusões. 
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PRIMEIRA PARTE 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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Nesta primeira parte do trabalho iremos contextualizar a Relação de 
Ajuda no âmbito da enfermagem. 

É um facto que a dimensão relacional emerge como uma vertente do 
cuidado cada vez mais valorizada e, pelo carácter de subjectividade que 
comporta, tem sido alvo de alguma incompreensão, tanto nos princípios bá
sicos em que assenta como na sua concretização. 

Por essa razão, tomaremos como ponto de partida a definição deste 
conceito na sua origem para então nos situarmos nos contornos que assume 
quando enquadrado numa área profissional com a especificidade da enfer
magem. 

Mas se clarificá-lo é uma exigência, também a sua definição operacio
nal se mostra imprescindível para tornar possível o desenvolvimento da rela
ção de ajuda no cuidado de saúde. Por isso, iremos em seguida debruçar-
-nos sobre esta problemática na formação inicial dos enfermeiros. 

Dadas as particularidades do percurso educativo destes profissionais, 
passaremos então a analisar os currículos de duas escolas superiores de 
enfermagem, com orientações pedagógicas distintas nas quais se irá então 
situar o nosso estudo. 
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1 - EMERGIR DA RELAÇÃO DE AJUDA NO CONTEXTO DA ENFERMA

GEM 

A enfermagem como profissão organizada emerge com F. Nightingale, 

na segunda metade do século XIX, num período que se caracteriza pela ne

cessidade de melhorar as condições de vida das populações, essencial

mente no que se refere a questões de salubridade, de controlo de doenças 

infecciosas, pois a medicina dispunha de recursos muito limitados, sobretudo 

se olharmos à luz do desenvolvimento científico actual. É neste contexto que 

F. Nightingale, dedicada a uma actividade até então benemérita, cuidar dos 

indigentes, desenvolve todos os esforços para conciliar uma forma de ajuda 

através de cuidados, mas imprimindo-lhes uma orientação profissional. 

A observação baseada numa longa experiência, levou à identificação 

dos conceitos básicos que constituem o interesse fundamental da enferma

gem Homem, Saúde, Ambiente e Cuidado, dando corpo a uma actividade 

que consistia numa prática, cuja finalidade era criar as melhores condições 

físicas e ambientais ao indivíduo a fim de que a natureza actuasse nele (Ni

ghtingale: 1989). A sua concepção de cuidado era precisamente fornecer à 

pessoa aquilo que a mesma não conseguia fazer por si própria. Havia uma 

intenção de ajuda no mesmo e esta era veiculada pelas "qualidades" intrín

secas à enfermeira, descritas pela autora como a paciência, a amabilidade, 

a honestidade e outros. Observou que a manipulação do ar fresco, da luz, do 

calor, dos hábitos de higiene pessoal, da água pura, do ambiente calmo e de 

uma dieta adequada permitiam ao doente mobilizar energias para a cura. 

Estes princípios eram também válidos para promover a saúde no indivíduo 

saudável, sendo considerados pela autora como "as leis da saúde ou do cui

dado de enfermagem". Acrescenta que a saúde não era o oposto da doença, 

mas também "a vontade de bem utilizarmos cada capacidade que temos" 

Nightingale (1885), citada por Kerouac et ai.(1994:7). 
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A contribuição de Florence Nightingale para um desenvolvimento teóri

co sobre a profissão reside na explicação do campo de trabalho da enferma

gem junto do doente integrado no ambiente próprio, notando-se preocupa

ção em desenvolver uma filosofia de enfermagem. 

Os cuidados, constituindo-se como finalidade da profissão, vão dando 

resposta às exigências sociais em cada época. Na sua origem baseavam-se 

num saber essencialmente prático e, influenciados pela evolução a nível da 

ciência e da tecnologia assim como pelos contextos socioculturais, foram-se 

tomando cada vez mais complexos e diversificados. Desenvolvem-se em 

contextos e situações muito variados que se prendem com vivências de feli

cidade, dor, sofrimento, angústia, incapacidade e morte da pessoa humana. 

Constituem espaços de encontro onde a exigência duma presença contínua 

conduz a uma grande proximidade entre aquele que presta cuidados e 

aquele que os recebe. No início, caracterizavam-se por uma solicitude im

primida de um espírito de ajuda fraterno e de dedicação caridosa que foi 

dando lugar a uma prática assente em conhecimentos científicos, pela com

petência profissional e pela utilização de métodos sistemáticos de trabalho 

na prática desses mesmos cuidados (Petitat:1989; Kerouac: 1994). 

No entanto, no mundo da saúde, onde a prática da enfermagem está 

inserida, tem-se assistido a um processo evolutivo que nem sempre se tem 

direccionado para o desenvolvimento de valores fundamentais relacionados 

com a pessoa humana. A evolução técnico/científica proporcionada pelo pa

radigma positivista, dando prioridade a estes mesmos aspectos, foi "condu

zindo a uma imagem deturpada do homem, abriu caminho à exploração pu

ramente objectiva do corpo, começando pela primeira vez, o corpo a ser es

tudado sem a clássica referência à alma" (Ourives: 1994:68). Refere também 

Hirch (1990), citado pela mesma autora, que uma tecnologia triunfante tem o 

perigo de muitas vezes estabelecer dicotomia entre o prático, o técnico e o 

homem, resultando numa prática profissional desumanizada. 

Foi precisamente movida pelas circunstâncias inerentes ao desenvol

vimento das várias ciências que a enfermagem seguiu esse mesmo rumo. 
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O avanço nas capacidades de diagnóstico, na técnica cirúrgica e nos 

domínios da farmacologia e da genética conduziram a um grande investi

mento em diferentes áreas de especialização na prática da medicina e ou

tras áreas afins, conduzindo a uma focalização no tratamento de doenças de 

carácter individual. Refere May (1997), que a visão científica sobre o corpo 

focava a doença como uma "coisa" conceptualmente desligada da pessoa 

que a sofria. 

O exercício desta profissão vai-se confinando ao espaço hospitalar e 

assumindo um papel técnico e de vigilante do evoluir de sinais e sintomas. A 

tecnicidade foi amplamente valorizada pelos enfermeiros sem que, no en

tanto, a dominassem, pois não tinham acesso a todo o processo analítico 

que lhe estava subjacente e que gerou a multiplicidade das tecnologias mé

dicas. 

Tendo desenvolvido uma prestação de cuidados essencialmente ori

entada para garantir um funcionamento rápido e preciso para auxiliar o mé

dico, acabaram por criar um processo de estímulo/resposta, onde não existia 

espaço para uma reflexão que visasse guiar e enriquecer a acção do enfer

meiro (Collière: 1989). 

A prática da enfermagem, que de início, era muito tributária de valores 

morais e religiosos herdados do passado, neste período vai-se distanciando 

dos mesmos e dando lugar a uma prestação de cuidados de orientação 

normativa, integrada num sistema funcional que dá ênfase à especialização 

da tarefa. 

Esta tendência no desenvolvimento dos cuidados ao indivíduo doente, 

numa perspectiva onde o tecnicismo está associado a uma assistência hos

pitalar, teve o seu auge nos anos sessenta. Época em que o objecto da me

dicina se tornou o corpo portador de uma doença a identificar e, depois de a 

eliminar, passa a ser o corpo cuja mecânica deve ser reparada. A pessoa 

que vive a doença tem um papel secundário, é a doença que constitui o ob

jecto de investigação, de reparação e de erradicação (Collière:1989). 

O desenvolvimento da ciência tende a fechar-se sobre si mesmo e a 

Pessoa, como afirma Ourives (1994:8), apresenta-se como um corpo que, 

22 



quando "interpretado à maneira de Descartes se transforma num mero agre

gado físico-químico que as ciências procuram controlar e manipular. As ac

ções de enfermagem, seguindo estes pressupostos, transformam-se em ta

refas puramente técnicas, marcadas pelo tratamento físico, decorrentes de 

prescrições médicas". Baseada numa perspectiva em que o corpo da pessoa 

se constitui como o objecto dos cuidados, a relação enfermeiro/paciente fi

cou circunscrita a meras relações funcionais. Assenta logo à partida numa 

posição de desigualdade de poderes em que o doente é considerado como 

uma personalidade frágil em situação de inferioridade. Sendo o objectivo 

principal das acções do enfermeiro o combate à doença, este esquece as 

vivências profundas da Pessoa a quem são dirigidos os cuidados. 

Assim, uma prática de enfermagem que, para além da influência do 

contexto global da época, vivia internamente a preocupação de se afirmar 

como ciência e como profissão, resultou na aplicação de um modelo norma

tivo, seguido acriticamente, orientado para a especialização da tarefa e para 

o desenvolvimento de habilidades, onde a dimensão relacional não era valo

rizada. 

No entanto, o reconhecimento desta situação tem levado por outro lado 

a um desejo de mudança e, desde os anos sessenta até aos nossos dias, a 

procura pelo conteúdo e forma de ser enfermeira, tendo presente a promo

ção da dignidade humana, tem sido uma constante. 

Nas últimas décadas, emergem novas alternativas demonstrando um 

interesse cada vez maior em novos paradigmas assentes na compreensão 

da pessoa humana, promovendo uma prestação de cuidados de saúde, 

centrados na pessoa, numa perspectiva mais humanista. 

Opondo-se à orientação baseada numa racionalidade técnico/científica, 

a influência da corrente humanista faz-se sentir em diferentes áreas e no 

domínio da saúde pelo reconhecimento da necessidade de humanização na 

prestação de cuidados à Pessoa. A enfermagem captou muito da essência 

do movimento humanista, do seu significado ideal, colocando-o no centro da 

concepção do mundo e da existência o Homem. 
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Afirma Antunes (1972), citado por Carvalho (1996:21), que o humanis

mo no "seu significado ideal, designa uma concepção do mundo e da exis

tência que tem por centro o homem". Acrescenta que, na perspectiva do 

homem moderno, "ultrapassando o especulativo ou o contemplativo, tende a 

ver o homem um ser de necessidades que é preciso satisfazer, de capaci

dades técnicas que é preciso desenvolver e saber usar os instrumentos de 

comunicação que a ciência aplicada criou. (...) o autêntico humanismo só 

existe na medida em que assume o homem na integralidade das suas fun

ções e das suas potencialidades". 

No campo da saúde, esta preocupação pelo que existe de humano no 

homem, pela valorização da sua dignidade, tem vindo a configurar-se como 

um dever de intervir. Remete-nos para valores que já Hipocrates defendia 

perante a pessoa doente, (...) "não se busca apenas o diagnóstico clínico, a 

cura da doença e a sua prevenção. Procura-se o encontro compreensivo 

com o homem doente em ajuda pessoal com a meta da liberação do sofri

mento, da recuperação das próprias possibilidades de desenvolvimento, da 

realização de si mesmo e da melhor integração social" (Fernandes: 

s.d.:249). 

1.1 - VALORIZAÇÃO DA VERTENTE RELACIONAL 

A partir dos anos cinquenta, verifica-se na enfermagem uma tentativa 

de tomar um novo rumo. Diferentes autores vão buscar contributos às várias 

ciências como a psicologia humanista, a Teoria da Motivação de Maslow, os 

trabalhos de C. Rogers sobre a Terapia Centrada no Paciente, a fenomeno

logia, o existencialismo, e que confirmam o reconhecimento da importância 

do ser humano no seio da sociedade. Estes autores estão na base das no

vas concepções, orientadas para a pessoa, que emergem na disciplina de 

enfermagem. Assim, surgem os primeiros modelos conceptuais que guiam a 

prática dos cuidados, a formação e a investigação. 

Com H. Peplau (1990), na década de cinquenta, emerge o primeiro 

desenvolvimento teórico em enfermagem, situando-se, no entanto, na área 
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da psiquiatria, com o modelo Relação Interpessoal em Enfermagem, no qual 

os conceitos básicos da profissão de enfermagem são re-definidos. 

Valoriza o Homem numa perspectiva integral, afirma a capacidade do 

indivíduo, tanto no reconhecimento das suas próprias necessidades, como 

também na sua tendência para a actualização, que a autora vai buscar a 

Carl Rogers. Imprime uma perspectiva diferente na abordagem à doença, 

considera-a como uma experiência humana que pode conduzir a um proces

so de crescimento, desde que a pessoa compreenda a sua significação. 

Pressupõe uma nova orientação do cuidado de enfermagem, isto é, privile

gia a relação interpessoal, apelando ao desenvolvimento da intuição e da 

dimensão humana e relacional no profissional de enfermagem (Ibid: 1990). 

A enfermagem é, então, perspectivada como um processo interpesso

al, intencional que ocorre entre duas pessoas, uma que precisa de ajuda e 

outra que é capaz de a dar, partindo do princípio que a Pessoa é um ser in

tegral, responsável, capaz de identificar as suas necessidades e de se reali

zar.. Neste contexto, considera o mal-estar como uma experiência humana 

inevitável, e dar-lhe sentido permite que a mesma se torne numa experiência 

de desenvolvimento. Portanto, o cuidado de enfermagem desenvolve-se, ou 

antes, configura-se como uma relação sujeito/sujeito que contempla o cliente 

como pessoa, na sua singularidade. Assenta nos seguintes pressupostos: 

• o Homem tem um significado, tendendo para a satisfação e a segu

rança; 

• toda a interferência funciona como uma barreira podendo conduzir a 

uma frustração; 

• o desenvolvimento psicológico exige aprendizagem, como contar 

com os outros, aprender a atingir a satisfação das suas necessida

des, aceitar-se a si próprio e desenvolver a capacidade de participar. 

A enfermagem pretende configurar-se como um processo terapêutico 

onde o cliente orienta o conteúdo da relação para aquilo que o preocupa e o 

enfermeiro orienta o processo. A relação interpessoal emerge como o eixo 

principal nesta concepção de cuidado, pois é através da mesma que se tor

na possível promover o processo de maturação do paciente, sendo este o 
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objectivo final da intervenção de enfermagem. Envolve ambos os interveni

entes numa relação terapêutica que se desenvolve em quatro fases: de ori

entação, identificação, exploração e resolução (Peplau:1990). 

Fase de orientação - corresponde ao momento em que o doente se 

apercebe da necessidade de ajuda, procura-a e o enfermeiro apoia no senti

do da compreensão, reconhecimento, clarificação do grau de ajuda. 

Fase de identificação - nesta fase desenvolve-se uma relação onde o 

enfermeiro tem o papel de facilitador da exploração dos sentimentos do indi

víduo, ajudando-o a superar a doença, reorientando os sentimentos e refor

çando as forças positivas da personalidade. O enfermeiro facilita a expres

são do paciente enquanto procura providenciar os cuidados necessários. 

Fase de exploração - começa a existir uma identificação do paciente 

com o enfermeiro, beneficiando a relação e resultando na utilização de todos 

os recursos disponíveis a atingir. É uma fase em que o indivíduo faz novos 

projectos e se implica num esforço pessoal. A nível relacional pode demons

trar ainda uma certa dependência. 

Fase de resolução - corresponde ao fim da relação terapêutica, em que 

o indivíduo se sente capacitado para prosseguir na consecução dos seus 

projectos. Há uma libertação da identificação com o enfermeiro. 

Neste contexto, segundo Gagan (1993), citado por Baillie (1996), o 

profissional envolve-se numa relação que se orienta para a exploração e a 

confrontação, assente num modelo de relações humanas, desenvolvendo-se 

através de uma intervenção formal, estabelecendo-se no decurso de encon

tros estruturados (Phaneuf: 1989). Tem eco sobretudo na prática de cuida

dos no âmbito da enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica. A vertente 

relacional nesta perspectiva emerge como uma actividade que contém em si 

características que requerem uma formação específica. Obedece a determi

nados princípios, desenvolve-se em etapas, prevê um espaço e um tempo 

determinados pela evolução do cliente. É uma abordagem que dificilmente 

se enquadra tanto nas condições existentes no comum das instituições de 

saúde. 
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Nesta mesma década V. Henderson, baseada em Stckpole (fisiologis

ta), Thorndike e Maslow, citada por Kerouac et ai. (1994), deu origem a outro 

modelo conceptual, imprimindo uma diferente orientação aos cuidados. To

mando a enfermagem como profissão de assistência à doença e à saúde, 

atribui aos seus profissionais a responsabilidade pela manutenção, restaura

ção e mobilização da vida humana. Remete o enfermeiro para um papel de 

substituição, ajudando o indivíduo doente ou saudável a manter ou a recupe

rar a saúde no desempenho das tarefas que este não consegue, por falta de 

força, de vontade ou desconhecimento. A partir desta conceptualização de 

funções, e inspirada nas Necessidades Humanas Básicas definidas por 

Maslow, considera o cliente de enfermagem em termos de necessidades de 

saúde. A autora utiliza essa classificação como um critério de base para de

finir operacionalmente este conceito (Endacott:1997). 

Neste sentido, estabelece catorze categorias de necessidades do do

ente, que constituem os elementos básicos para avaliar as necessidades de 

cuidados. Prendem-se com a respiração, alimentação, eliminação, manuten

ção da temperatura corporal, capacidade de se vestir e despir, hábitos de 

higiene, capacidade de evitar factores de risco, comunicação, prática religio

sa, capacidade de se ocupar e de recreação, de aprender, descobrir e sa

tisfazer uma curiosidade sã que o conduza a um desenvolvimento saudável 

(V. Henderson: 1969). 

Este conceito de necessidade ainda se encontra no momento actual de 

tal forma interiorizado no seio da enfermagem que merece alguma clarifica

ção. Bradshaw (1972) criou uma taxonomia de necessidades sociais que 

organizou em quatro categorias: "normativa", se definida pelo profissional; 

"sentida", se definida pelo doente; "expressa", se a necessidade sentida é 

transformada em acção, e "comparativa", se surge entre populações seme

lhantes que receberam um nível de cuidados diferentes. Esta classificação 

foi utilizada como base de discussão de necessidades ligadas aos cuidados 

de saúde, citada por Endacott (1997:474). 

Posteriormente, Stevens e Raftery (1994) sugerem uma abordagem 

mais funcional no âmbito da avaliação de necessidades de cuidados de saú

de, que na perspectiva do "clínico" é definida como "habilidade para benefi-
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ciar" ou "o melhor que pode ser feito a um doente particular num caso parti

cular". Ainda nesta perspectiva, também se podem identificar necessidades 

em termos da nossa habilidade para lhe darmos resposta, citados por Enda-

cott (1997:474). 

Continua ainda o autor que, na sua opinião, no âmbito da prestação de 

cuidados é fundamental o enfermeiro ter presente a natureza multifacetada 

deste conceito de necessidade e não perder de vista a noção "de quem são 

estas necessidades?" "Quem estabelece o critério?" Acrescenta ainda se 

"serão as necessidades invalidadas por serem identificadas pelo paciente e 

não pelo profissional?". Evidentemente que esta perspectiva na qual assen

tam os cuidados não aparece isolada, mas enquadra-se numa política de 

saúde orientada por indicadores prescritivos de necessidades. Portanto, a 

própria área da saúde tem-se centrado em torno deste conceito de necessi

dade, seja numa perspectiva individual ou em grande escala a nível da po

pulação (Ibid.:1997:474). 

Para Collière (1989), a abordagem ao indivíduo segundo Henderson, 

pressupõe a avaliação da necessidade de ajuda efectuada através da reco

lha de informação que passa inevitavelmente por um processo relacional. 

Por isso, situa a "relação" como o eixo dos cuidados, no sentido em que 

constitui, por um lado, o meio de conhecer o doente, de compreender a sua 

situação e, por outro, podendo deter em si um valor terapêutico. A autora 

considera que é na relação enfermeiro/doente que se encontra a fonte de 

informação fundamental para discernir a necessidade de cuidados não téc

nicos e que pode também contribuir para facilitar a compreensão e/ou acei

tação dos cuidados técnicos, dando um novo sentido à prestação dos mes

mos. 

Este modelo constitui uma referência fundamental em enfermagem 

pela aceitação e aderência que teve no mundo destes profissionais até ao 

momento actual. Direccionado para o apoio e estimulação do doente e as

sente numa lógica de necessidades humanas não hierarquizadas, vem opor-

-se à racionalidade técnica existente, no sentido em que pretende orientar-se 

para o indivíduo. No entanto, centrando a atenção nos problemas e necessi

dades do mesmo, vistos na perspectiva do prestador de cuidados, acaba por 
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conduzir a uma prática de cuidados onde as percepções dos doentes, o inte

resse pelo ambiente e a interacção enfermeiro/utente são pouco desenvolvi

das. 

Refere Lister (1997), que a preocupação que V. Henderson manifestou 

em relação à individualidade ao nível do bem-estar interpessoal, pode ser 

vista como um movimento progressivo da passagem da realização de tare

fas para uma enfermagem inicial com uma dimensão humanista no cuidado 

de enfermagem sendo, no entanto, configurado pelo discurso Iluminista da 

primazia do individual. Citando Dougan (1995), afirma que a filosofia da en

fermagem ainda na década de noventa está firmemente enraizada no reco

nhecimento das pessoas como seres individualizados com problemas e ne

cessidades específicas. 

Portanto, apesar das concepções de enfermagem apontarem cada vez 

mais para o indivíduo como um ser bio-psico-social e perspectivando-o 

como um sistema aberto em interacção permanente com o meio ambiente, 

continua a assistir-se à exaltação do individualismo de cada sujeito numa 

causalidade com o seu meio envolvente (Portugal: 1991). Na confluência 

deste tipo de focagem com a compreensão gradual da relevância do meio no 

desenvolvimento individual (abordagem bio-psico-social), o enfermeiro, ape

sar do entendimento sobre esses processos e sobre a relevância da dimen

são relacional no cuidado, continua a focalizar a sua prática essencialmente 

nas características do indivíduo e nos seus problemas. Isto leva a que ele 

conheça muito mais acerca desse mesmo indivíduo do que dos contextos 

em que ele vive e do modo como estes afectam o seu desenvolvimento. 

Como acabámos de referir, a orientação imprimida por esta escola foi 

amplamente interiorizada pelos enfermeiros e integrada na prática, onde a 

Relação de Ajuda encontrou expressão como uma técnica comunicacional 

no conjunto dos instrumentos básicos de enfermagem. 

A par deste cenário, a investigação em enfermagem tem vindo a 

apontar para novos constructos teóricos que se têm centrado numa compre

ensão sobre o Homem como um ser livre de escolher e co-criar a saúde 
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através do intercâmbio mútuo com o ambiente e onde a saúde e a doença 

emergem como um continuum na vida da pessoa. 

Portanto, a compreensão do fenómeno cuidado de enfermagem nesta 

concepção situa-se para além do conhecimento do que fazem os enfermei

ros e como o fazem, ou seja, das funções e dos papéis desempenhados por 

estes profissionais. Perspectiva o "cuidado de enfermagem como uma forma 

de assistência ao ser humano em crise no sentido de o ajudar a conhecer, 

compreender e acolher a experiência fenomenológica da doença, a fim de 

facilitar a vivência de uma existência plena (...)" Ourives (1994:100). Implica 

uma "visão holística da Pessoa e a integração dos processos tecnológicos e 

científicos num processo de relação entre seres humanos, isto é, num pro

cesso de intersubjectividade". A fenomenologia contemporânea permite-nos 

compreender que, na relação intersubjectiva tanto o doente como a enfer

meira são "seres abertos intencionalmente ao Mundo e aos outros, isto é, 

seres capazes de serem o que podem ser em cada momento e de constan

temente se transformarem" (Ibid.: 107). 

Nesta concepção de cuidado a pessoa é considerada como um ser 

único onde as múltiplas dimensões formam a unidade, isto é, um ser unitário 

numa inter-relação mútua, contínua com o meio, sendo a saúde englobada 

nesta experiência (Parse:1987). 

Citando as palavras de I. Renaud, afirma Ourives (1994:17) que, ser 

pessoa é um "ser consciente, aberto ao mundo através do corpo". Acres

centa que aquilo que caracteriza o essencial da realidade humana é preci

samente essa consciência que se "abre ao mundo e que vem do mundo". 

A enfermagem procura nesta época através das suas conceptualiza-

ções teóricas passar de uma perspectiva centrada na prestação de cuidados 

de enfermagem para o cuidar em enfermagem. 

Numa perspectiva filosófica, Mayeroff (1971) descreve o acto de cuidar 

enquadrado no contexto da vida humana, proporcionando os fundamentos 

necessários à clarificação deste conceito. Cuidar, termo utilizado no senso 

comum para inúmeras situações, no domínio da enfermagem, configura-se 
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como um processo, uma forma de relacionamento com alguém, envolvendo 

desenvolvimento, crescimento e actualização. 

O mesmo autor acrescenta que este processo implica uma reciprocida

de que existe no contexto da vida da pessoa humana, e pode consistir num 

eixo em torno do qual se organizam os outros valores e actividades. Corres

ponde a uma forma de estruturar e organizar a vida que, compreendida e 

interiorizada, proporciona uma grande estabilidade, resultando numa realiza

ção interior. O autor afirma ainda que, através do cuidar dos outros, o indiví

duo pode dar sentido à sua própria vida. O seu bem-estar no mundo é preci

samente um resultado do cuidar e do ser cuidado. São estas duas dimen

sões que se destacam da conceptualização do cuidar, uma promovendo o 

crescimento e desenvolvimento das potencialidades daquele que presta o 

cuidado e, a outra, permitindo àquele que cuida de viver o significado da sua 

própria vida. 

Conduzindo-nos ao mundo da saúde, Marques-Teixeira (1995:582) 

numa perspectiva eco/ética dos cuidados de saúde, considera que "cuidar" é 

o próprio de um profissional de saúde. Com isso, o autor significa "a dedica

ção co-humana que está imanente à preocupação com o Outro, que é em si 

uma pré-ocupação. Os cuidados de saúde representam, neste sentido, uma 

autêntica ocupação com o Outro que sofre. A este "cuidado" corresponde a 

necessidade de ajuda. Portanto, o que se ocupa com o "cuidado" do Outro 

reclama uma fenomenologia da necessidade humana, pois o homem que 

ajuda e o que necessita dependem um do outro. Ambos conformam um 

todo, uma unidade de actuar e de sofrer, uma forma fundamental da existên

cia entre próximos". 

No contexto da enfermagem este conceito tem sido amplamente deba

tido, embora pouco clarificado. Segundo Ourives, cuidar significa ir de en

contro à experiência de mal-estar e de sofrimento da Pessoa a fim de a aju

dar a vivê-la de uma forma mais profunda dando-lhe sentido. Pressupõe 

uma relação de reciprocidade e complementaridade entre enfermei

ro/doente, onde um possui a experiência vivenciada da situação de sofri

mento e, o outro, acompanha-o nessa vivência para que ele encontre dentro 

de si a aceitação e a capacidade de resolução da situação. Enquanto o cui-
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dado no contexto do curar é algo exterior ao Outro, no cuidar remete-nos 

para os recursos pessoais e internos do indivíduo (Ourives: 1994). 

A concepção do cuidar tem implícito um significado de cuidado mais 

alargado, no sentido de dar atenção à pessoa, estar preocupado, sentir-se 

responsável, e que, é designado pelo conceito de caring (Parse: 1987; Wa-

tson:1988; Roach:1992). 

Este conceito tem sido alvo de alguma polémica no seio da profissão, 

pois alguns autores como Watson (1988), Leininger (1995) defendem-no 

como a essência da profissão, como o foco da prática da enfermagem. 

Também para Roach (1992:47), afirma que no caring se inscrevem as ca

racterísticas principais da enfermagem, como disciplina de ajuda - "compai

xão, confiança, competência, consciência e empenhamento" e deve ser 

compreendido como o human mode of being. Outros, como Imogene King, 

Martha Rogers, Peplau e Parse, in Huch (1995:38), tomam-no na sua defini

ção como o "estar preocupado com alguma coisa ou alguém", e tendo ex

pressão na interacção entre enfermeiro/paciente que se desenvolve através 

do processo relacional implícito no cuidado de enfermagem. 

Para Jean Watson (1988), o caring corresponde a uma intervenção te

rapêutica do enfermeiro, onde estão presentes uma intenção, uma vontade, 

uma relação e uma acção. Estes requisitos são a expressão do que a autora 

designou por "carative factors", isto é, factores cuidativos (um neologismo 

criado pela autora para distinguir dos factores curativos identificados por 

Yalon no âmbito da psicoterapis de grupo), nos quais situa o sistema de va

lores que considera serem a base dos cuidados, citada por Ourives (1994). 

São os seguintes: um sistema de valores humanísticos e altruísticos, instila

ção de fé e esperança, cultivo da sensibilidade de si próprio e dos outros, 

desenvolvimento da uma relação de ajuda/confiança, promoção e aceitação 

dos sentimentos positivos e negativos, usar de forma sistemática o método 

científico de resolução de problemas para a tomada de decisão, promover 

um processo de ensino/aprendizagem interpessoal, promover um ambiente 

físico, mental, sócio/cultural e espiritual de suporte, protecção e ou correc

ção, ajudar na satisfação das necessidades humanas básicas e aceitação de 

factores existenciais fenomenológicos. 
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Portanto, o conceito tem sido abordado sob diferentes pontos de vista e 

Morse et ai., citada por Winnifred (1996), numa revisão da literatura sobre o 

caring encontrou cinco perspectivas diferentes, que a levou à seguinte clas

sificação: - como uma condição humana, como um imperativo moral ou um 

ideal, como um afecto, como uma relação interpessoal e como uma inter

venção de enfermagem. Foram identificadas duas dimensões no caring, isto 

é, como uma experiência subjectiva e como uma resposta fisiológica dos 

pacientes. 

Posteriormente, Amandah Lea et ai., procederam a um estudo cuja fi

nalidade foi identificar através de uma análise multivariada sobre as dimen

sões subjacentes ao caring, a fim de o clarificar. A abordagem foi efectuada 

através da percepção dos enfermeiros e estudantes de enfermagem sobre 

esse mesmo conceito no contexto da enfermagem. Foram encontrados dois 

factores principais definidos como os aspectos "psico/sociais" e "técni

co/profissionais" do cuidar e um terceiro pouco relevante que se prendia com 

aspectos ligados ao "altruísmo" e "over-envolvemenf (Lea et al.:1998). 

Retomando os "factores cuidativos", Jean Watson cria o conceito de 

cuidado humano que compreende as respostas humanas às condições sa

úde/doença, pressupondo um conhecimento destes dois estados - saúde e 

doença - assim como das interacções pessoa/ambiente. Implica ainda o co

nhecimento do processo de cuidados de enfermagem, um auto-conhecimen-

to e, por último, o conhecimento do poder e limitações que cada um tem nas 

transacções que efectua. 

Aqui surge uma outra noção, a da limitação do próprio profissional de 

saúde. Na perspectiva do cuidar "o cuidado ou ajuda deve ser entendido 

como a resposta do homem-profissional ao pedido do homem-doente que, 

envolvido no seu estado de necessidade, requer a sua eliminação, seja em 

silêncio, seja pedindo-a expressamente e, acrescenta que, nem toda a ne

cessidade é acessível à ajuda (há situações de necessidade que se caracte

rizam pelo facto de que o homem se fecha a toda a ajuda com a energia do 

desespero)" Marques-Teixeira (1995:582). 
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Também referindo-se à dimensão relacional, Benner (1989) identifica a 

ajuda como uma das funções do enfermeiro, defendendo esta perspectiva 

de cuidado em que está presente a diferença entre solicitar ajuda e recebê-

-la efectivamente, podendo acontecer uma pessoa receber ajuda sem a ter 

solicitado ou, a situação inversa, pedi-la e não a receber. Acrescenta a auto

ra que o processo de ajuda é complexo, explicando que, pela sua subjectivi

dade, muitas vezes são designadas por situações de ajuda algumas que 

nem sequer o são. 

Querendo especificar a situação de ajuda no contexto da enfermagem, 

Jean Watson (1988) defende a relação transpessoal do cuidado como uma 

relação especial do cuidado humano, isto é, a união com outra pessoa num 

olhar amplo sobre a pessoa integral e na sua maneira particular de estar no 

mundo. Pressupõe uma ruptura com a perspectiva tradicional de relação 

enfermeiro/doente onde o envolvimento pessoal era considerado não profis

sional. O conceito de relação de caring transpessoal conduz a uma outra 

postura, implica a participação da pessoa de uma forma total e totalizante, a 

utilização de todas as dimensões como fonte dessa relação profissional. 

Para a autora a arte de cuidar {caring) em enfermagem começa quando o 

enfermeiro entra no campo fenomenológico do outro, expressa sentimentos 

no sentido de lhe demonstrar preocupação e cuidado pela pessoa que ele(a) 

é, e de apreender o significado da experiência do outro. 

Neste processo que Watson designa como uma arte levantam-se ou

tras questões que estão para além da compreensão do mundo subjectivo do 

Outro e que se prendem essencialmente com aspectos éticos, com o grau 

de liberdade de ambos os intervenientes num processo em que um vive a 

preocupação de cuidar e o outro poderá, ou não, querer implicar-se nele 

(Marques-Teixeira: 1995). 

1.2 - CONFIGURAÇÕES DA RELAÇÃO DE AJUDA NO CUIDADO 

Temos vindo a reflectir sobre a valorização da vertente relacional na 

prática da enfermagem que cada vez mais é defendida como o eixo principal 
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dos cuidados prestados à Pessoa humana. Se até ao momento nos temos 

referido à mesma como uma tendência na orientação dos cuidados, actual

mente, o Decreto Lei n.° 161/96, de 4 de Setembro, que contempla o Regu

lamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros, estabelece no art.0 5.° 

que os cuidados de enfermagem são caracterizados por: 1) Terem por fun

damento uma interacção entre enfermeiro e utente, indivíduo, família, grupos 

e comunidade; e, ainda, 2) Estabelecerem uma relação de ajuda com o 

utente. 

Uma vez que a vertente relacional é considerada como o eixo principal 

do cuidado, questionamo-nos então sobre os contornos que a Relação de 

Ajuda assume no mesmo, uma vez que tanto se constitui como um Modelo 

de relações humanas (Peplau:1990), como um instrumento básico de enfer

magem, isto é, uma técnica de comunicação (Henderson:1969), como uma 

vertente implícita no cuidado, no âmbito do cuidar (Roach:1992; Wa-

tson:1988; Parse:1987). 

Para darmos resposta a estas questões temos que, inevitavelmente, 

recorrer ao conceito de Relação de Ajuda que emerge com C. Rogers, e que 

se tornou uma referência fundamental no mundo da enfermagem, pois, 

como já referimos, por um lado parece constituir a forma de resolução para 

o problema da desumanização do cuidado, por outro, apresenta-se "acessí

vel" a todo o profissional cuja actividade se desenvolve através das relações 

humanas. 

Carl Rogers desenvolveu uma nova abordagem no âmbito da psicote

rapia, centrada no paciente, direccionado para o total desenvolvimento do 

indivíduo no sentido do desenvolvimento da sua maturidade e, consequen

temente, da sua capacidade de adaptação pessoal satisfatória. Os princípios 

orientadores deste método, baseados no valor crescente atribuído ao ser 

humano, assentam na "tendência actualizante" do indivíduo, visto possuir 

vastos recursos de auto-compreensão que lhe permitem a realização en

quanto ser integral. Este tipo de abordagem levou ainda a que se estabele

cesse um novo contacto com o paciente, assente em objectivos genuina

mente diferentes, onde o terapeuta não interfere, no sentido de ajudar na 

solução dos problemas, mas centrando-se no indivíduo, isto é, "criando as 
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condições que vão promover o processo de desenvolvimento e de adapta

ção da Pessoa" (Rogers: 1974:18). É a partir deste contacto desenvolvido no 

âmbito da Terapia Centrada na Pessoa que emerge a Relação de Ajuda, 

descrita por Rogers como uma relação permissiva, estruturada de maneira 

precisa, que permite ao cliente adquirir uma compreensão sobre si próprio a 

ponto de o tornar capaz de progredir à luz da sua nova orientação (Rogers: 

1989:33). 

Portanto, a Relação de Ajuda emerge como uma forma relacional que 

se organiza livremente ao longo desse processo terapêutico entre aquele 

que ajuda e aquele que é ajudado. É uma relação que vai sendo construída, 

dependendo directamente dos seus intervenientes, mas que requer uma 

enorme atenção pela subtileza da inter-relação que se desenvolve entre am

bos. É o carácter de aceitação total, permissividade na expressão de senti

mentos e a ausência de qualquer juízo de valores que tornam esta relação 

única requerendo, no entanto, plena maturidade e disciplina da parte do te

rapeuta para permitir um clima propício à ajuda psicológica (Rogers: 1989). 

Este método distingue-se por algumas das suas características. Come

ça por apoiar-se fortemente no movimento espontâneo do indivíduo em dire

ção à maturidade, à saúde e à adaptação, centrando-se nele e não no pro

blema. Não se orienta para a resolução de problemas, isto é, a acção não é 

nem sobre o indivíduo nem sobre o que ele deve fazer, mas no sentido do 

desenvolvimento da maturidade deste, permitindo-lhe fazer face ao proble

ma actual e, consequentemente, aos futuros. O autor privilegia o aspecto 

afectivo dando relevo ao "elemento vivenciado", uma vez que as dificuldades 

de adaptação decorrem do domínio do sentimento e não do intelectual ou 

pela falta de saber. Consiste ainda numa abordagem que se foca no mo

mento actual, baseando-se nas estruturas emocionais significativas que o 

indivíduo revela no momento presente. 

O autor define três condições fundamentais necessárias para o desen

volvimento pessoal, partindo do pressuposto que o mesmo depende, sobre

tudo, da medida em que a pessoa experiência, no presente e no passado, 

essas mesmas qualidades quando demonstradas por pessoas significativas. 

Coloca em primeiro lugar a congruência, que se aplica à "forma transparen-
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te" como o terapeuta se situa em relação ao cliente. Consiste no estado de 

acordo interno entre o que a pessoa é realmente e o que ela exterioriza. Ma-

nifesta-se numa relação sem subterfúgios e actua deixando fluir tanto os 

sentimentos como as atitudes que emergem dentro de si. Independente

mente da natureza negativa ou positiva desses mesmos sentimentos e atitu

des, o facto de serem definidos e exprimidos isentos de qualquer juízo de 

valores ou opinião vão ajudar o outro. Neste sentido, a ajuda proporcionada 

é na medida em que o terapeuta "experimenta, domina, conhece e exprime 

aquilo que vai dentro de si" (Rogers: 1979:21). Portanto, a congruência pro

porciona um ser na relação onde a postura do terapeuta vai permitir ao outro 

descobrir essa liberdade de ser ele próprio e expressar-se como é. 

A segunda condição importante para criar um ambiente de mudança é 

um interesse e uma aceitação incondicional do outro. O respeito positivo in

condicional refere-se ao reconhecimento do indivíduo como Pessoa humana 

e não devido a qualquer mérito exterior. Portanto é gratuito, não se coloca 

em questão o merecimento do mesmo, este emerge como um valor incondi

cional. Este é possível quando vivido numa atmosfera onde na ausência de 

qualquer juízo ou avaliação permite ao indivíduo manifestar e reconhecer o 

que emerge de dentro de si. 

O terceiro aspecto remete-nos para a compreensão intuitiva que o te

rapeuta consegue ter do outro. Actualmente é designada por empatia. Ao 

comunicar os sentimentos e significados pessoais experimentados que 

apreendeu, o terapeuta entra no mundo privado do paciente, e não só con

segue esclarecer significados dos quais este tem consciência, como também 

de outros que o cliente ainda não tinha reconhecido dentro de si. No entanto, 

estar atento e aperceber-se do mundo mais interior do outro não significa 

exercer qualquer controlo sobre ele, mas ouvir com aceitação os sentimen

tos vivenciados. É neste processo que o indivíduo vai tomando mais consci

ência de si, deixando de estar sempre na defensiva, aceitando-se e permi-

tindo-se crescer e mudar a sua vida. Reforçamos aqui o ponto fulcral desta 

abordagem centrada na pessoa porque é a própria pessoa a "mediadora" da 

mudança, cabe-lhe optar, decidir e responsabilizar-se pelo seu processo de 

transformação. Só quando a pessoa se sente compreendida de maneira 
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sensível e correcta ela é capaz de desenvolver um conjunto de atitudes 

promotoras de crescimento em relação a si mesma (lbid.:1979). 

A particularidade desta abordagem e que a torna acessível a outras 

áreas profissionais é no sentido de que a Abordagem Centrada na Pessoa 

"assume que o desenvolvimento pessoal não fica restrito ao contexto tera

pêutico, mas que pode também estender-se a relações significativas fora 

desse mesmo contexto." (Marques-Teixeira et al.:1996). Digamos que a aju

da decorre como resultado da presença de certas qualidades na relação 

estabelecida, e da percepção que aquele que é ajudado tem dessas quali

dades, sendo as mesmas enunciadas nos postulados de Rogers. Portanto, o 

processo de comunicação pelo qual se estabelece a relação e a percepção 

das atitudes emergem como os principais operadores da relação de ajuda. 

Retomando a profissão da enfermagem, vimos anteriormente que na 

Escola da Interacção, Peplau, inspirada em vários autores entre eles C. Ro

gers, propõe um modelo de cuidados centrado no processo relacional, onde 

toda a actividade de enfermagem é orientada em torno do mesmo. Nesta 

concepção de enfermagem a Relação de Ajuda assume os contornos de um 

modelo de relações humanas, como vimos anteriormente. A sua definição 

operacional corresponde mais a um extrapolar da ajuda psicológica, como 

descrita por Rogers no campo da psicoterapia, do que ao conceito de Rela

ção de Ajuda que este defende fora do contexto da mesma e se baseia num 

relacionamento significativo. 

Para além disto, há uma razão prática que dificulta a integração desta 

perspectiva no contexto geral do cuidado e que se prende com a noção de 

"espaço e tempo", categorias que Rogers considera importantes no processo 

terapêutico e emergem neste modelo tomando a mesma forma. Explica Co-

llière, que o "espaço" se situa na própria "acção dos cuidados e é, junta

mente como o tempo, o componente dessa acção, seja em relação aos utili

zadores de cuidados, seja em relação aos que os prestam" (Co-

llière:1989:309). 

Por outro lado, no modelo de Virginia Henderson que imprimiu uma 

outra orientação aos cuidados, a comunicação é categorizada como uma 
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das necessidades do doente. O profissional continua a ser aquele que "co

nhece" o problema do doente e detém o "saber" para resolvê-lo, acabando 

num relacionamento sujeito/objecto de cuidados, através de um processo de 

comunicação que por si só não constitui uma Relação de Ajuda. 

Assim, até aos anos setenta, a Relação de Ajuda, pouco clarificada na 

sua especificidade no âmbito da profissão, vai assumindo contornos que lhe 

conferem um carácter instrumental. Acaba por configurar-se como um Ins

trumento Básico de Enfermagem, sendo integrada no currículo destes pro

fissionais como uma técnica, tal como a comunicação, a observação, o tra

balho de equipa e outros. Portanto, na prestação de cuidados direccionada 

para a resolução dos problemas do doente, a Relação de Ajuda é, esvaziada 

do seu significado, da qualidade humana que a enfermagem lhe reconheceu 

e que, por essa mesma razão, a integrou na formação de base dos alunos, 

pretendendo desta forma contribuir para a humanização dos cuidados. 

Este conceito, sendo reduzido a um instrumento de trabalho, a uma 

técnica, afasta-se completamente da concepção que lhe é conferida por C. 

Rogers, para quem um processo terapêutico só se torna efectivo através da 

participação total e activa do terapeuta e não só através de técnicas que po

dem ficar reduzidas a um utensílio exterior à interacção terapeuta/paciente. 

Assim, a Relação de Ajuda, que emerge de uma preocupação, de um inte

resse pela Pessoa humana e pelo desenvolvimento das suas potencialida

des, perde o valor que Rogers lhe confere, quando direccionada e centrada 

no problema do paciente (Rogers:1979). 

Para além deste problema da instrumentalização da relação, há um 

outro factor que, a nosso ver, interferiu na tentativa de integrar a Relação de 

Ajuda na praxis de enfermagem. A preocupação pela humanização dos cui

dados, associada a uma "não compreensão" do processo relacional defendi

do por Rogers, conduziu a um discurso que se aproximava mais do "afectivi-

zar" da relação terapêutica, do que de uma Relação de Ajuda na perspectiva 

sujeito/sujeito, onde um tem o papel de ajudar e o outro de ser ajudado. As-

sistiu-se, de certa forma, a uma tendência para uma polarização de qualida

des, necessidades e outros na pessoa do doente. Também a literatura se 

concentra sobretudo no saber especializado e nas competências do enfer-
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meiro, quase até à exclusão das suas próprias qualidades como pessoa. 

Portanto, perspectiva-se o enfermeiro e o doente como seres com caracte

rísticas diferentes. Embora isto acontecesse para facilitar a descrição de um 

e de outro, ao serem categorizados e compartimentalizados, a própria des

crição do enfermeiro acaba por não corresponder à de um ser humano co

mum (Taylor: 1992). 

Perante esta situação, cada profissional foi desenvolvendo a sua pró

pria maneira de estar em relação de ajuda, a partir da sua formação e das 

experiências de trabalho, traduzindo por vezes contradições entre os valores 

que os orientavam e os comportamentos que tomavam. Por outro lado, a 

prática da mesma foi caracterizada pela ausência de critérios baseados no 

conhecimento de um modelo de referência. 

Apercebendo-se desta problemática e defendendo que uma aborda

gem coerente exige o conhecimento e a interiorização de um modelo de in

tervenção, Chalifour (1989) criou um modelo de Relação de Ajuda em En

fermagem. O autor baseia-se nalguns postulados da Escola de Pensamento 

Humanista e inspira-se também na corrente interaccionista, Peplau e Orlan

do. As três premissas de base deste modelo dizem respeito à pessoa ajuda

da, ao aspecto relacional e àquele que ajuda. 

Neste sentido o autor considera que: 

• todo o organismo tem a tendência à actualização do seu potencial; 

• é pela qualidade das relações que o indivíduo estabelece com o am

biente humano e físico que o rodeia que se proporciona a actualiza

ção óptima das suas potencialidades; 

• é na expressão das qualidades específicas do enfermeiro que se si

tua o fundamento de todas as intervenções. 

É uma perspectiva que assenta nos princípios básicos do método roge-

riano. Tem subjacente um processo direccional tendendo à mudança no 

sentido da maturidade do indivíduo. Quanto à qualidade humana como ins

trumento numa intervenção, o autor, citando Rogers (1989), afirma que, 

quanto mais o cliente vê no terapeuta um ser autêntico, empático, tendo por 

ele um respeito incondicional, mais ele se vai afastar de uma forma de funci-
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onamento estática, fixa, insensível e impessoal, para se orientar no sentido 

de uma experiência fluida, mutável e numa aceitação plena de todos os seus 

sentimentos pessoais. Este movimento vai permitir relações mais realistas 

consigo próprio, com os outros e com o ambiente que o rodeia, tendo como 

resultado o crescimento e a maturidade. 

O autor apela ao valor intrínseco que o enfermeiro deve cultivar pelo 

ser humano, valorizando o paciente na sua qualidade de sujeito. Acrescenta 

que é à medida que estes princípios se tornam parte integrante da sua per

sonalidade que, pela sua forma de estar, proporciona um clima de atitudes 

psicológicas facilitadoras à mudança. Tal como na terapia centrada no paci

ente, o procedimento de ajuda não se circunscreve a técnicas, aquele que 

ajuda pela sua postura as vai tornando efectivas. Neste sentido, conhecer-se 

a si mesmo e o seu papel como profissional, é fundamental para o enfermei

ro. Assim, conhecer-se é conhecer as suas características físicas, intelectu

ais, afectivas, sociais e espirituais e as suas manifestações ao longo da rela

ção com a pessoa. Consiste em reconhecer tanto as suas capacidades 

como limitações. 

Este modelo assenta num corpo de conhecimentos que se centra no 

crescimento e na mudança. A sua orientação é no sentido da actualização e 

da auto-realização, desenvolvendo-se no tempo através de fases que podem 

ser identificadas. O autor faz ainda referência ao modelo sistémico. Conside

ra os intervenientes no processo (enfermeiro e paciente) como sistemas 

abertos à grande potencialidade de desenvolvimento do sistema, assim 

como às condições do ambiente que podem afectar esse potencial. 

Reconhecemos que um processo de ajuda é complexo e prevê o des

envolvimento de capacidades na pessoa que orienta esse mesmo processo. 

Esta preocupação está presente no modelo de relação de ajuda de Chali-

four, que exige uma certa experiência profissional e apela à articulação de 

duas vertentes essenciais, a vertente humana como facilitador da relação e 

a vertente técnica, do perito no cuidado de enfermagem. Para o autor, a arte 

de ajudar no contexto de enfermagem consiste, entre outros, em saber ade

quar de maneira coerente as funções de facilitador da relação e de perito 
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nas situações dos cuidados (Chalifour:1989), ideia a que retornaremos adi

ante. 

Na sua obra "Interrelation del profesional de enfermaria com el paci

ente", Juan Cibanal descreve a Relação de Ajuda como um intercâmbio hu

mano e pessoal entre dois seres humanos no qual, um dos interlocutores 

(enfermeiro) se apercebe das necessidades do outro (paciente), com a fina

lidade de ajudá-lo a descobrir outras possibilidades de perceber, aceitar e 

lidar com a situação actual. Esta relação emerge como um processo tendo 

na sua base princípios da perspectiva humanista, isto é, promover o cresci

mento pessoal e descobrir os "recursos ocultos da pessoa em conflito" (Ci

banal:! 991:1). 

Este modelo é influenciado pelo modelo de Carkhuff (1977), no qual o 

autor faz uma síntese de duas abordagens, uma ao modelo analítico permi-

tindo-lhe analisar o problema e as suas causas, e outra ao modelo behavio

rista proporcionando-lhe pôr em prática uma série de comportamentos que 

vão tomar possível fazer frente ao problema presente. Embora assente nas 

atitudes facilitadoras de Rogers, a compreensão empática, o respeito incon

dicional e a autenticidade e congruência, acrescenta as chamadas "atitudes 

activadoras: a especificidade, a confrontação e a imediatez", que considera 

como variáveis essenciais neste processo. A finalidade destas atitudes é, 

evitando generalizações, abstracções e termos imprecisos, tentar realçar os 

problemas emocionais do paciente; é de manifestar a discordância ou incoe

rências percebendo as contradições entre o que o paciente diz e faz; e ain

da, clarificar e situar o paciente em relação aos seus próprios sentimentos. 

O autor expõe as características deste método especificando que: - é 

uma ajuda concreta que se estabelece entre os dois intervenientes, preven

do um tempo determinado e situando-se no momento presente. O facilitador 

apoia o paciente a estabelecer objectivos. É uma ajuda libertadora e de 

crescimento pessoal onde não se pretende nem reeducar nem corrigir a 

pessoa. O enfermeiro proporciona os meios que permitem este processo no 

paciente. É uma ajuda eficaz atendendo aos objectivos estabelecidos pelo 

doente. A ajuda é mediada pela escuta e pelo diálogo. 
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Tendo presente as duas vertentes humana e técnico/científica, Cibanal 

defende que a abordagem da mesma deve basear-se na articulação das 

correntes fenomenológica e behaviorista, integrando os aspectos comple

mentares das mesmas. A primeira permite a compreensão da pessoa na sua 

subjectividade e singularidade, assente numa visão holística. A segunda 

apela à necessidade dos enfermeiros estabelecerem um plano de acção 

concreto, "... se pretendemos ser operativos no nosso trabalho de enferma

gem". Acrescenta que trabalhar como agentes de relação de ajuda significa 

trabalhar sobre si mesmo, de ser capaz de se questionar e de crescer no 

sentido da maturidade (CibanaM 991:162). 

Não concordamos com esta leitura do autor sobre as diferentes cor

rentes, e levanta uma questão fundamental que merece uma clarificação. É 

nossa opinião que não existe complementaridade entre duas abordagens 

que assentam em racionalidades diferentes. Isto é, a abordagem fenome

nológica não exclui a especificidade do cuidado na sua vertente técni

co/profissional, tal como esta não é "pertença" de uma orientação behavio

rista. Numa visão mais ampla podemos dizer que uma abordagem behavio

rista se inscreve numa orientação sujeito/objecto, onde o "observador" terá 

sempre uma posição exterior à realidade estudada, enquanto na abordagem 

fenomenológica "nenhum objecto exterior é independente do observador, 

mas também das percepções, das sensações, das impressões deste último 

em relação ao mundo que o envolve", desenvolvendo-se numa relação su

jeito/sujeito (Pourtois et ai.:1988:23). 

Retomando o conceito de perito mencionado anteriormente por Chali-

four, durante um longo período a expertise em cuidados de enfermagem é 

associada ao desenvolvimento da técnica, portanto a um conhecimento que 

se circunscreve a um instrumento aplicável na prática. Actualmente, a noção 

de perito é mais complexa e inclui também o desenvolvimento de outras ca

pacidades pessoais do profissional. 

Descreve-nos Benner na sua obra "De Principiante a Perito" que, para 

a aquisição de perícia, um indivíduo passa por cinco níveis de proficiência: 

principiante, principiante avançado, competente, proficiente e perito. Existem 

dois aspectos gerais do desempenho que reflectem as diferenças entre os 
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mesmos. Por um lado, o movimento de confiança em princípios abstractos, 

para a utilização de experiências concretas passadas como paradigmas; por 

outro, é uma mudança na percepção e entendimento da exigência de uma 

situação. Esta é no início encarada como uma compilação de partes igual

mente relevantes para passar a ser vista como um todo complexo, no qual 

só certas partes são relevantes (Benner:1984:13). 

O desempenho do enfermeiro perito é holístico e assenta num conhe

cimento de natureza prática e que, sendo armazenado consciente ou in

conscientemente, é então utilizado como um recurso interno (conhecimento 

tácito) para fazer face a uma grande diversidade de problemas (Schõn: 

1992). Vai-se enraizando no indivíduo o hábito de pensar de forma autóno

ma, tomando-se capaz de avaliar cada situação e dar uma resposta ade

quada, aplicando princípios gerais de forma adequada. Portanto, o perito já 

não utiliza regras nem fórmulas para guiar a sua prática, o seu desempenho 

já não é fraccionado, nem processual, nem baseado em diferentes etapas. A 

sua prática não corresponde ao simples resultado de experiência através do 

tempo, mas ao refinamento de noções e teorias pré-concebidas que vão 

sendo aplicadas e reflectidas em situações práticas. 

Desta forma, a expertise no cuidado de saúde inclui uma relação in

dissociável entre o acto técnico que dá resposta a um quadro fisiopatológico, 

isto é, ao "adoecer" da pessoa, e a dimensão humana que dá resposta a um 

quadro fenomenológico, ou seja, ao "padecer" dessa mesma pessoa. Estas 

duas vertentes não podem ser perspectivadas nem isoladamente, nem em 

alternância, pois são as componentes constituintes e portanto presentes no 

caring (Marques-Teixeira:1995; Winifred: 1996;Lea et al.:1998). 

Actualmente, têm surgido artigos e estudos onde reconhecemos que as 

diferenças que alguns autores têm vindo a imprimir ao conteúdo relacional 

na prática do cuidado emerge do conceito de cuidar, onde os saberes, os 

saberes-fazer e o saber-ser estão presentes de forma indissociável. 

Segundo Marques-Teixeira (1995:583), "a relação entre um técnico de 

saúde e o seu doente decorre no quadro de um encontro. Isto significa que 

os graus de sentido da acção do técnico de saúde são consequência de uma 
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situação particular e do seu sentido mais profundo. Este sentido manifesta-

-se em três variedades de relação entre o técnico de saúde e o doente. (1) o 

grau imediato da relação - o sentido elementar de simpatia face à necessi

dade de alguém. (2) grau de distanciamento da relação - o sentido da refle

xão técnico/profissional na qual se procede ao diagnóstico e se elabora a 

estratégia de intervenção, (3) grau pessoal da relação - abarca as anteriores 

e constitui a unidade solidária técnico de saúde/doente. 

O autor descreve desta forma a orientação do processo relacional 

subjacente ao cuidar e que se desenvolve com fluidez e coerência. Com

promete o profissional aos dois níveis já referidos anteriormente, do saber e 

das técnicas e das qualidades pessoais. 

Adam (1983:94) descreve que "uma relação paciente/enfermeiro não 

pode deixar de se estabelecer em cada encontro entre os dois. A relação em 

si mesma não é algo que tenha de ser feito. Não se trata de uma mera inter

venção que urge executar. A relação é, existe. Tal relação, de ajuda, ou não, 

não é suspensa no decurso de um tratamento doloroso ou durante os cuida

dos de conforto. Cabe ao enfermeiro demonstrar, por palavras e por actos, 

que tem atitudes que o paciente pode qualificar de ajuda". 

Na perspectiva de Watson (1988), a Relação de Ajuda está implícita no 

cuidado humano, ou seja, começa quando o enfermeiro entra no espaço da 

vida do paciente, no campo fenomenal do Outro, sendo capaz de aperceber-

-se do seu estado, daquilo que ele experiência. 

Afirma Ourives (1994:94), que cuidar implica um "trabalho de encontro 

permanente com os outros que, na vivência de experiências difíceis neces

sitam de ajuda para prosseguir o seu contacto natural com a vida, para sentir 

a vida". Acrescenta que a relação interpessoal que acontece na prática dos 

cuidados é em si mesma uma relação de ajuda. 

É de consenso que os contornos que a Relação de Ajuda assume no 

contexto do caring não se configuram nem como um instrumento para ser 

aplicado, nem como um modelo de inter-relação. 

Reconhecendo esta situação, a preocupação de Lazure (1994) não foi 

desenvolver um modelo de Relação de Ajuda para a enfermagem, mas, em 
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primeiro lugar, identificar as qualidades no âmbito da ajuda, necessárias na 

prática desse profissional para, em seguida, encontrar a forma de as desen

volver no enfermeiro. No seu livro "Viver a Relação de Ajuda", propõe o de

senvolvimento das mesmas através de uma vivência experienciada. Consi

dera que é na medida que o enfermeiro/formando vai desenvolvendo capa

cidades de escuta, de respeito, de congruência, de empatia e de confronta

ção consigo próprio que consegue desenvolvê-las com o Outro. Para a auto

ra, o processo formativo do enfermeiro deve contemplar o desenvolvimento 

pessoal do aluno desde a sua formação de base. Este deve passar por um 

processo de auto-conhecimento e de desenvolvimento da sua maturidade, a 

fim de conseguir estabelecer uma relação empática, autêntica e coerente 

com aquele de quem cuida. 

Articulando as duas principais dimensões do cuidar, Marques-Teixeira 

clarifica a complementaridade das mesmas defendendo que, "para que a 

ajuda se actualize deve ter em consideração duas exigências: deve ser eft 

caz e autêntica". Explica que a eficácia do cuidado depende de "uma visão 

exacta do estado de necessidade do Outro. A ajuda implica um sentido e 

este implica competência. Portanto, a primeira exigência remete-nos para a 

necessidade de um cuidado consigo próprio, por parte do profissional: o cui

dado com a sua competência". Quanto à segunda exigência remete-nos 

para a "autenticidade do cuidado o que implica uma reflexão permanente 

acerca da própria atitude.(...) as exigências de uma ética do cuidado, quando 

baseadas numa antropologia integral comprometem o profissional a dois 

níveis - ao nível do saber e das técnicas, e ao nível das qualidades pesso

ais" (Marques-Teixeira: 1995:582). 

É o equilíbrio dinâmico entre estas duas dimensões que nem sempre 

nos aparece suficientemente clarificado e explícito nos desenvolvimentos 

teóricos em enfermagem. 

No entanto, a preocupação legítima pela humanização dos cuidados 

pode levar-nos, se não estivermos atentos, a correr o risco de polarizar de

masiada atenção na dimensão relacional, remetendo para segundo plano o 

domínio técnico que foi tendencialmente sobrevalorizado nestas últimas dé

cadas. A forma como se articulam estas duas vertentes na prática acaba por 
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ser um reflexo da racionalidade que está subjacente ao modelo utilizado na 

orientação dos cuidados. Na prestação de cuidados, há a tendência a atri

buir ao enfermeiro o papel de facilitador da relação conjugado com a sua 

função de perito de cuidados; já na lógica do cuidar o perito é aquele que 

reúne estas duas dimensões de forma indissociável. 

Portanto, para um profissional, situar-se perante o Outro e avaliar as 

suas necessidades e problemas na lógica da prestação de cuidados, leva-o 

a utilizar o seu próprio quadro de referência. No entanto, compreender as 

necessidades do Outro a partir do quadro de referência dele, exige desse 

mesmo profissional novas competências de uma outra natureza, de foro 

pessoal e relacional, ou seja, de ordem socio-afectiva e que iremos abordar 

posteriormente, uma vez que levanta questões relacionadas com a formação 

(Pires: 1994). 

A questão da experiência vivenciada defendida por Rogers (1989), 

Marques-Teixeira (1995), Lazure (1994), Velez (1994), é fundamental se 

pretendemos desenvolver no aluno a capacidade relacional, pois como refe

re Pires (1994:9), a competência é "forjada pelo tempo, ao longo de um per

curso feito de experiência, de projectos e de práticas, de estudos e de activi

dade, por aspectos operativos, afectivos e intelectuais". 

Sendo a nossa proposta de estudo não só problematizar as questões 

da Relação de Ajuda, mas também compreendê-la na sua relação com o 

processo formativo que lhe está subjacente, chegamos ao ponto de abor

darmos alguns aspectos ligados ao mesmo. 

1.3 - A VERTENTE RELACIONAL NA FORMAÇÃO INICIAL 

Ao nos debruçarmos sobre o desenvolvimento da Relação de Ajuda no 

contexto da enfermagem, uma vez clarificados os contornos que este con

ceito foi tomando até aos nossos dias, chegamos ao momento de reflectir

mos sobre o processo educativo que esteve na base da formação destes 

47 



profissionais, para podermos compreender como tem sido conduzido o de

senvolvimento dessa mesma vertente relacional. 

Ficou-nos claro que existe um desajuste na articulação entre as con

cepções teóricas defendidas e a praxis da profissão. Num olhar global sobre 

a situação, temos, por um lado, a enfermagem "académica" que se focalizou 

nos desenvolvimentos teóricos e modelos de enfermagem, na tentativa de 

produção de um corpo de saberes e da transmissão dos mesmos e, por ou

tro, a enfermagem da "prática" que se focalizou numa acção pragmática, ao 

serviço da saúde e da doença dos indivíduos. Esta última considera que o 

investimento da enfermagem "académica" tem tido pouca relevância no sen

tido de dar resposta às necessidades do indivíduo, assim como às dificulda

des encontradas pelos profissionais na prática. Esta questão de inadequa

ção entre estas duas vertentes que deviam articular-se num único objectivo, 

o da melhoria dos cuidados, remete-nos para o mundo da formação, que 

tem a responsabilidade de formar profissionais capazes de fazer face às exi

gências do desempenho cada vez maiores e mais diversificadas. 

Tal como nas outras áreas, as dificuldades têm penetrado o domínio da 

formação. Schõn (1992) refere que se está a passar por uma crise de confi

ança, tanto no conhecimento profissional em geral, como na preparação de 

profissionais. Acrescenta que, assim como o mundo profissional é acusado 

de ineficácia, também o são as instituições que fazem a sua formação, por 

não saberem ensinar princípios elementares de ética, nem formarem profis

sionais eficazes. 

O autor faz uma leitura da situação onde questiona aspectos de rigor 

ou pertinência do processo educativo, ou seja, considera que, aquilo que os 

aspirantes a profissionais da prática mais necessitam de aprender é o que 

as instituições de preparação destes profissionais parecem menos capazes 

de ensinar. Esta situação é o resultado de um longo período orientado por 

um modelo profissional instalado institucio 
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Assim, nas primeiras décadas do século XX, foram estabelecidos currí

culos normativos nas escolas, pela necessidade de ganhar prestígio num 

período de integração dos seus centros de formação no marco universitário, 

como foi o caso das escolas de enfermagem nos Estados Unidos. Estas ins

tituições aceitaram a ideia de que "a prática competente se transforma em 

prática profissional quando a solução de problemas instrumentais se baseia 

no conhecimento sistemático, preferencialmente de carácter científico" 

(Schõn: 1992:22). Todo este processo foi reforçado pelo facto de ter sido 

conferido estatuto a algumas profissões devido à capacidade que esses pro

fissionais demonstraram como práticos rigorosos de um conhecimento pro

fissional científico, e tendo sido formados em instituições numa versão de 

currículo profissional normativo. 

Acontece que nas "profissões menores", segundo Glazer (1974), cita

do por Schõn (1992), como é o caso dos professores, enfermeiros, assis

tentes sociais, a ansiedade de alcançar o rigor do conhecimento científico e 

o poder da racionalidade técnica, levou estas escolas a importar modelos de 

orientação normativa. 

O resultado deste tipo de preparação de profissionais para funcionarem 

na prática tem-se mostrado inadequado para o contexto social actual, e po

demos distinguir dois tipos de situações. Uma primeira onde os problemas 

são facilmente controláveis e solucionados pela aplicação da teoria e da téc

nica com base na investigação, e uma segunda onde os problemas são 

confusos e pouco claros resistindo a uma solução técnica. É precisamente 

nesta situação que se localizam os problemas de maior preocupação huma

na, mais relevantes, onde a investigação se apresenta "carente de rigor", 

pois dizem respeito a áreas da prática que estão pouco definidas e perma

necem fora do alcance dos cânones da racionalidade técnica. Como nos 

refere Shills (1978), citado por Schõn (1992:17), a racionalidade técnica é a 

epistemologia da prática que deriva da filosofia positivista e se constrói sobre 

os próprios princípios da investigação universitária contemporânea. 

O mesmo autor explica que nos últimos vinte anos os problemas que 

se têm apresentado a profissionais nem sempre se configuram como estru

turas bem organizadas, isto é, surgem como estruturas pouco definidas e 
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desordenadas e não como problemas. Isto significa que em momentos de 

tomada de decisão perante essas situações não é possível a sua resolução 

mediante a aplicação de conhecimento técnico, nem sequer através das so

fisticadas técnicas da teoria sobre a tomada de decisões. É a partir destas 

zonas indeterminadas, onde as situações problemáticas são enfrentadas de 

formas muito diferentes por cada um, pois é em função das suas próprias 

experiências profissionais, que o autor apela para a capacidade de se recor

rer a algum tipo de improvisação, inovando e experimentando estratégias 

nas situações concretas. Foram precisamente estas áreas indeterminadas 

da prática que esses profissionais e os observadores críticos das profissões 

começaram a entender com maior clareza ao longo das últimas décadas, 

como sendo situações centrais na prática profissional. 

As dúvidas que têm vindo a instalar-se nas instituições de formação 

obrigam a repensar a sua credibilidade e legitimidade. A falta de conexão 

entre as instituições de formação e as da prática decorre de uma concepção 

inadequada da competência profissional e da sua relação com a investiga

ção científica e académica. O mesmo autor considera que a origem desta 

situação de crise reside na epistemologia da prática que hoje prevalece. 

Esta situação de crise apontada por Schõn (1992), ajuda-nos a reflectir 

sobre a relação prática/formação em enfermagem e leva ao requestiona-

mento do processo educativo. Para mudar a prática dos profissionais é ne

cessário proceder à mudança a nível da formação dos mesmos, e esta res

ponsabilidade recai sobre os que a efectuam. 

Não temos dúvida de que nas várias reformas introduzidas nos curri

cula de enfermagem, houve sempre a preocupação de acompanhar a evolu

ção tanto a nível das novas concepções de enfermagem como das novas 

pedagogias, defendendo a integração de metodologias mais dinâmicas e 

activas que permitissem ao aluno um papel mais participativo no seu pro

cesso de ensino/aprendizagem. Estas alterações conduziram a mudanças a 

nível do trabalho pedagógico, mantendo sempre como objectivo formar pes

soas no sentido de virem a ser agentes sociais. 
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Actualmente, a tendência é que a inserção social não constitua só um 

ponto de partida nem de chegada, mas também um constante referente teó

rico de todo o acto de formação, onde o percurso pedagógico é uma cons

tante dialéctica entre o reflectir e o agir. Portanto, aponta para um modelo 

que assenta em aprendizagens não determinadas que conduzam ao desen

volvimento das capacidades pessoais, da tomada de consciência das mu

danças que se vão operando e que são o resultado do próprio processo de 

formação (Lesne:1977). 

No entanto, este percurso no qual se pretendeu introduzir mudanças 

utilizando novos métodos, a experiência mostrou-nos que, em primeiro lugar, 

não são os métodos utilizados que vão diferenciar ou determinar o trabalho 

pedagógico desenvolvido, mas sim a racionalidade diferente que está subja

cente ao mesmo. Em segundo lugar, retomando o aspecto curricular, e ci

tando as palavras de Porlán (1993:160), "el curriculum en la acción no se 

cambia por um acto administrativo (...)". Aqui acrescentaríamos também que, 

para se poder mudar a formação dos alunos é necessário que os próprios 

docentes aceitem e acompanhem as mesmas mudanças, para que estas 

possam ser realizadas, exigindo uma mudança na lógica em que assenta 

todo o trabalho pedagógico. 

Por essa razão, é de interesse compreender a tendência do actual pro

cesso de formação utilizado nas escolas e a sua relação com o modelo de 

desenvolvimento curricular instituído. Existe um desajuste entre o currículo 

de enfermagem pretendido, o instituído e as práticas do mesmo o que se 

compreende se nos lembrarmos que tivemos vinte e cinco anos de influência 

de um modelo curricular Tyleriano/behaviohsta. 

O processo de mudança não passa pela recusa da influência behavio

rista da racionalidade de Tyler só por si, mas pela compreensão dos proble

mas inerentes à sua utilização, guiando a educação dos enfermeiros de for

ma global e inquestionável num longo período. É por isso fundamental uma 

posição crítica para podermos relevar e expor as suas limitações. 

Este período que tendemos a olhar com uma certa recusa foi impor

tante na construção e legitimação da enfermagem actual. É ao longo do 
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mesmo que emergem os constructos teóricos como os "modelos de enfer

magem" que vão articular as estruturas básicas de todas as actividades con

sideradas de "enfermagem". A construção destes modelos foi efectuada num 

contexto académico e com o objectivo de vir a reconhecer-se idoneidade no 

trabalho de enfermagem e ver a sua actividade legitimada. Neste percurso a 

enfermagem foi buscar os seus fundamentos científicos à prática médica e 

acabou por ficar enquadrada num discurso altamente racional (Lister:1997). 

Este cenário, cuja orientação formativa se baseava essencialmente no 

desenvolvimento de competências técnicas e de avaliação das mesmas, foi 

ainda responsável pelo emergir de uma metodologia de trabalho, pelos dia

gnósticos de enfermagem e de técnicas de resolução de problemas através 

do "processo de enfermagem" que, por ter sido institucionalizado de forma 

acrítica, ainda hoje levanta problemas na sua operacionalização, e um hiato 

entre teoria/prática. Explica May que uma abordagem de orientação normati

va resulta naturalmente numa situação desajustada, pois as ideias codifica

das do que a enfermagem "deve ser" (ex: processo de enfermagem) e o que 

a enfermagem envolve na sua realidade prática estão sujeitos a uma consi

derável disparidade entre uma "aspiração a..." e uma "realização de..." (May: 

1997). 

Na situação presente, independentemente das ideias professadas e 

defendidas por cada um, a educação em enfermagem continua a privilegiar 

o ensino de normas e procedimento, direitos e deveres, terminologia especi

alizada, identificação de problemas, processos de doença básicos e inter

venções técnicas (Bevis et ai.: 1989, p. 39). 

Podemos afirmar que durante um longo período se funcionou num cir

cuito fechado, pois a validade e aceitação do behaviorismo eram confirma

das pelas suas próprias hipóteses; os próprios instrumentos/critérios de ava

liação de um programa educacional de qualidade em enfermagem eram pro

dutos adoptados pelo currículo Tyleriano/behaviorista, era como um acordo 

tácito na aceitação desse modelo curricular. Para além disso, como nos refe

re Bevis et ai. (1989), não é fácil tornar a enfermagem uma força centrada no 

ser humano, dentro de um sistema de saúde reducionista, materialista e 

centrado na tecnologia. No entanto, tem vindo a acentuar-se cada vez mais 
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a preocupação de formar enfermeiros capazes de darem resposta às neces

sidades de saúde e também com maior sucesso na humanização, mesmo 

nos meios onde se oferecem cuidados de saúde de alta tecnologia. 

Esta reflexão que temos vindo a fazer permite-nos aperceber de que 

são necessárias mudanças a nível do processo educativo, se pretendemos 

formar enfermeiros dentro da lógica subjacente às novas concepções sobre 

a enfermagem. 

Reconhecemos que o processo de construção da ciência de enferma

gem assenta numa epistemologia da prática, e que a tendência actual para 

novas orientações tem levado a situações controversas que se estendem ao 

domínio da formação. A filosofia de base da enfermagem tem sofrido uma 

evolução, os paradigmas de investigação mudaram, no entanto, o modelo de 

formação tende a manter certas características veiculadas pelo modelo nor

mativo. 

Acontece que as necessidades de formação para a área da enferma

gem ainda estão mal definidas, e algumas das suas funções num quadro 

social ou técnico-científico são de difícil identificação. Esta situação decorre 

ainda de uma prática profissional que se situa num espaço social de mar

gens imprecisas e flutuantes, tanto por efeito de dinâmicas existentes no 

interior do campo profissional, como do desenvolvimento de lógicas conflitu

ais com campos vizinhos... (Matos: 1992:4). Uma das vertentes em que esta 

indefinição se tem manifestado é ao nível da dimensão relacional no cuida

do. 

Afirma Hartrick, que embora prática "interpessoal" tenha constituído um 

desafio à abordagem comportamentalista, para além da crítica que esta tem 

merecido por parte de certos autores, Benner et Wrubel (1989) e Parse 

(1992), os conteúdos sobre a comunicação e a sua definição operacional 

continuam a assentar numa perspectiva behaviorista (Hartrick: 1999). 

Para além disso, não nos ficam dúvidas de que as áreas mais impor

tantes da prática actual vão para além dos limites convencionais da compe

tência profissional. Pressupõem um processo de formação dinâmico que 

passa por um percurso onde a mudança, as reformas e as renovações lhe 
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vão imprimindo uma certa flexibilidade e mobilidade. Afasta-se de um con

ceito tecnológico do ensino, assente na transmissão e reprodução do "sa

ber", que constituiu o processo privilegiado para preparar um técnico especi

alizado. 

Na sociedade contemporânea, a formação tende a ser perspectivada 

como um processo contínuo que não se esgota no tempo, isto é, prolonga

t e num trajecto, assumindo os contornos de um projecto de vida. Tende a 

configurar-se como um tempo e um espaço onde o desenvolvimento pessoal 

do formando vem tomando cada vez mais expressão. 

Sendo o objectivo do processo formativo dos enfermeiros orientado 

para o cuidar, apela ao desenvolvimento de competências do foro relacional, 

tendo que prever inequivocamente o desenvolvimento da dimensão pessoal 

ou individual nestes formandos. 

Nesta perspectiva, tomamos a definição de Lhotellier que considera a 

formação "como uma experiência centrada no desenvolvimento da capaci

dade que cada um tem em interacção com o outro, de transformar aconteci

mentos e situações sofridas num projecto de superação pessoal e colectivo." 

Neste processo co-existem duas dimensões, ou sejam, a formação pessoal, 

que também é necessariamente social. Portanto, como projecto colectivo é 

estabelecida num quadro de referências comum e como projecto pessoal 

deve ter presentes contributos individuais descontínuos e contraditórios, que 

vêm apoiar as experiências singulares. É um percurso no qual se inscreve 

um "jogo de adaptação/diferenciação que se torna inevitável como contra

ponto da relação exterioridade/interioridade", ao longo do processo formativo 

(Matos: 1992:2). 

Assim, de um modelo de ensino/aprendizagem que ao longo dos anos 

se orientou para a qualificação entendida como "conjuntos de saberes re

sultantes de formações explícitas, passíveis de serem medidos ou certifica

dos", pretende-se integrar um outro modelo orientado para o desenvolvi

mento de competências compreendidas como "conjuntos de saberes indis-

sociavelmente ligados à formação inicial de base e à experiência da acção, 

adquirida ao longo do tempo de forma empírica, não sistematizada, que se 
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manifestam em situações concretas de trabalho . . . " (Pires: 1994:8). Este 

domínio da competência traz dificuldades, pois não é fácil de articular, espe

cificar e de avaliar "saberes" que se expressam na prática e com uma natu

reza de carácter individual. Por outro lado, também se inscrevem num mun

do da prática caracterizado pela mudança, onde as habilidades exigidas 

para a competência têm vindo a mudar. 

Esta abordagem levanta uma outra questão, a da aquisição de com

petências que, segundo a mesma autora, numa perspectiva construtivista, 

se inscreve num processo de socialização, onde a aquisição dos conheci

mentos é feita em situação, não numa perspectiva determinante, mas a par

tir de uma estrutura de aquisição do próprio indivíduo (estrutura cognitiva), 

que também por si vai sendo construída, ao longo da sua história singular, 

dotada do seu próprio sentido (Pires:1994:9). Implica uma abordagem peda

gógica que prevê a actualização das potencialidades da pessoa, isto é, o 

desenvolvimento das suas capacidades intelectuais e relacionais, a adopção 

de modelos de representação que permitam uma relação consigo própria, 

com os outros e com o meio mais adequada. Consiste numa perspectiva 

onde o desenvolvimento profissional passa inevitavelmente por um desen

volvimento pessoal através de um processo realizado pela pessoa e na pes

soa, porque são as competências pessoais desenvolvidas que serão postas 

em acção no campo profissional. 

Para Aubrun e Orofiamma (1990), o processo de aquisição destas 

competências passa fundamentalmente pela aprendizagem através da expe

riência. Este pode ser facilitado através de modelos de formação em alter

nância, prevendo momentos de formação em sala, alternando com situações 

reais de trabalho que privilegiem a aprendizagem pela experiência em situa

ção profissional. Podem ser utilizadas estratégias que promovam condições 

adequadas, permitindo a vivência de situações que conduzam ao desenvol

vimento destas competências. Por último, podem ser efectuadas abordagens 

centradas na vida dos grupos que promovem o "conhecimento de si, dos 

outros, dos sistemas de relações e de comunicações que se estabelecem no 

seio dos grupos", citados por Pires (1994:18). 
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Acrescentamos que a competência envolve não só a prática, mas a 

aprendizagem da prática através da reflexão, que tem o potencial de se diri

gir aos problemas inerentes à mesma de maneira diferente da abordagem 

técnico-racional. Pressupõe uma reflexão em acção que ocorre durante a 

prática, influenciando as decisões tomadas e os cuidados prestados, e uma 

reflexão sobre a acção que ocorre depois da prática, contribuindo para o 

desenvolvimento das habilidades práticas. Para Schõn (1992), a reflexão 

envolve a exploração de uma única situação e implica uma análise tanto dos 

sentimentos como do conhecimento, pelo que um novo conhecimento exigi

do para a prática pode ser gerado. 

Este processo deve ocorrer num ambiente estruturado onde os for

mandos, apoiados por práticos experientes, são encorajados a reflectir em 

situações práticas simuladas ou reais. O autor designa este espaço por pra

ticam, sendo o mesmo a chave e o elemento integrador da educação profis

sional. 

Percebendo a lógica que esteve subjacente tanto ao processo formati

vo dos enfermeiros como às concepções sobre o "cuidado", já nos podemos 

situar em relação à forma como tem sido conduzido o desenvolvimento da 

vertente relacional - Relação de Ajuda - nestes profissionais e que iremos 

abordar em seguida. 

1.4 - A RELAÇÃO DE AJUDA NA PRAXIS E NA FORMAÇÃO 

Nos capítulos anteriores abordámos os cuidados nos seus diferentes 

contornos ao longo do tempo, onde a Relação de Ajuda, assumida como a 

vertente privilegiada do mesmo, é definida como uma "característica" do cui

dado (Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros), como uma 

técnica de comunicação (Henderson: 1969; Roper et al.:1994), como um mo

delo de relações humanas (Peplau:1990; Chalifour:1989; Cibanal:1991), ou 

ainda como uma atitude caring (Watson: 1989; Roach: 1992; Leininger :1995), 

consoante a corrente de pensamento que lhe está subjacente. Além disso, 

cada uma destas abordagens requer uma definição operacional que a sus-
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tente na sua especificidade remetendo-nos para o mundo da formação inicial 

dos enfermeiros. 

Actualmente alguns estudos vêm de encontro a estas questões permi-

tindo-nos alguma luz sobre este assunto. Como vimos anteriormente, é de 

consenso que o conceito de Relação de Ajuda que emerge com Carl Rogers 

constituiu o ponto de referência na abordagem à dimensão relacional no 

âmbito da enfermagem. No entanto, segundo Baillie, como este conceito 

teve a sua origem no campo da psicoterapia, onde a natureza da relação 

psicoterapeuta/paciente é "oposta" à da relação enfermeiro/paciente, levou a 

que a sua abordagem se tenha tornado mais alvo de controvérsia e de inde

finições do que de orientação para o processo relacional destes profissionais 

(Baillie: 1996). 

Das condições definidas por Rogers como fundamentais no processo 

de ajuda, a empatia tem merecido uma especial atenção na área da enfer

magem. 

Para Smith o conceito de empatia é a chave para a compreensão do 

paciente, considerando-a uma "habilidade vitaf que envolve o enfermeiro em 

dois processos: - o de tentar ver o mundo pelo mesmo prisma que a outra 

pessoa e o de tentar identificar a teoria pessoal que orienta o paciente na 

sua experiência quotidiana. Acrescenta que uma relação empática pressu

põe a capacidade de escuta, a compreensão sem juízo de valores e a capa

cidade de comunicar essa compreensão. Citando La Monica (1981) refere 

que empatia é "centrar a atenção e os sentimentos com e no mundo do pa

ciente". Acrescenta que esta postura envolve uma percepção clara e precisa 

dos intervenientes sobre o mundo um do outro (Smith: 1996:1164). 

Para Wheeler e Barrettt, consiste na capacidade de compreender os 

sentimentos dos outros como se fossem os próprios sentimentos, permane-

cendo-se, no entanto, consciente da própria identidade (Wheeler et 

ai.: 1994). Todas estas definições se aproximam e decorrem da que nos é 

dada por Carl Rogers, a de sentir o mundo privado do paciente como se fos

se o seu, mas sem nunca esquecer o "como se" (Rogers: 1974). 
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Num estudo da percepção dos enfermeiros sobre a empatia, Baillie 

(1996) encontrou sete categorias neste conceito: 

• Requer a compreensão da vivência do outro no momento actual; 

• Envolve enfermeiro/paciente numa relação mais próxima; 

• Pode ser activa e terapêutica; 

• Consiste numa experiência individual e pessoal; 

• A experiência é o ponto chave para o desenvolvimento desta condi

ção; 

• A vivência da relação com o paciente é fundamental e requer uma 

comunicação efectiva; 

• As condições externas de stress, falta de tempo, trabalho sobrecar

regado, cansaço e outros, são um obstáculo a uma relação empáti

ca. 

Os aspectos presentes na relação empática, como o envolvimento e a 

proximidade do paciente, são reforçados por Roach (1992) e Watson (1988) 

em relação ao cuidar, uma vez que é através dos mesmos que se torna pos

sível a compreensão do Outro. Wrigh (1984), citado por Baillie (1996), realça 

o aspecto físico e psíquico dessa aproximação no âmbito da enfermagem. É 

um facto que o cuidado, no âmbito da enfermagem, é de um modo geral 

mediado pelo cuidado ao corpo do Outro. Lília Vara (1996) salienta este as

pecto na actividade do enfermeiro, o de reconhecer que a pessoa é uma 

"uma unidade de sistemas orgânicos e simbólicos". Sendo assim, pessoa e 

corpo não são aspectos distintos, mas constituem uma única referência, do

tada de duas espécies de predicados: o físico e o psíquico. 

Retomando o estudo de Baillie, o autor considera ainda que a empatia 

é de natureza multifacetada e a presença desta condição é influenciada por 

uma relação complexa entre o enfermeiro, o paciente e o ambiente envol

vente. Acrescenta, citando Stetler (1977), as duas componentes que o mes

mo identificou na empatia e que são: o elemento intrapsíquico e o aspecto 

interpessoal, pelo qual a compreensão interna é comunicada externamente. 
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Smith (1996), citando Rogers (1957), refere que a empatia tem três 

componentes - afectiva (sensitiva), cognitiva (observação e processo mental) 

e comunicativa (resposta daquele que ajuda). Acrescenta que uma relação 

empática vai sendo construída com um objectivo e um sentido que lhe vai 

sendo imprimido pela interacção desenvolvida pelo técnico e paciente. 

Alguns autores não estão de acordo com esta linha de pensamento; 

assim, numa análise do cuidar em enfermagem, Griffin (1983) não considera 

a empatia como uma componente crucial do mesmo. Vem contrapor esta 

questão afirmando que "a empatia é uma imersão em grande escala nos 

sentimentos do outro e uma intensidade deste envolvimento não é viável na 

prática da enfermagem. Sublinhe que as enfermeiras têm uma perspectiva 

mais compreensiva dos sentimentos do doente do que uma imersão em 

grande escala nos seus sentimentos, apesar de nunca definir o que é uma 

perspectiva compreensiva", citado por Lage (1996:59). 

Também Reynolds (1987), afirma que embora a empatia seja conside

rada como o elemento mais crítico da Relação de Ajuda e, portanto, do cui

dar, há pouco consenso na sua definição. Acrescenta que, num estudo 

efectuado na Escócia, em 1986, foi demonstrado que os docentes de enfer

magem eram muitas vezes pouco claros sobre o significado deste conceito e 

que a falta de clareza neste constructo tem implicações para o ensino e para 

a aprendizagem da mesma. A própria investigação sobre a empatia é difícil 

pela ausência de um quadro teórico e de uma definição operacional, citado 

por Smith (1996). Becker & Sands (1987), referem que "muitas das incon

sistências à volta dos dados relativos à empatia podem ser devidas ao uso 

de diferentes definições e diferentes instrumentos de medida", citados por 

Lage (1996:56). 

Hoje em dia, a questão relacional é claramente defendida como um 

processo onde a compreensão do Outro, se expressa no quadro de uma 

relação empática. Precisamente porque a mesma significa diferenciação en

tre as duas pessoas presentes na relação. Afirma Berdiaff (1961), "(...) cada 

eu é um mundo à parte, supondo a existência dos outros, mas não se asse

melhando nem se identificando com eles, o que eu chamo eu é unicamente 

o eu não socializado, não objectivado", citado por Ourives (1996:38). Acres-
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centando esta autora que "a 'existência do eu' insere-se no mundo e é inse

parável da existência do 'outro' e dos 'outros' (...) É do outro que o ser hu

mano tem a sua existência biológica, mas é ainda do outro que o ser huma

no recebe a educação e é capaz de se inserir numa sociedade. É através do 

amor e amizade do outro que o ser humano adquire a capacidade de se 

auto-construir". 

O facto de haver algo de comum numa relação que liga duas pessoas, 

não implica um envolvimento simbiótico ou, ainda, um envolvimento onde a 

existência de um é anulada em função do outro. Ser empático implica uma 

consciência de si que permite ao Eu partilhar com o Outro a sua humanidade 

mantendo-se diferente dele. A essência do relacionamento passa precisa

mente por essa diferenciação e pelo Outro. Por esta razão a empatia, decor

re de um processo de desenvolvimento pessoal que, corresponde a uma 

qualidade no conteúdo relacional, não dependendo nem do local, nem do 

espaço, nem do contexto em que se desenvolve. 

Neste sentido, Smith (1996), reconhece a empatia como uma habilida

de, propondo a utilização de métodos para o seu desenvolvimento nos pro

fissionais de saúde e de ensino. Acrescenta o autor, citando (Layton:1979; 

Burnard:1977; Cox:1989; Morath:1989; Tshuldin:1989), que os métodos para 

a "ensinar" de forma eficiente têm sido amplamente discutidos. Burnard su

gere que para o enfermeiro compreender e explorar a perspectiva do cliente 

tem que explorar as suas próprias perspectivas em primeiro lugar. A consci

ência de si próprio é um requisito para se ser empático e subentende a ca

pacidade de escuta e a ausência de qualquer juízo de valores. Tshuldin re

força a mesma ideia de que a empatia engloba a consciência de si próprio, a 

habilidade na comunicação, especialmente no que se refere à escuta, a per

cepção dos próprios sentimentos e, por último, a importância de não mani

festar qualquer tipo de juízo de valores em relação ao Outro. 

A definição operacional desta vertente relacional tem sido abordada em 

vários estudos. Temos La Monica (1983) que desenvolveu um programa de 

"treino em relações humanas" com um grupo de alunos. O objectivo era o 

desenvolvimento de capacidades individuais para perceber e responder de 

forma empática. O mesmo constava de sessões de cerca de dezasseis ho-
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ras de experiência intensiva, em dois dias, divididos em fases, com grupos 

de participantes de seis a oito elementos. A primeira fase consistia, sobretu

do, numa abordagem didáctica, a segunda recaía essencialmente sobre o 

saber responder com empatia, verbalmente e não-verbalmente, passando 

finalmente ao reconhecimento de estilos de comunicação empática inefica

zes. Os resultados obtidos levaram-na a concluir que a capacidade empática 

aumentou nos alunos que passaram por esta prática. Olson & Iwasiw (1987) 

estudaram o resultado de um curso de comunicação sobre um grupo de 

vinte e seis estudantes de enfermagem. O objectivo era o desenvolvimento 

de capacidade para identificar os sentimentos dos outros e o conteúdo das 

mensagens. O programa estendeu-se ao longo de duas semanas, com seis 

horas por dia. Os resultados obtidos por estes investigadores, após essa 

prática, revelaram um aumento significativo em todos os aspectos da comu

nicação, sobretudo na capacidade de escuta activa, citados por Lage (1996). 

Birdsall (1991), citado por Lage (1996), investigou a relação entre as 

perspectivas dos enfermeiros e do pacientes acerca do nível de comunica

ção não-verbal e empatia destes profissionais. O estudo recaiu sobre oitenta 

pares enfermeiro/cliente e levou à conclusão de uma divergência entre as 

auto-avaliações dos enfermeiros e as dos clientes a respeito do enfermeiro 

que constituía o seu par. As avaliações dos pacientes ficavam abaixo das 

auto-avaliações dos enfermeiros. Por isso, o autor sugere que os enfermei

ros, para além de uma falha nesta competência, não estão conscientes da 

mesma, de tal modo que a percepção de uns e de outros sobre a comunica

ção não é coincidente. Com base neste estudo sobre a empatia e a comuni

cação não-verbal na perspectiva da enfermeira e do cliente, Lage aplicou-o 

num outro contexto encontrando também diferenças nos auto- e hetero-

relatos de uns e de outros. Vem desta forma reforçar que os níveis de per

cepção das enfermeiras sobre a sua competência empática é realmente su

perior ao que lhes é atribuído pelos clientes. Segundo a autora, esta situa

ção pode estar relacionada, no caso das enfermeiras, com a sua identidade 

como profissional de ajuda, tendo uma imagem estereotipada do seu com

portamento com o cliente. Para este último, a sua percepção será provavel-
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mente influenciada pela experiência do processo de doença e do contexto 

hospitalar em que se encontra. 

Esta questão da percepção dos enfermeiros sobre a sua competência 

empática pode levar-nos a uma outra reflexão, abordada por Hartrick no âm

bito da formação. Citando Bevis (1989), descreve os vários tipos de curricu

lum, onde o "null curriculum" emerge como não existente mas defendido em 

termos retóricos, e no qual os docentes partem do princípio que os conteú

dos relacionais, o caring, a empatia e outros estão implícitos, acreditando 

firmemente que têm uma comunicação empática. No entanto, estes forman

dos, quando orientados numa reflexão crítica sobre a sua prática actual, 

descobrem que não só não são empáticos, como nem compreendem real

mente o conceito de empatia. O autor defende que informar sobre a empatia 

não conduz aos mesmos resultados do que vivenciar a empatia e tomar-se 

empático "in their natural way", como o mesmo descreve (Hartrick: 1999:18). 

Também Wheeler et ai. (1994), consultaram vários estudos realizados 

a fim de "medir a empatia" em grupos de alunos de enfermagem. Embora 

estes fossem submetidos a uma prática específica integrada nos programas 

do curso, verificaram que a aquisição de capacidades empáticas nem sem

pre era bem sucedida. Reconhecendo este problema os mesmos autores 

debruçaram-se sobre estudos efectuados com o objectivo de determinarem 

a eficácia da utilização de modelos e métodos heurísticos nos programas 

curriculares. Encontraram que a grande parte dos módulos de formação ba-

searam-se em modelos de relações humanas, a partir do modelo de Gazda 

(1975) e Carkhuff (1967). Estes utilizaram a experiência de grupo, partindo 

do pressuposto que os processos interpessoais se aprendem melhor em 

contextos interpessoais e que os grupos são inerentemente interpessoais. 

Outros utilizaram a teoria de modelagem de Bandura e o modelo de escuta 

activa; este último enfatiza a componente da comunicação, a compreensão 

daquilo que o paciente diz e sente. Desta forma, é proporcionando um con

texto terapêutico onde o professor desenvolve uma relação empática com o 

aluno e estes praticam as suas capacidades na comunicação, sendo orien

tadas para respostas empáticas. Os métodos utilizados incluíam uma ver

tente didáctica e uma outra experiencial, sendo os mais comuns o role-
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playing, modelagem, discussão e feed-back e, mais raramente, a visualiza

ção dos vídeos com as entrevistas simuladas. 

Para os autores a evidência que realçou da revisão destes estudos foi 

a importância da componente experiencial na delimitação de quem beneficia 

de um "empathy training". De três escolas estudadas, a que demonstrou 

maiores "ganhos" na dimensão empática foi aquela onde era promovida na 

área clínica uma forte componente experiencial, envolvendo professores e 

alunos. 

Estes estudos sobre a empatia e a sua definição operacional condu-

zem-nos à noção fundamental da componente experiencial promovida no 

contexto da prática onde o formando desenvolve a sua aprendizagem clíni

ca. 

Numa outra perspectiva não circunscrita à qualidade empática no pro

cesso relacional, Martins (1995), abordando a problemática "Do cuidar teóri

co ao cuidar vivido", efectua um estudo sobre a estrutura essencial da Rela

ção de Ajuda enfermeiro/utente. A partir da percepção destes profissionais 

sobre a Relação de Ajuda identificou como os mesmos a definem, assim 

como as dificuldades em conseguirem situar na prática "cuidado" e/ou "Rela

ção de Ajuda", qual a zona de interferência entre as duas. 

A Relação de Ajuda emerge como uma interacção informal com o 

utente, na qual procuram satisfazer uma necessidade de ajuda ou então de 

resolver o problema do paciente, seja o mesmo de natureza física ou psíqui

ca. Refere que, dependendo da "qualidade" da interacção, no sentido do 

enfermeiro sentir que "ajudou" ou, pelo contrário, não o conseguiu e sente-se 

desvalorizado, a reacção e relação consequentes com o utente também mu

dam. Normalmente, resultam numa resposta desajustada à situação, impe

dindo mesmo a ajuda. A autora explica que o enfermeiro perante a impotên

cia face à problemática que não consegue resolver, é dominado por senti

mentos negativos que não conduzem a uma resposta de ajuda. Neste tipo 

de vivência o doente passa a ser encarado como uma mera presença física, 

como um "objecto" despersonalizado, independentemente do sentimento de 
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culpa que possa, posteriormente, vir a acompanhar o enfermeiro (Mar-

tins:1995). 

Neste estudo apercebemo-nos que a especificidade da Relação de 

Ajuda no contexto do cuidado é percepcionada pelos profissionais como 

uma área confusa, não clarificada, no entanto, definida como um acto con

creto, isto é, uma técnica de resolução do problema do utente. É uma pers

pectiva que nega e ignora as potencialidades e os recursos internos que 

existem em cada indivíduo. Para além disso há um outro aspecto que se 

prende com um princípio ético referido anteriormente, ou seja, o grau de li

berdade do doente em aceitar, ou não, a ajuda (Marques-Teixeira:1995) e a 

capacidade do enfermeiro reconhecer os seus limites (Watson: 1988). Neste 

sentido, Martins refere que os enfermeiros parecem ter "interiorizado uma 

certa ideia de 'omnipotência', isto é, o 'poder' de solucionar os problemas 

dos utentes" (Martins: 1995:75). Queremos ainda acrescentar que nesta 

perspectiva o eixo do cuidado de enfermagem não se situa na relação mas 

no próprio profissional. 

Existe uma situação de desajuste entre a teoria que reflecte os discur

sos dominantes correntes e a prática que nos situa claramente na lógica 

"tradicional". Tem-nos mostrado a experiência que a mudança não se pro

cessa através da substituição de um "velho" paradigma por um "novo" e que, 

se não compreendermos a lógica subjacente à mudança,,, corremos o risco 

de inovar o discurso mas mantendo a mesma prática. Reconhecemos que 

os novos paradigmas que foram emergindo, trouxeram um grande enrique

cimento a nível teórico, no entanto, não têm resultado numa nova prática. Se 

podemos aprender algo com as experiências anteriores, devemos reflectir 

porque é que a tentativa de integrar a Relação de Ajuda na prestação de 

cuidados se mostrou ineficaz, e porque é que estes profissionais continuam 

a contornar esta questão defendendo que a Relação de Ajuda "está implíci

ta" no cuidado. Este problema remete-nos de novo para o do processo for

mativo destes profissionais de saúde. 

Tem vindo a tomar-se cada vez mais claro que a competência relacio

nal não se adquire através de um processo de ensino/aprendizagem, pois 

não é o resultado de um investimento intelectual. Rogers (1974) apela a uma 
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abordagem que vai no sentido de agir no campo dos sentimentos e do vivido 

da pessoa, e não reorganizando-o através de uma abordagem intelectual. 

Acrescenta que a mudança exterior decorre de um fluxo de pensamento que 

muda pela vivência de um processo com uma certa fluidez. 

A questão da experiência vivenciada é fundamental se pretendemos 

desenvolver no aluno a capacidade relacional, pois, como refere Pires 

(1994:9), a competência é "forjada pelo tempo, ao longo de um percurso 

feito de experiência, de projectos e de práticas, de estudos e de actividade, 

por aspectos operativos, afectivos e intelectuais". 

Também Velez (1994:74) reforça de certa forma esta perspectiva ao 

afirmar que "para que o aluno seja uma presença existencial na sua relação 

como o doente, é preciso que, ao longo do seu processo de formação, ele 

seja ajudado no sentido de se ver a si próprio como tendo capacidade para 

ajudar os outros, tenha tempo para explorar os seus sentimentos e tenha a 

possibilidade de ser autêntico nas suas relações". 

Portanto, ao longo do trabalho fomos constatando que a Relação de 

Ajuda tem constituído uma vertente tão importante quanto problemática no 

âmbito da enfermagem, tanto pela dificuldade na clarificação deste conceito 

no âmbito da profissão, como pela operacionalização do mesmo. 

A tentativa de integrar a Relação de Ajuda na prática da enfermagem 

como forma de humanizar os cuidados e, portanto, como "instrumento 

para...", não obteve de uma forma geral os resultados que se pretendiam, 

porque, o processo relacional mostrou-se indissociável do cuidado. Qualquer 

acto de enfermagem envolve tanto um modo de ser como de fazer, passan

do pela presença activa do enfermeiro na situação. É realmente necessário 

que a enfermagem tome consciência de algumas concepções básicas que 

carrega consigo e necessitam de ser questionadas e trabalhadas dando-lhe 

um novo sentido. 

Não é possível conseguir uma articulação entre duas orientações que 

não estão em consonância. Enquanto teoricamente se defende um cuidado 

de enfermagem que encontra o seu verdadeiro significado na Relação de 

Ajuda, onde a Pessoa constitui o eixo principal do mesmo, na prática, verifi-
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ca-se a preocupação em diagnosticar as necessidades e os problemas do 

utente na perspectiva do enfermeiro, tomando-se este o eixo central da 

atenção e da acção do profissional. 

Para completar esta reflexão que temos vindo a fazer, um estudo numa 

perspectiva pedagógica, e que nos pode trazer uma maior compreensão so

bre a vivência do aluno neste processo relacional, foi realizado por Velez 

(1994), em relação à "Estrutura Essencial da Interacção Aluno-Doente". 

Este mostrou claramente que a qualidade de cuidados que o aluno presta 

não se situa apenas naquilo que ele faz, mas essencialmente em "o seu ser 

lá", "o seu ser com"; o aluno apresenta dificuldade em envolver-se existenci

almente na relação com o doente quando o comportamento deste afecta 

negativamente a sua auto-estima, uma vez que esta não corresponde às 

suas expectativas, e também não encontra um sentido para essa relação; 

por último, o reconhecimento do doente aparece como primeiro motivador do 

comportamento do aluno, sendo o seu envolvimento existencial dependente 

desse mesmo reconhecimento. 

A partir destes resultados, a autora considera que o aluno deve ser 

ajudado, ao longo do seu processo formativo, a confrontar-se com estas si

tuações relacionais em que ele, sentindo-se "objecto", "faz de conta" (exteri

ormente) de que nada está a acontecer. Acrescenta que é pela incapacidade 

do aluno partilhar com o doente as dúvidas e inquietações que o comporta

mento deste lhe provoca que torna impossível "reparar" a relação. Não con

seguindo transformar uma interacção negativa em positiva, acaba por afas-

tar-se do doente e limitar-se a estar fisicamente presente. 

Embora alguns destes estudos ainda reflictam uma indefinição da Re

lação de Ajuda no contexto da profissão, assim como dos princípios em que 

esta assenta, das suas características, da forma como se operacionaliza, 

outros conduzem-nos claramente para a sua compreensão na perspectiva 

que temos vindo a desenvolver. Para que possa existir uma articulação entre 

o "cuidado" e a dimensão relacional é fundamental que esta corresponda a 

uma matriz atitudinal. Indo mais longe, Marques-Teixeira (1995), Rogers 

(1989), Velez (1994), Lazure (1994), defendem que a mesma passa por um 
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processo de desenvolvimento pessoal que assente na vivência experiencia-

da. 

Também se mostra fundamental que esta vertente esteja expressa ex
plicitamente nos Planos de Estudo, pois através destes estudos percebe
mos a relação entre os métodos utilizados para o desenvolvimento da di
mensão relacional e a sua influência nos alunos. Para além disso, deixa-nos 
a noção de que quando se faz uma opção sobre uma orientação para os 
cuidados de enfermagem, há sempre implicações "relacionais" que a mesma 
comporta. Por isso, é fundamental que o docente de enfermagem tenha co
nhecimento de que ao tomar uma decisão sobre o modelo conceptual de 
cuidados a ser desenvolvido pelos alunos, esta pressupõe uma definição 
operacional onde Cuidado e Relação de Ajuda apelam para uma mesma 
lógica. 
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2 - ANALISE DA VERTENTE RELACIONAL NOS PLANOS DE ESTUDO 

Como vimos anteriormente, o processo formativo em enfermagem foi 

altamente influenciado pelo modelo racional de Tyler. Actualmente, os mo

delos curriculares apontam para outras orientações, assentes em filosofias 

que conduzem a uma outra perspectiva de Homem/ambiente, de saú

de/doença, numa inter-relação onde o cuidado de enfermagem se vai dese

nhando como uma temática cada vez mais complexa na sua definição ope

racional. 

Ao nos debruçarmos sobre os currículos de enfermagem desde a dé

cada de setenta, época em que o contexto social permitiu novas apostas na 

vertente educativa, pretendemos compreender as finalidades, os propósitos, 

as intenções subjacentes aos mesmos, sobretudo na orientação imprimida 

ao desenvolvimento das questões relacionais. Embora a sua leitura possa 

ser clara, a sua interpretação não será seguramente linear, pois, como alerta 

Bevis, para além do currículo "legítimo" que, como o próprio nome sugere, é 

reconhecido e sancionado pela escola, também temos que ter em conta o 

currículo "ilegítimo", que contempla a transmissão de conceitos considerados 

fundamentais pelos professores e não constam ou não estão explícitos no 

Plano de Estudos; o currículo "oculto" ou implícito, que é marcado por pers

pectivas individuais e causais, isto é, pela forma como os professores pen

sam e agem com os alunos; e por último o currículo "nulo" que aparece colo

rido pela retórica, mas não existe na prática, somente na mente dos profes

sores (Bevis et ai. 1989). 

Acrescentamos ainda que o ensino de enfermagem se situava à mar

gem do sistema de Ensino, isto é, o conjunto das escolas oficiais de enfer

magem, encontrava-se sob a tutela do Ministério da Saúde, sendo geridas 

pelo Departamento de Ensino de Enfermagem, que era responsável pela 

orientação e elaboração do Currículo e do Plano de Estudos do Curso de 
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Enfermagem Geral, apresentado como modelo único a ser desenvolvido em 

todas as Escolas. 

Esta organização manteve-se até ao ano de 1989, data em que o ensi

no de enfermagem foi integrado no ensino Politécnico e que iremos abordar 

adiante. 

Para o nosso estudo, seleccionámos duas Instituições. Uma integra-se 

neste percurso que acabámos de mencionar, a Escola Superior de Enferma

gem de D. Ana Guedes e, uma outra, a Escola Técnica de Enfermagem ac

tualmente designada por Escola Superior de Enfermagem Francisco Gentil, 

que constituiu uma excepção no que respeita este cenário e que vamos dar 

uma breve panorâmica do mesmo, para em seguida retomarmos a Reforma 

Geral no Ensino de Enfermagem em 1977 e em 1987, e então nos situarmos 

no Planos de Estudo do Curso de Bacharelato em Enfermagem nas duas 

Instituições. Esta abordagem será, essencialmente, direccionada no sentido 

de conhecermos a definição operacional da vertente comunicação e Relação 

de Ajuda nos respectivos Planos de Estudo. 

ESCOLA TÉCNICA DE ENFERMAGEM 

Esta instituição foi criada no Instituto Português de Oncologia, ficando, 

no entanto, sob a tutela do Ministério da Educação e Cultura. Foi dotada de 

autonomia pedagógica e a formação destas enfermeiras tinha uma finalidade 

"especial": "As diplomadas pela Escola Técnica de Enfermeiras do Instituto 

Português de Oncologia têm o título profissional de Enfermeiras e poderão 

ser admitidas ao exercício de enfermagem em todos os estabelecimentos 

hospitalares de Saúde Pública", (art.0 V do decreto 30447 de 17 de Maio de 

1940). 

Esta referência à Saúde Pública prendia-se com as novas concepções 

de enfermagem da época que se fundamentavam no reconhecimento de 

novas necessidades de saúde, implicando uma assistência que ia para além 

do cuidado ao doente em contexto hospitalar. 

Esta Escola, para além da autonomia pedagógica que lhe foi conferida, 

teve uma orientação e o apoio técnico da Fundação Rockefeller e, por essa 
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razão, foi dotada de condições que lhe permitiram a finalidade a que se pro

punha. 

Quanto ao seu programa de estudos, desde os anos cinquenta que in

cluiu disciplinas das Ciências Sociais, Medicina Preventiva e de Enfermagem 

de Saúde Pública, e estava organizado a partir de situações de saúde. Nos 

anos setenta, considerando que os objectivos, a filosofia e os conteúdos se 

mantinham actualizados, as remodelações efectuadas no curso foram so

bretudo com respeito a alterações metodológicas como: a participação limi

tada por parte das alunas, a carga horária impeditiva do trabalho pessoal, 

longos períodos de teoria precedendo os períodos de estágio e a multiplici

dade de "pequenas disciplinas", tornando difícil a avaliação global da apren

dizagem. 

Esta Escola, não tendo que obedecer às reformas instituídas a nível 

nacional, criou um grupo de estudos de revisão curricular a fim de estudar e 

acompanhar as questões relacionadas com o desenvolvimento do mesmo. 

Em 1989, com a criação do Curso de Bacharelato em Enfermagem a 

Escola Técnica de Enfermagem foi integrada tal como as outras Escolas no 

Ensino Politécnico, passando a ser designada pela Escola Superior de En

fermagem Francisco Gentil. 

REFORMA GERAL DO ENSINO DE ENFERMAGEM 

A Reforma no Ensino de Enfermagem, em 1977, teve duas principais 

preocupações a nível da formação. A primeira prendia-se com a qualidade 

dos cuidados de enfermagem. A segunda era com a própria qualidade do 

sistema de formação destes profissionais, prevendo o seu reconhecimento 

pelo Ministério da Educação, uma vez que se encontravam sob a tutela do 

Ministério da Saúde. Esta situação levou a uma inovação no Plano de Estu

dos. Por um lado, a introdução de uma maior ênfase na saúde e nas ciênci

as humanas onde a sensibilização para os aspectos humanos da profissão 

vão emergindo de forma mais explícita; por outro, a construção do currículo 

enquadrando-se numa perspectiva normativa, assentava numa estrutura 

cuidadosamente organizada em áreas de aprendizagem com objectivos ter-
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minais, gerais, específicos e comportamentais bem determinados, ao longo 

dos três anos. 

O eixo central deste Plano de Estudos estrutura-se em torno das "Ne

cessidades Básicas do Indivíduo para um equilíbrio de saúde" e do "papel do 

enfermeiro na resposta às mesmas". A sua orientação para os aspectos re

lacionais vão, essencialmente, no sentido da sensibilização do enfermeiro 

para esta dimensão, sendo desenvolvidos teoricamente ao longo dos pro

gramas. 

Assim, a Primeira Área de Aprendizagem, que tem como objectivo le

var o formando à compreensão da inter-relação do ambiente com o desen

volvimento do indivíduo até à idade adulta, integra os seguintes itens: 

• Saúde na Infância e na Juventude - a criança e a mãe que trabalha, 

ambiente familiar, ambiente afectivo; 

• Saúde Materna - a mulher e o trabalho; aspectos emocionais; 

• Saúde na Anciania - contacto com o cliente idoso; 

• Psicologia - teoria da personalidade e do comportamento em Ro

gers; características das relações de ajuda psicológica - noções de 

congruência, atenção positiva incondicional e empatia; o funciona

mento integral da pessoa; elementos básicos da teoria da comunica

ção. 

Na Segunda Área de Aprendizagem, que se orienta essencialmente 

para a enfermagem médico-cirúrgica, pretende-se que o aluno compreenda 

que "a doença como acidente na vida do indivíduo comporta problemas de 

ordem psicológica". Assim, ao longo dos programas surgem ainda os se

guintes temas: 

• Comunicação - interferências; separação do meio familiar e do tra

balho, problemas psicológicos; incapacidade produzida pela doença. 

Efeitos psicológicos; ablação de órgãos, efeitos psicológicos, adap

tação à nova situação. 

Na Terceira Área de Aprendizagem a disciplina de Deontologia procura 

sensibilizar o aluno para os aspectos humanos da profissão, incluindo no 
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programa - a pessoa humana - a dignidade da pessoa humana e os direitos 

do homem. A Enfermagem Pediátrica pretende conduzir à compreensão dos 

efeitos psicológicos da hospitalização da criança, abordando os seguintes 

itens: 

• Hospitalismo. Aspectos psicológicos; 

• Adaptação ao ambiente familiar. Separação mãe e família. 

Quanto aos estágios, os objectivos apontam para o saber prestar cui

dados de enfermagem nas diversas situações e nas diferentes faixas etárias, 

não especificando o aspecto relacional dos mesmos. 

Sem dúvida que este Plano de Estudos expressa a preocupação de 

que o aluno, ao longo do seu percurso formativo, seja sensibilizado e com

preenda o indivíduo, não só enquadrando-o numa perspectiva fisiopatológi-

ca, mas também numa perspectiva psicológica, e influenciado pelo ambiente 

em que vive, sofrendo desequilíbrios físicos e/ou psíquicos, que afectam o 

seu estado de saúde. 

Na Reforma curricular ocorrida em 1987, o Plano de Estudos é organi

zado em "semestres com objectivos próprios e articulados entre si, incluindo 

cada um deles actividades teóricas e práticas". Prevêem, entre outros, que o 

aluno desenvolva uma consciência profissional (...), tendo em vista a evolu

ção da profissão de enfermagem e a melhoria dos cuidados de enfermagem 

à população. 

Só a partir deste momento é que o termo Relação de Ajuda emerge no 

Plano de Estudos, no contexto da disciplina de Fundamentos de Enferma

gem, no primeiro ano, integrada no conjunto dos instrumentos básicos de 

enfermagem, configurando-se assim como uma técnica a ser utilizada na 

prática do cuidado. 

No entanto, os aspectos relacionais são abordados ao longo de todo o 

curso tomando diferentes contornos. 

Na Psicologia I e II, disciplina teórica, o programa prevê alguns temas 

como: 
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- Características das relações de ajuda psicológica - Rogers; noções 

de congruência, atenção positiva, incondicional e empatia; e o 

funcionamento integral da pessoa; 

- Teorias da comunicação - comunicação/relação humana; e comu

nicação não verbal." 

No âmbito do segundo ano, a Psicologia de Grupo I, disciplina teóri

co/prática (trinta horas), o programa prevê os seguintes temas: 

- "Dinâmica de grupo: conceito e evolução histórica; conceito de gru

po; mudança e resistência à mudança; fenómenos psicossociais 

nos grupos e suas leis específicas; estrutura formal e informal; ti

pos de grupos; redes de comunicação; interacção - a comunica

ção no grupo; e tomada de decisão." 

No terceiro ano, a disciplina Psicologia de Grupo II mantém um carác

ter teórico/prático (trinta horas) e tem o seguinte programa: 

- "Relação pessoa a pessoa, pessoa/grupo - psicoterapias (terapia 

analítica, análise transaccional, relação de ajuda - Rogers, ges-

talterapia, socioterapia); técnicas simples de terapia de grupo 

(dramaterapia, musicoterapia, ludoterapia, ergoterapia); stress e 

sua importância (esquema da emoção, factores de stress); o gru

po como facilitador de crescimento (o indivíduo e o grupo, a famí

lia, psicoterapia familiar e comunitária); linguagem do corpo - o 

corpo e a percepção plurisensorial." 

No contexto da enfermagem, a "relação interpessoal - enfermeiro/uten

te/família/comunidade" surge como um item na disciplina de Enfermagem de 

Saúde Mental e Psiquiátrica. No entanto, no desenvolvimento dos estágios 

um dos objectivos que é explicitado e comum a todos é que o aluno, "para 

além de praticar técnicas e procedimentos de enfermagem, deve utilizar os 

instrumentos básicos inerentes ao exercício da profissão de enfermagem... 

tendo em vista uma resposta adequada às necessidades bio-psico-sociais 

dos assistidos". Acrescenta ainda que "a comunicação eficaz no seio da 

equipa é de igual modo uma capacidade a desenvolver, com o objectivo de 

favorecer a continuidade dos cuidados de enfermagem". Também no terceiro 
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ano, os estágios de Pediatria e Saúde Mental, prevêem de forma explícita 

que o aluno estabeleça uma "relação de ajuda com a criança e a família" e 

com "o doente e a família". 

Apercebemo-nos que todos estes "saberes" sobre a comunicação, a 

relação pessoa a pessoa, as psicoterapias e outros mencionados nos pro

gramas, para além de não serem contextualizados na área da enfermagem, 

dão-nos a ideia de uma "manta de retalhos", donde se pressupõe que o for

mando deva retirar os conhecimentos necessários para saber construir uma 

Relação de Ajuda. É uma abordagem com uma certa dispersão, não haven

do um elemento integrador de toda esta informação, nem conduzindo a um 

conceito clarificador da dimensão relacional em enfermagem. Por outro lado, 

proporciona uma aprendizagem em técnicas de comunicação que são, sem 

dúvida, facilitadoras do processo comunicacional com o utente, no entanto, 

não implicam o aluno numa vivência interiorizada de um processo relacional 

como o Outro, experienciando a intersubjectividade do mesmo, nem à com

preensão fenomenológica do padecer dessa Pessoa. 

ANÁLISE DA VERTENTE RELACIONAL NO CURRÍCULO DO CURSO SUPERIOR DE 

ENFERMAGEM 

O Curso Superior de Enfermagem foi criado e aprovado ao abrigo do 

disposto no Decreto-Lei n.° 480/88 de 23 de Dezembro, e regulamentado 

pela Portaria n.° 195/90 de 17 de Março, estabelecendo algumas orienta

ções gerais para a elaboração dos diferentes curricula. Assim, são explicita

dos, na alínea 1) - o objectivo do ensino teórico e na alínea 2) - as matérias 

que devem constar no currículo. O art.0 6 estabelece as linhas de orientação 

para o ensino clínico e a alínea 5) - os locais de aprendizagem onde estes 

estágios têm que decorrer. Estiveram ainda na base da elaboração destes 

currículos as orientações da Directiva n.° 77/453/CEE, alterada pela Directi

va n.° 89/595/CEE. 

Os Planos de Estudo foram propostos pelas diferentes Escolas Superi

ores de Enfermagem e tiveram aprovação conjunta dos Ministérios da Edu

cação e da Saúde através da Portaria n.° 278/90 de 17 de Abril. 
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Na elaboração dos mesmos foram tidos em conta vários aspectos: 

■ política de saúde e de desenvolvimento dos recursos humanos 

nesta área; 

■ política de educação; 

■ problemas de saúde do País; 

■ tendências demográficas e epidemiológicas; 

■ organização do sistema de saúde. 

A formação dos enfermeiros foi, desta forma, orientada para cuidados 

de enfermagem à população portuguesa, ainda que no contexto da Comuni

dade Europeia. 

O quadro referencial no qual assentou a filosofia do cursos nas dife

rentes escolas inclui os seguintes aspectos: 

■ concepção do Homem na sociedade actual; 

■ conceito de saúde e de cuidados de saúde; 

■ conceito de enfermagem; 

■ conceito de formação; 

■ concepção pedagógica. 

Uma vez que o nosso estudo vai recair sobre os alunos do terceiro 

anoem duas instituições diferentes, iremos proceder a uma breve análise 

dos princípios orientadores do modelo curricular em cada uma delas, e à 

forma como a Relação de Ajuda vem explicitada nos respectivos Planos de 

Estudos. 

2.1  MODELO CURRICULAR DA ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM 

DE D. ANAGUEDES 

A filosofia de base explicitada no modelo de formação desta Escola 

parte do pressuposto que "o Homem é um ser capaz de adaptarse e desen

volvesse tornandose independente". Nesta perspectiva, a concepção de 

saúde tende a deixar de ser encarada como uma condição, para se trans
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formar num processo de adaptação constante ao ambiente físico e social 

que o rodeia. 

A enfermagem é então conceptualizada como uma profissão que, ba-

seando-se numa actividade de cariz humanístico e científico, se centra no 

indivíduo/família/comunidade, visando a manutenção de estilos de vida sau

dáveis. 

O processo de formação adoptado é de orientação desenvolvimentis-

ta/interaccionista, privilegiando as vertentes humana, cientifica e técnica, e 

promovendo o desenvolvimento pessoal e social dos alunos. 

ESTRUTURA DO PLANO DE ESTUDOS: 

O Curso processa-se ao longo de três anos lectivos, tendo como base 

o ciclo de vida e como constante o binómio saúde/doença. 

O regime de disciplina é anual e estas estão organizadas por módulos 

que, por sua vez, se enquadram em diferentes Unidades Curriculares. Estes 

completam o ensino teórico, teórico/prático e ensino clínico, articulando-se 

num ritmo de alternância, prevendo um contacto e uma integração gradual 

do formando nos contextos da profissão. Assim, temos: 

Primeiro ano - a teoria ocupa dois terços da carga horária, para um ter

ço de ensino clínico. 

Segundo ano - a carga horária é igualmente distribuída pelo período de 

teoria e do ensino clínico. 

Terceiro ano - a teoria ocupa um terço da carga horária, para dois ter

ços de ensino clínico. 

Pretende-se, desta forma, que as duas grandes vertentes técnico/cien

tífica e de desenvolvimento pessoal se vão articulando e desenvolvendo ao 

longo do processo formativo, proporcionando um ritmo onde o aluno encon

tre o espaço e o tempo para a apropriação/apreensão do "saber", do "saber-

-fazer" e do "ser/estar". 
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No que respeita ao desenvolvimento da dimensão relacional  Relação 

de Ajuda  também neste Plano de Estudos esta emerge de forma explícita 

como um dos temas incluído no capítulo dedicado aos Instrumentos Básicos 

de Enfermagem, no módulo de Fundamentos, Métodos e Técnicas, da uni

dade curricular Enfermagem I, continuando a configurarse como uma "téc

nica para (...)". 

No entanto, aparecem ao longo do curso disciplinas que integram al

guns itens e temas teóricos e outros teóricopráticos que contribuem para o 

desenvolvimento da dimensão relacional e comunicacional nos formandos. 

Desta forma, temos: 

Primeiro ano  A unidade curricular Enfermagem I contempla um mó

dulo de Ética em Enfermagem com trinta horas teóricas. Pretendese com o 

mesmo levar os alunos a uma reflexão e uma análise sobre alguns aspectos 

do direito e ética na saúde que permitam dignificar a acção do enfermeiro; 

compreender a morte como um processo natural do ciclo de vida; adquirir 

conhecimentos e atitudes que permitam agir perante o doente terminal; ser 

capaz de ajudar o moribundo e a família, e outros. Neste sentido, o progra

ma aborda alguns assuntos como: 

■ Dignidade da pessoa humana, 

■ Antropologia e ética; correntes histórico/filosóficas e concepção do 

homem, 

■ Responsabilidade profissional, 

■ Aspectos deontológicos em Saúde Materna, 

■ Enfermeiro perante a morte, 

■ Direito à integridade psíquica. 

Nos restantes módulos que integram a Unidade Curricular  Enferma

gem I  temos a Saúde Materna, Saúde Infantil, Saúde Comunitária e Saúde 

Mental, onde a Relação de Ajuda não está explícita, embora se considere 

uma vertente implícita na assistência em enfermagem. Por essa mesma ra

zão o Ensino Clínico I, a ser desenvolvido na Comunidade, define como um 

dos objectivos do mesmo, "estabelecer relação de ajuda como o Utente, 

Família e Comunidade." 
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Nos outros módulos temos: 

■ Psicologia da Aprendizagem (vinte e seis horas), pretendese uma 

reflexão sobre a "educação como um processo de construção pes

soal ao longo de toda a vida, num contexto sócio/cultural"; 

■ Psicologia do Desenvolvimento (quarenta horas), cuja finalidade é 

sensibilizar os alunos para os diversos níveis de desenvolvimen

to(...); facilitar a compreensão do conceito de desenvolvimento 

como processo histórico/social, resultante da interacção entre o in

divíduo e o meio; facilitar uma melhor compreensão do desenvol

vimento psicológico do indivíduo com base na observação de com

portamentos; 

■ Psicologia Social (trinta horas), que procura sensibilizar os alunos 

para a problemática da interacção humana, tanto a nível individual 

como de pequenos e grandes grupos; e, ainda, enriquecer a com

petência dos alunos na interacção com a população doente no 

contexto da relação pessoal e institucional; 

■ Sociologia e Antropologia (trinta horas), em que um dos objectivos 

é sensibilizar os futuros enfermeiros à perspectiva sociológica de 

leitura e compreensão da realidade; 

■ A disciplina de Opção permite a escolha entre quatro diferentes 

módulos, sendo um de Comunicação/Relação (trinta e seis horas 

teórico e teórico/prático). Neste último os objectivos são  desen

volver o sentido de responsabilidade do aluno; saber tomar iniciati

vas eficazes; saber utilizar o seu próprio potencial; estabelecer re

lações positivas eficazes; desenvolver um estilo pessoal e melhor 

compreender as reacções dos outros. 

Segundo ano  A unidade curricular Enfermagem II contempla um mó

dulo de Ética em Enfermagem/Aspectos Jurídicos com quinze horas teóri

cas. Entre os vários módulos na Unidade Curricular de Opção, mantémse o 

de Comunicação/Relação (para os alunos que não o tenham frequentado no 

primeiro ano) e ainda um outro, de Técnicas de Expressão (trinta e seis ho

ras). Este último tem como objectivo "fornecer os conhecimentos básicos 
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relativamente aos movimentos do corpo e no âmbito morfo-funcional, psico

lógico, cognitivo, social, cultural e motor". 

No programa da Sociologia, em que um dos objectivos é levar o aluno 

a adquirir conhecimentos básicos sobre a vida em sociedade e a sensibiliza

ção às interacções entre pessoas de diferentes grupos sociais, um dos te

mas a ser abordado é "estar doente / ser utente de saúde não é só um pro

blema individual". 

Terceiro ano - A unidade curricular de Enfermagem III contempla um 

módulo de Ética em Enfermagem/Aspectos Jurídicos com vinte horas, não 

especificando aspectos ligados ao desenvolvimento relacional. 

No ensino-clínico IV, de Saúde Mental e Psiquiatria, alguns dos objecti

vos definidos são no sentido de levar à compreensão da "importância do 

desenvolvimento de competências na área da saúde mental para a assistên

cia de enfermagem a nível global; desenvolver processos assistenciais com 

base em métodos cientificamente aceites e com respeito pela individualidade 

e dignidade do indivíduo e família; e desenvolver competências relacionais e 

de observação que permitam o estabelecimento de processos de ajuda e de 

autonomização na realização das actividades de vida (...)". 

Não restam dúvidas que a abordagem à dimensão relacional tem ex

pressão ao longo deste Plano de Estudos, quer através do desenvolvimento 

da competência comunicacional no módulo de Opção, quer através de te

mas abordados em diferentes perspectivas integrados nos diversos módu

los, quer como Instrumento Básico de Enfermagem ou, ainda, como objecti

vo de alguns Ensinos Clínicos. Também sugere uma preocupação pelo de

senvolvimento da vertente relacional, quer através de "saberes" teóricos di

versificados que provêm essencialmente de disciplinas ligadas à Psicologia, 

Sociologia, Antropologia, Ética, quer de saberes teórico-práticos na área da 

comunicação, mantendo a situação anterior da falta de integração destes 

saberes na sua especificidade em enfermagem. 
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2.2 - MODELO CURRICULAR DA ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM 

FRANCISCO GENTIL: 

O modelo de formação desta Escola tem por base a filosofia dos Cui

dados Primários e com uma perspectiva permanente do contínuo saú

de/doença. A filosofia do curso assenta em quatro conceitos base, Ho

mem/Ambiente, Enfermagem, Saúde e Formação. 

Está organizado em disciplinas anuais e semestrais, e ao longo do 

Curso a carga horária de actividades teóricas e teórico-práticas vai diminuin

do e a dos estágios vai aumentando. 

Parte do princípio que o "Homem é um ser singular que possui dignida

de" no sentido do valor que este tem em si mesmo. "É um ser de relação 

porque está em contacto com ele mesmo, com os outros, com o ambiente e 

com o Absoluto. Como ser social ele é interdependente do seu meio huma

no, sendo esta interdependência tanto mais benéfica quanto mais exercida 

num contexto de relações humanas baseadas na confiança, no respeito 

mútuo e na justiça". 

O conceito de Saúde consiste na "plena utilização do potencial físico, 

intelectual, afectivo e social, integral ou residual, do ser humano, de modo a 

poder gozar plenamente a vida e enfrentá-la de uma forma construtiva e so

cialmente útil. Só pode ser definida em relação ao padrão de funcionamento 

individual e colectivo". Tendo em consideração a influência do meio na 

mesma, a forma particular como cada um lida com as situações da vida quo

tidiana, parte-se do princípio que a saúde pode ser desenvolvida, aumenta

da, preservada e restabelecida. 

Defende que "a aprendizagem de comportamentos saudáveis deve fa-

zer-se desde a infância, na família e na comunidade, a fim de que, gradual

mente, o ser humano seja capaz de assumir as suas responsabilidades em 

matéria de saúde". 

O conceito de Enfermagem é definido como "uma ciência e uma arte 

que visa ajudar o ser humano a satisfazer as suas necessidades fundamen

tais desde a concepção até à morte. Ela é essencialmente uma profissão de 

relação marcada pelo interesse pelos outros e proporciona meios que per-
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mitem ao ser humano desenvolver o seu próprio potencial, de forma a que 

ele consiga, o mais autonomamente possível satisfazer as suas necessida

des". 

Quanto à educação esta é considerada "globalmente e como um pro

cesso permanente, para que cada indivíduo tenha a possibilidade de desen

volver o seu potencial. É um desafio ao desenvolvimento da capacidade de 

compreensão global, de conhecimentos integrados, de manejo de informa

ção, de competências flexíveis, de domínio de esquemas operacionais de 

análise de resolução de problemas". 

ESTRUTURA DO PLANO DE ESTUDOS: 

O Curso Superior de Enfermagem processase ao longo de três anos 

lectivos, tendo por base a filosofia dos Cuidados Primários, na perspectiva 

do contínuo saúde/doença. Neste sentido, a temática abordada ao longo do 

mesmo visa a "prestação de cuidados de enfermagem ao indivíduo, família e 

grupos de risco, englobando medidas aos três níveis de prevenção, ao longo 

das várias fases de desenvolvimento. A comunidade, como objecto de estu

do, constitui a temática da última". 

Tem uma estrutura teórico/prática, estando organizado de maneira a 

proporcionar uma aproximação, por um lado da aplicação prática dos conhe

cimentos apreendidos na teoria e, por outro, a teorização das situações en

contradas na prática. 

O curso está organizado em quatro áreas científicas: 

■ Fundamentos de Enfermagem; 

■ Enfermagem na Maternidade, na Infância e na Adolescência; 

■ Enfermagem ao Adulto e ao Idoso; 

■ Enfermagem Comunitária. 

Estas áreas funcionam como unidades estruturantes do Saber no do

mínio da Enfermagem ao longo dos três anos, estando integrados em cada 

uma destas fases os aspectos da Saúde Mental. 

81 



A formação teórica na área das Ciências da Educação é englobada na 

área de Fundamentos de Enfermagem e a sua aplicação desenvolve-se ao 

longo do curso através de actividades de educação para a saúde, formação 

de grupos profissionais e de auto-formação. 

A Saúde Mental não aparece como uma disciplina mas como uma área 

que acompanha todo o curso. A sua preocupação não é somente a integra

ção de saberes em enfermagem, mas também a orientação dos alunos no 

desenvolvimento da vertente relacional. Durante os períodos de estágio do 

primeiro ano (Fundamentos) e do terceiro ano (Psiquiatria), estão previstos 

momentos, fora do âmbito dos Ensinos Clínicos, onde são trabalhadas com 

eles as questões relacionais vividas na prática. 

Primeiro ano - encontramos nos conteúdos da disciplina de Enferma

gem I (Fundamentos de Enfermagem) um capítulo sobre os "Instrumentos 

básicos de enfermagem" e um outro que aborda os "Cuidados básicos de 

enfermagem em resposta às necessidades humanas básicas" onde a comu

nicação e a relação de ajuda estão naturalmente implícitos. 

A disciplina de Psicologia é orientada para as relações interpessoais, 

tendo como conteúdos os seguintes temas: - Campo de acção da psicologia. 

Teorias da estruturação da personalidade e comportamento. Mecanismos de 

defesa do Eu. Teoria da comunicação. Teorias da aprendizagem. Inter-

relação humana a nível grupai. Introdução à dinâmica dos pequenos grupos. 

Mudança e resistência à mudança. 

A Enfermagem II (Enfermagem de Saúde Materno/Infantil) engloba a 

Saúde mental no ciclo maternal; o Enfermeiro e a sua actuação no ciclo 

maternal, factores intervenientes no desenvolvimento do feto; a Gestação, 

parto e puerpério; as Consequências do parto no recém-nascido; as Neces

sidades da criança em todas as fases de crescimento e desenvolvimento, 

resposta a essas necessidades: recém-nascido, lactente, pré-escolar, esco

lar, adolescente. 

Segundo ano - é orientado para a área da médico/cirúrgica. 
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A Enfermagem III engloba uma série de conteúdos e entre os mesmos 

aborda o conceito de saúde/doença. Consequências da doença para o indi

víduo, família e comunidade e a Relação terapêutica enfermeiro/assistido. 

A Psicopatologia I, como a própria designação indica, é orientada para: 

as Noções gerais sobre o pensar psicológico e psiquiátrico; os Conceitos 

básicos de Psicopatologia e Semiologia psiquiátrica; as Formas gerais do 

adoecer psíquico; a Multidimensionalidade etiopatogenética; as Formas de 

actuação terapêutica; e as Noções gerais de higiene mental. 

A Sociologia engloba temas relacionados com aspectos da marginali

dade, alguns dos quais são - as Instituições de marginalização, a relação 

entre o normal e o patológico. A estigmatização dos "diferentes". Conceito de 

saúde/doença numa perspectiva sociológica. A instituição "hospital" como 

principal local de vivência social da doença. Tratamento sociológico do pro

blema da "desumanização" do hospital. 

Esta disciplina tem uma componente prática que é feita através da pre

sença do Sociólogo em reuniões onde se discutem situações vividas nas 

experiências teórico-práticas. 

Terceiro ano - Enfermagem IV - está orientado para a Enfermagem de 

Saúde Infantil e Pediátrica e o programa não explicita conteúdos relacionais. 

A Enfermagem V contempla a Enfermagem de Saúde Mental e Psiqui

átrica onde um dos conteúdos é sobre a relação enfermeiro/doente. 

A Psicologia Social integra entre os seus conteúdos: a Psicologia da 

comunicação; o indivíduo na comunidade - estatuto particular e global; e a 

Psicologia dos grupos - psicológico, estruturado e não estruturado, e seus 

factores constitucionais. 

Um outro aspecto que é integrado nos programas de Enfermagem ao 

longo dos três anos é a Deontologia Profissional que, dentro dos vários 

conteúdos, inclui os Direitos do Doente. Aspectos éticos e legais do exercí

cio de enfermagem. Liberdade de acção do enfermeiro. 

No desenvolvimento deste Plano de Estudos, a Enfermagem é, nas 

suas diferentes abordagens, a disciplina integradora dos "saberes" necessá-
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rios à sua prática, o que confere uma certa unidade a todo o processo for

mativo. Para além disso, encontramos uma orientação da dimensão relacio

nal no sentido da experiência vivenciada que vem de encontro aos princípios 

subjacentes ao cuidar na perspectiva defendida ao longo do trabalho. 

Portanto, nesta análise aos currículos das duas escolas, encontramos 

nas disciplinas no âmbito das Ciências Humanas um conjunto de "saberes" 

teóricos que são explicitados de forma mais clara na abordagem à temática 

da Comunicação do que à Relação de Ajuda. No entanto, o que nos parece 

marcar a diferença entre os mesmos é a concepção de Relação de Ajuda 

que cada um deixa prever, pela maneira como é conduzida a sua definição 

operacional. 

Assim, na Escola Superior de Enfermagem de D. Ana Guedes, temos 

na disciplina de Fundamentos, Métodos e Técnicas, no primeiro ano, o tema 

Relação de Ajuda integrado no conjunto dos Instrumentos Básicos de En

fermagem. Para além disso, o Plano de Estudos contempla um módulo de 

Opção no primeiro e segundo anos, que prevê a possibilidade de escolha da 

"Comunicação/Relação", para os alunos interessados no desenvolvimento 

da competência relacional. 

A leitura que fazemos desta situação é que, a Relação de Ajuda assu

me claramente um carácter instrumental e, associada ao desenvolvimento 

da comunicação, deve resultar numa prática profissional (relacional) com

petente. Temos aqui dois aspectos a considerar e que já foram referidos 

anteriormente. O primeiro remete-nos para os princípios subjacentes a uma 

orientação baseada na racionalidade técnica enquanto epistemologia da 

prática e que, neste caso, acredita que a "informação" veiculada teorica

mente sobre a Relação de Ajuda no início do curso tem como consequência 

a aprendizagem da mesma. No segundo, parte-se do princípio que esta é 

desenvolvida através de treinos em comunicação, sem serem contextualiza

dos com referência a uma prática clínica, donde, "cuidado de enfermagem" e 

"relação" emergem como duas vertentes distintas. 

Na Escola Superior de Enfermagem Francisco Gentil, também os te

mas que abordam os aspectos relacionais vão aparecendo ao longo do Pla-
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no de Estudos integrados nas diversas disciplinas. No entanto, existe uma 

orientação específica dos alunos no desenvolvimento da vertente relacional 

desde o primeiro até ao terceiro anos. Estão previstos momentos, fora dos 

estágios onde são trabalhadas as questões relacionais vividas na prática. 

Consideramos que este tipo de abordagem não se inscreve numa lógica de 

ensino "logo" aprendizagem, mas se integra numa concepção orientada para 

o desenvolvimento pessoal do aluno, que decorre de um processo de matu

ração ao longo do seu processo formativo através de uma vivência experi-

enciada, conduzindo ao cuidar. 
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SEGUNDA PARTE 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DO ESTUDO 
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Ao longo deste estudo temos vindo a abordar a temática da Relação de 

Ajuda no contexto da enfermagem, vimos que esta tem tomado diferentes 

configurações e que, assentando na orientação actual da lógica do cuidar, 

emerge como uma "atitude" que se inscreve no cuidado. Sendo atitude defi

nida como uma "disposição subjectiva que não pode ser 'escolhida consci

entemente' nem aprendida, mas antes constitui um modo de estar adquirido, 

através do desenvolvimento pessoar (Marques-Teixeira: 1994:59). 

Entretanto, se a questão do desenvolvimento pessoal é fundamental 

na Relação de Ajuda, também vimos que constitui o cerne do processo for

mativo do aluno e que implica uma abordagem pedagógica que prevê a ac

tualização das potencialidades do aluno (Rogers: 1974), no sentido do des

envolvimento das suas capacidades intelectuais e relacionais (Pires: 1994), 

que terão expressão no campo profissional como competências pessoais. 

A revisão bibliográfica veio reforçar a ideia fundamental do processo de 

desenvolvimento do aluno sublinhando a experiência (Lazure:1994; Ve

lez: 1995), e ficando claramente explicito que o mesmo resulta da vivência 

experienciada através de relações significativas (Marques-Teixeira et 

ai.: 1996). Por outro lado, uma relação é significativa na medida em que a 

pessoa percepciona nessa mesma relação as qualidades facilitadoras enun

ciadas por Rogers (1979), como a congruência, a compreensão empática e 

o respeito positivo incondicional. Esta última foi, posteriormente, subdividida 

no "nível de respeito" e no "respeito incondicional", por Barrett-

-Lennard (1986), propondo-as como as quatro variáveis facilitadoras do des

envolvimento pessoal. 

Portanto, este estudo tem como ponto de partida a Relação de Ajuda, 

encontra a sua definição operacional nas quatro características que acabá

mos de referir e assenta num processo formativo orientado para o desenvol

vimento pessoal. Chegamos assim, às nossas questões de investigação: 

• Em que medida os níveis de atitudes relacionais positivas nos alunos 

podem ser melhorados através do processo formativo? 
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• Será que diferentes orientações no desenvolvimento da dimensão 

relacional resultam em diferentes níveis atitudinais nos alunos? 

Tratando-se de um estudo descritivo que pretende fazer a análise e a 

interpretação de uma situação actual, a Relação de Ajuda na formação inici

al dos enfermeiros segue uma estratégia exploratória e tem como objectivos: 

• Conhecer as percepções dos alunos do curso de bacharelato em 

enfermagem sobre a Relação de Ajuda; 

• Identificar os níveis de atitudes relacionais positivas que os alu

nos do terceiro ano de duas Instituições apreenderam ao longo do 

processo formativo; 

• Analisar a influência da orientação pedagógica no desenvolvi

mento da vertente relacional sobre os padrões atitudinais dos alu

nos. 

A preocupação de uma compreensão sobre a influência do processo 

formativo nos padrões atitudinais, que os alunos podem apreender ao longo 

do mesmo, tem subjacente a necessidade de obtermos uma base para um 

plano de estratégias de intervenção pedagógica. 
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3 - METODOLOGIA 

Neste capítulo, iremos apresentar a população de estudo, as questões 

de investigação, a definição e explicitação das variáveis, a selecção do ins

trumento de colheita de dados, o procedimento e tratamento dos mesmos, a 

análise dos resultados e a descrição e caracterização da população. 

3.1 - POPULAÇÃO DE ESTUDO 

Com a finalidade de obter os dados necessários para o nosso estudo, 

foram seleccionados, como população para o efeito, sessenta e três alunos 

do Curso de Bacharelato em Enfermagem, em duas Escolas Superiores de 

Enfermagem, de D. Ana Guedes no Porto e Francisco Gentil em Lisboa. 

Tendo presente o tipo de estudo e as condições necessárias à aplica

ção do instrumento de colheita de dados, isto é, uma vivência relacional, fo

ram seleccionadas duas turmas do terceiro ano, já com ensinos clínicos rea

lizados e ambos os grupos com um número homogéneo de alunos. 

3.2 - DEFINIÇÃO OPERACIONAL DA RELAÇÃO DE AJUDA 

Segundo Barrett-Lennard a Relação de Ajuda, no mesmo sentido que 

consideramos na primeira parte, traduzir-se-á em quatro grandes dimen

sões: o nível de respeito, a compreensão empática, a incondicionalidade e a 

congruência. 

Assim, definidas as condições necessárias presentes na mesma, pas

samos então à sua explicitação. 
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1 - Nível de respeito - significa o "nível global ou a tendência da res

posta afectiva de uma pessoa para outra", ou o "aspecto afectivo da res

posta total de uma pessoa para a outra, projectado num só continuum positi-

vo-a-negativo" (Barrett-Lennard: 1986: 440). 

Este item não se refere a uma característica interpessoal generalizada, 

mas a uma esfera de resposta experienciada, ou seja, a uma relação parti

cular e situada no momento actual. 

Os elementos relevantes de experiência na relação, deverão ser apre

endidos através dos sentimentos "positivos" e atitudes afectivas, assim como 

dos sentimentos e atitudes "negativas", considerados na posição do emissor 

em relação ao outro. 

O respeito não encerra, em princípio, todas as dimensões dos senti

mentos que podem estar implícitos na resposta, como expressão de um pro

cesso relacional. No sentido positivo está relacionado ao aspecto do respeito 

caloroso, da cordialidade, ao gostar e "ser atraído para", todos num contexto 

de sentimentos "responsivos" ao outro como outro "se/f like oneself. Não 

encerra sentimentos de paixão ou atitudes que não impelem a relações in

teractivas. Também não se liga explicitamente a aspectos particulares do 

gostar, ou não, da aparência ou comportamento por parte da pessoa recep

tora; esta pode conduzir ao respeito ou à condicionalidade, no entanto, são 

limitados na generalidade da sua aplicação ou de um rigor teórico. 

No lado negativo, os sentimentos de extrema aversão ou de zanga ao 

ponto de sentir raiva não são contemplados, como também não existe ne

nhum item que aponte para sentimentos de medo do outro. 

2 - Compreensão empática - A empatia é reconhecida como um eixo 

central na relação, embora não constitua só por si uma condição relacional 

suficiente na Relação de Ajuda. A sua contribuição é vital nestes processos 

e, em parte, porque os níveis de empatia mais altos tendem a acompanhar 

altos níveis de respeito e congruência, estando raramente associados com 

"baixa incondicionalidade". 

A definição da compreensão empática tem sofrido ligeiros reajustes 

desde a versão original do inventário, a fim de melhor expor as componentes 
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que explicam tanto o seu significado como o processo que lhe está subja

cente. 

Barrett-Lennard (1986:441) define que, qualitativamente, a compreen

são empática é "(A1) um processo activo de querer conhecer (B1) a tomada 

de conhecimento no momento e em mudança na outra pessoa; e (A2) de 

'sair' de si próprio para receber (B2) a comunicação e o significado transmiti

do pelo outro". Isto envolve "(C1) traduzir as suas palavras e gestos em ex

periências com significado" que "(C2) põem em jogo aspectos da própria 

tomada de conhecimento que lhe parecem mais importantes no momento". 

Tudo isto significa "(D) o experienciar da tomada de conhecimento subja

cente na comunicação visível do outro", mas "(E) com uma tomada de co

nhecimento contínua, do que a mesma está a dar origem e a proceder no 

outro". 

Os elementos A1 e A2 inferem que a empatia é vista como compromis

so intencional e um envolvimento activo com o outro. A área e o foco deste 

compromisso situam-se na comunicação, na experiência e no (significado) 

sentido pelo outro. Como inferem B1 e B2. Este compromisso abre de ma

neira particular, nomeadamente, aquele que alcança através de uma com

preensão experienciada precisa, sobre o que é prioritário ou fundamental 

para a tomada de conhecimento do outro, como está indicado em C1 e C2. 

Este processo pode ir mais longe, para além de uma "compreensão experi

enciada", entrando e co-experienciando os aspectos da tomada de consci

ência interior do outro da qual a comunicação visível é uma expressão (ele

mento D). 

Refere Marques-Teixeira (1994:59), que "estar 'empático' significa estar 

'sintonizado' com o processo interno do cliente: isto é imerso na experiência 

do Outro. Convém contudo clarificar que a 'compreensão empática' nunca 

conduz a um conhecimento directo do mundo fenoménico do Outro. O nosso 

conhecimento é sempre 'inferêncial': o processo empático é um processo de 

comparação e de 'sintonização'". 

3 - Incondicionalidade - é definida como o "grau de constância no res

peito sentido por uma pessoa em relação a outra, que comunica as suas 
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próprias experiências à primeira". No entanto, na situação de uma relação 

casual ou muito superficial não tem significado porque respeito embora pos

sa ser constante seria pouco profundo e também não seria nem relacionado 

com a outra pessoa nem sentido por ela. 

Na maior parte das relações passageiras ou que envolvam pouca in

formação comunicativa, as expectativas dos que respondem recaiem sobre 

como os outros irão responder e estar numa relação "face a face". Estes as

pectos devem estar amplamente contempladas nas respostas do Inventário 

de Relações Interpessoais. Se o foco de interesse se situa mais nas "quali

dades do observador" do que na relação em si, ou no outro, constitui em si 

mesma uma informação - embora diferente da que nos é dada quando ba

seada nos casos comuns, de experiência vivida numa relação particular. 

4 - Congruência - esta variável é considerada fundamental, uma vez 

que qualquer das outras depende dela parcialmente. É definida como o 

"grau em que uma pessoa está funcionalmente integrada no contexto da sua 

relação com o outro"; de tal maneira que há ausência de conflito ou incon

sistência entre a sua "experiência" total, a tomada de conhecimento e a co

municação com os outros (...). Acrescenta o autor que o conceito se centra 

teoricamente na consistência entre a experiência total e a tomada de conhe

cimento que, por sua vez, é considerado como a principal determinante ou 

condição para que haja congruência entre essa mesma tomada de conheci

mento e a comunicação (...) (Barrett-Lennard: 1986:444). 

Segundo esta definição, o termo "experiência" inclui todas as maneiras 

como a pessoa está atenta e activa num determinado momento em que a 

sua qualidade humana é capaz de registar e estar integrada numa tomada 

de conhecimento. Tem implícita a noção de que a pessoa pode estar mais 

ou menos "aberta à experiência" num determinado momento, vendo-o como 

uma função que tanto pode ser atribuída a determinantes situacionais como 

da própria personalidade. 

Segundo esta perspectiva a experiência quando ainda não foi interiori

zada, também não está disponível. Isto faz com que a pessoa que a vivência 

não seja ainda capaz de falar nela conscientemente, no entanto, não signifi-
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ca que esta não possa ser expressada indirectamente, quer de uma forma 

verbal, quer não verbal. 

Uma outra pessoa em interacção pode ter a percepção ou ser surpre

endida por gestos de uma experiência que ela própria desconhece, embora 

acrescentando ou contradizendo as mensagens evidentes da primeira pes

soa. Por outro lado, o mesmo tipo de processo inferencial não está à dispo

sição daquele que embora vivendo a experiência não pode, obviamente, ter 

recuo em relação a essa tomada de conhecimento, a fim de deitar um olhar 

sobre a discrepância entre esses mesmos aspectos e o funcionamento de 

outros que ainda não o estão. Isto é, não é possível uma pessoa aperceber-

-se de uma incongruência em alguém enquanto a sua incongruência se 

mantiver. 

A pessoa pode tomar conhecimento de si própria retrospectivamente, 

ou no momento de mudança. Deste modo, como acontece entre as duas 

formas do Inventário de Relações Interpessoais - OS (participant-observer) e 

MO (self-report), os que respondem dão uma evidência relevante naquilo 

que distingue os princípios contidos na congruência. 

Nas respostas ao item da congruência na forma MO (self-report) do In

ventário de Relações Interpessoais, poderia esperar-se daqueles que res

pondem uma boa indicação do nível de conforto/desconforto consigo próprio 

na relação, como exemplifica a afirmação "Eu sinto-me à vontade com 

ele(a)". Também deveria dar uma melhor indicação da consistência ou in

consistência entre uma consciência interior e uma comunicação evidente, 

daquela que o observador pode dar na outra forma do Inventário OS (other-

self). Aquele que dá a resposta, procura retrospectivamente processos na 

relação de referência e poderia, possivelmente, discriminar o seu funciona

mento numa perspectiva diferente, talvez com maior abertura ou totalidade, 

mas de diferentes maneiras das que teriam sido possíveis no preciso mo

mento da interacção. Contudo, apesar de existir uma certa ambiguidade no 

conceito de congruência no contexto self-report, na prática, as respostas ao 

Inventário são dadas a partir de um foco de consciência reflexiva-com-

templativa, retractando-o, embora ocorrendo fora da interacção, na relação 

de referência. Isto pode explicar de uma forma ampla observações empíricas 
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e que, sendo a escala de congruência na forma (MO), simultaneamente con

sistente e de confiança internamente, comporta-se em estudos "predictivos" 

como outras escalas na mesma forma do Inventário de Relações Interpes

soais. 

3.3 - INSTRUMENTO DE COLHEITA DE DADOS 

O instrumento de colheita de dados que seleccionámos para o nosso 

estudo é o Inventário de Relações Interpessoais de Barrett-Lennard (1986), 

em primeiro lugar, porque foi elaborado dentro do enquadramento teórico 

que atrás adoptámos e, em segundo lugar, porque constitui o único instru

mento criado para avaliar as condições atrás definidas. Este instrumento que 

na sua origem foi construído para ser aplicado no âmbito da psicoterapia tem 

vindo a ser utilizado noutros contextos, ou seja, na abordagem ao estudo 

das relações interpessoais, em geral, e de relações terapêuticas ou de aju

da, em particular, e ainda na área da educação. 

Neste caso, é aplicado aos alunos de Enfermagem, no âmbito da for

mação inicial a fim de conhecermos a percepção que estes têm sobre o 

processo de Relação de Ajuda com o utente, na situação dos ensinos clíni

cos. 

O Inventário de Relações Interpessoais apresenta um conjunto siste

matizado de "aspectos" pré-seleccionados de experiências em relações par

ticulares. Acumulando esses aspectos de informação experiencial, vão sen

do realçados níveis de empatia, respeito, incondicionalidade e congruência, 

que constituem as variáveis de resposta interpessoal concebidas como "axi

ais" numa relação de ajuda. As mesmas vêm de encontro às "qualidades" 

necessárias no desenvolvimento do cuidado, como foram definidas anteri

ormente, no enquadramento teórico. 

O mesmo fornece ainda uma amostra das percepções sentidas entre 

ambos os participantes numa relação de "díade", focando-se, no entanto, na 

resposta de um em relação ao outro relativamente às variáveis referidas. 
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Pode ser aplicado de duas formas, no sentido OS (other-self) ou no MO 

(myself to the other), sendo esta última a que se adequava ao nosso estudo, 

uma vez que pretendemos conhecer como o aluno percepciona a relação 

com o Outro. A Forma - MO do Inventário consegue extrair as "condições 

relacionais (da terapia) na sua origem" (Ibid.: 1986:447). 

A percepção, que a amostra tem relativamente às qualidades que es

tão presentes nas respostas obtidas, é nos dada a partir da cotação atribuí

da a um conjunto de itens, organizados em número de dezasseis por cada 

uma das quatro variáveis. 

Para avaliar, "medir" a intensidade de atitudes ou sentimentos em rela

ção ao fenómeno em estudo, que neste caso é a "percepção da relação ex-

perienciada", as afirmações, à partida organizadas nestes conjuntos de de

zasseis itens, contêm oito afirmações ditas "positivamente" e oito "negativa

mente". Estas são apresentadas de forma dispersa no questionário, consti

tuindo um total de sessenta e quatro afirmações, tendo sido mantida a mes

ma ordem na sua apresentação. 

QUADRO 1 - Inventário de Relações Interpessoais de Barretttt-Lennard 

(BLRI): Factores e números das proposições que lhes corres

pondem 

FACTORES AFIRMAÇÕES POSITIVAS AFIRMAÇÕES NEGATIVAS 

Nível de respeito 1,5,13,25,37,41,57,61 9,17,21,29,33,45,49,53 

Empatia 2,10,18,30,34,42,54,62 6,14,22,26,38,46,50,58 

Incondicionalídade 7,15,23,31,39,47,51,59 3,11,19,27,35,43,55,63 

Congruência 4,12,20,28,36,44,48,56 8,16,24,32,40,52,60,64 

Cada afirmação é respondida numa escala que é apresentada num 

continuum de seis níveis em que +3 (sim, sentido como uma forte concor

dância) e -3 (não, como uma forte discordância). 

95 



A fim de medir o grau de respeito, empatia, incondicionalidade, congru

ência, em relação às variáveis, cada um dos inquiridos teve que situar-se 

relativamente a cada uma das afirmações, num ponto dos seis níveis apre

sentados. 

Para o tratamento dos dados obtidos, a fim de conferir a forma consis

tente e alta "confiança" da escala, Gurman (1977), citado por Barrett-

-Lennard (1986:450), sustenta o tratamento das respostas codificadas 

(+3,+2,+1 ,-1,-2,-3) como uma escala de intervalos e como uma continuação 

do principal método de codificação largamente utilizado através da história 

do Inventário de Relações Interpessoais. No seu desenvolvimento original, o 

sistema de respostas para as afirmações situavam-se entre "3 graus de sim" 

ou "3 graus de não", onde os símbolos numéricos utilizados constituíam có

digos úteis com uma forma e uma lógica que, para além de torná-los fáceis 

de lembrar, poderia também facilitar a codificação. 

Foram encontrados precedentes significativos, tanto para uma aborda

gem básica, na diferenciação do esquema "sim/não", como em relação à 

forma, isto é, no uso dos mesmos códigos na resposta (+) ou (-), aplicados a 

uma totalidade de seis categorias em dois grupos simétricos, na Escala da 

Califórnia E (Ardorno, Frenkel-Brunswik, Levinson e Sanford, 1950), citados 

por Barrett-Lennard (1986). 

Além disso, até à data, a experiência deste Inventário não induziu ao 

uso de um ponto neutro. Esta categoria média poderia vir a ser usada por 

razões "erradas". Isto é, facilitaria a tarefa quando uma inclinação para o 

"sim" ou para o "não" não fosse imediatamente "óbvia", ou ainda, poderia 

levar a evitar o sentimento de compromisso ou vulnerabilidade ao registar 

com relutância uma percepção "sim" ou "não". Como indicado, a codificação 

utilizada tem-se mostrado bastante satisfatória sem qualquer transformação, 

como uma escala de medida (Ibid.:1986:450). 

1. Inventário de Relações Interpessoais - o questionário por nós tradu

zido, com a autorização do autor, com o propósito de ser aplicado aos alu

nos de enfermagem, é basicamente constituído por afirmações consideradas 
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em referência a uma relação específica e particular, às quais corresponde 

uma determinada graduação.( ) 

Após a tradução do inventário, este foi submetido a uma "reflexão fala

da", num grupo com seis profissionais e dois estudantes finalistas, de dife

rentes áreas e diferentes faixas etárias, durante a qual foram realçados al

guns aspectos menos claros no conjunto das afirmações. 

Foram aferidas pequenas alterações na redacção de alguns itens, se-

guíndo-se a aplicação do pré-teste, a catorze alunos do segundo ano do 

Curso de Bacharelato em Enfermagem, já com experiência em Ensinos Clí

nicos. Este procedimento também contempla a fase final do inventário que 

foi aplicado. 

Estruturalmente, é constituído por duas partes, a saber: 

• Primeira - contém um agrupamento de sessenta e quatro afirmações 

que devem ser respondidas em relação a dois utentes; 

• Segunda - fornece-nos dados relativamente à idade, ao sexo dos dois 

utentes e ainda ao número de dias que o aluno cuidou dos mesmos. 

2. Ficha de caracterização da amostra - é constituída por um 

conjunto de questões com a finalidade de obtermos dois tipos de informa

ção. Em primeiro lugar, fornece-nos dados sobre os alunos (idade, sexo e 

instituição que frequentam) e, em segundo, fornece-nos dados sobre a ver

tente relacional do processo formativo em ambas as Escolas. Inquirimos so

bre as aulas teóricas e teórico/práticas de Comunicação e de Relação de 

Ajuda, assim como o tipo de treinos (dinâmica, simulações) e orientação das 

mesmas na perspectiva da experiência vivenciada. 

(*) A forma SO do mesmo inventário foi já traduzida para português e adaptada 
num trabalho anterior (cf. Marques-Teixeira: 1996), pelo que, muito embora 
não tenhamos procedido a uma adaptação deste, partimos do princípio de que 
ele esteja adaptado à forma portuguesa conforme os outros 
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3.4 - PROCEDIMENTOS E RECOLHA DE DADOS 

Dado que o estudo decorreu em duas Instituições, contactámos a Di

recção das mesmas, a fim de formalizarmos os pedidos de autorização e 

colaboração, e proceder a todas as diligências necessárias para a recolha 

dos dados. 

A aplicação do inventário foi precedida de uma explicação detalhada, 

sobre a finalidade do estudo e a utilização dos dados obtidos. Em seguida, 

os alunos foram solicitados a relembrar e escolher dois casos clínicos em 

que tivesse havido uma experiência significativa com o utente, durante o pe

ríodo de estágio. Passámos, então, à explicação sobre a forma de preen

chimento do inventário, tendo sido utilizado um exemplo concreto aplicado a 

quatro das suas afirmações. Os alunos foram aconselhados a responder, em 

primeiro lugar, às sessenta e quatro declarações relativamente a um paci

ente, para, depois, procederem da mesma maneira em relação ao outro. 

Tivemos ocasião de nos apercebermos que a Parte III do questionário, 

sobre as aulas e o tipo de aulas em Relação de Ajuda e Comunicação não 

foi claramente entendido por todos os alunos. Este facto, para além de uma 

reformulação na redacção das perguntas, mereceu uma maior atenção da 

nossa parte na informação que precedeu a aplicação do Inventário, para um 

correcto preenchimento do mesmo. 

Este foi, então, aplicado aos alunos do terceiro ano, nas duas Institui

ções, num período de duas semanas. Para uma maior facilidade, tanto na 

abordagem aos mesmos, como no preenchimento do questionário, cada 

turma foi dividida em dois sub-grupos. O procedimento na aplicação dos 

questionários foi efectuado de igual modo por nós, com cada um desses 

mesmos sub-grupos. 
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3.5 - ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Os dados resultantes da aplicação do questionário foram sujeitos à co

dificação necessária para a elaboração da base de dados. 

No tratamento estatístico dos resultados foi utilizado o programa SPSS 

(Statistical Package for Social Science). 

Dado o facto de as variáveis em estudo não serem variáveis indepen

dentes, determinando, por isso, uma co-variância dos resultados, optámos 

por proceder a uma análise de multivariância (MANOVA), a qual permite de

terminar a percentagem de variância associada a cada uma das variáveis, 

seguida por análise de univariância para as condições que apresentaram 

diferenças estatisticamente significativas, através de análise anterior. 

3.6 - DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

Participaram neste estudo sessenta e três indivíduos, alunos de duas 

escolas, repartidos pela totalidade dos alunos do terceiro ano em cada uma 

das mesmas. Como se encontravam todos em período de Ensino Clínico, foi 

previamente acordado com as respectivas Coordenadoras o dia em que os 

grupos se deslocavam à Escola para serem aplicados os questionários. 

Seguindo os procedimentos já descritos anteriormente, na Escola Su

perior de Enfermagem de D. Ana Guedes foram aplicados trinta e quatro 

questionários, tendo sido excluídos quatro por se encontrarem incompletos. 

Na Escola Superior de Enfermagem Francisco Gentil, dos trinta e cinco apli

cados ficaram excluídos dois por também se encontrarem incompletos. 

As variáveis descritivas da nossa amostra são a idade e o sexo dos 

alunos que frequentam o terceiro ano nas duas Instituições. 

99 



QUADRO 2 - Distribuição dos alunos pela idade e sexo na Escola Superior 

de Enfermagem de D. Ana Guedes 

SEXO 

GRUPO ETÁRIO 

FEMININO 

n° % 

MASCULINO 

n° % 
TOTAL 

1 8 - 2 0 9 30,0 2 6,6 11 36,6 

21 - 2 2 8 26,6 2 6,7 10 33,3 

2 3 - 2 4 6 20,0 2 6,7 8 26,7 

> 25 1 3,3 - - 1 3,3 

Total 24 80,0 
6 

20 30 100 

Conforme consta no quadro 2, num total de 30 alunos, 36,6% (11) situ-
am-se no escalão 18-20 anos, 33,3% (10) no escalão 21-22 anos, 26,7% (8) 
no escalão 23-24 anos e 3,3% (1) no escalão de igual ou superior a 25 
anos. Quanto à distribuição dos alunos segundo o sexo, temos um total de 
80% (24) do sexo feminino, para 20% (6) do sexo masculino. 

Dada a pouca representatividade do sexo masculino na amostra, as 

análises subsequentes dos resultados operam-se apenas com os sujeitos do 

sexo feminino. Por isso, a amostra final é de 55 sujeitos todos do sexo femi

nino. 
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Quadro 3 - Distribuição dos alunos pela idade e sexo na Escola Superior de 

Enfermagem Francisco Gentil 

SEXO 

GRUPO ETÁRIO 

FEMININO 

n° % 
MASCULINO 

n° % 
TOTAL 

1 8 - 2 0 11 33,3 - - 11 33,3 

2 1 - 2 2 18 54,5 2 6,1 20 60,6 

2 3 - 2 4 2 6,1 - - 2 6,1 

> 25 - - - - - -

Total 31 93,9 2 6,1 33 100 

Conforme consta no quadro 3, num total de 30 alunos, 33,3% (11) situ-
am-se no escalão 18-20 anos, 60,6% (20) no escalão 21-22 anos e 6,1% (2) 
no escalão 23-24 anos. Quanto à distribuição dos alunos segundo o sexo, 
temos um total de 93,9% (31) do sexo feminino para 6,1% (2) do sexo mas
culino. 
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4 - RESULTADOS 

Neste capítulo iremos apresentar os resultados relativos ao Inventário 

Barrett-Lennard, com base nas variáveis definidas pelo autor, a fim de dar

mos cumprimento aos objectivos que inicialmente nos propusemos atingir. 

Estão apresentados de uma forma sucinta, agrupados em quadros que nos 

revelam valores absolutos e relativos, sujeitos apenas a uma análise descri

tiva. 

A partir dos factores identificados previamente no Inventário Barrett-

-Lennard (empatia, coerência, respeito e incondicionalidade), calculámos as 

médias destas variáveis em relação aos dois casos (utentes) apresentados 

no questionário, para então encontrarmos as diferenças das pontuações en

tre as duas Escolas. 

QUADRO 4 - Estatísticas descritivas das pontuações nas duas Esco

las 

ESCOLA 

VARIÁVEL 

ESCOLA A 

m d.p. 

ESCOLA B 

m d.p. 
F(1,53) P 

Empatia 14,56 1,69 22,69 1,49 12,944 .001 

Coerência 6,27 1,81 9,95 1,60 2,309 .135 \ 

Respeito 32,31 1,15 38,11 1,01 14,351 <.001 

Incondicionalidade 4,35 2,50 10,88 2,20 3,836 .055 

No quadro 4 verificamos que as médias das sub-escalas são na sua 

globalidade mais elevadas na Escola B, com excepção da coerência, as dife

renças são significativas a nível da empatia e do respeito e tendencialmente 

significativa na incondicionalidade. 
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A pontuação mais elevada é a nível do respeito, sendo na Escola B de 

38,11 e na Escola A de 32,31, seguindo-se a empatia que na Escola B é de 

22,69 e na Escola A é de 14,56, a incondicionalidade na Escola B é de 10,88 

e na Escola A é de 4,35 e a coerência que na Escola B é de 9,95 e na Es

cola A é de 6,27. 

Os resultados confirmam-nos que existem diferenças significativas en

tre as duas escolas, relativamente às sub-escalas (empatia e respeito) que 

apresentam resultados superiores na Escola B. Os resultados das diferentes 

sub-escalas reflectem padrões diferenciados ao nível das atitudes assumi

das pelos sujeitos. 

Tendo encontrado diferenças significativas nas médias das quatro sub-

-escalas nas duas Escolas, tentámos perceber qual a razão desta situação. 

Para tal, fizemos variar os resultados das pontuações encontradas com as 

seguintes variáveis: idade dos alunos, terem tido, ou não, aulas de comuni

cação, de Relação de Ajuda, de dinâmica de grupo ou de treinos de simula

ções. 

Os resultados da MANOVA, relativos a essas análises, estão represen

tados nos quadros 5 e seguintes. 

QUADRO 5 - Análise de variância com idade em co-variação 

VARIÁVEL 
IDADE 

F(1,52) P 

ESCOLAS 

F(1,52) p. 

Empatia 0,480 .491 13,271 .001 

Coerência 0,698 .407 1,895 .075 

Respeito 0,266 .608 14,417 <.001 

Incondicionalidade 0,363 .550 4,056 .049 

No quadro 5 verificamos que as diferenças significativas se mantêm em 

função das Escolas, sendo o efeito muito significativo na empatia, no res-
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peito e na incondicionalidade, e que a Idade do aluno não distingue estas 

pontuações. 

Fizemos o mesmo procedimento para a co-variação aulas de comuni

cação / escolas. 

QUADRO 6 - Análise de variância com as aulas de comunicação em co-

-variação 

VARIÁVEL 
COMUNICAÇÃO 

F(1,52) p 

ESCOLAS 

F(1,52) p. 

Empatia <0,001 .988 9,771 .003 

Coerência 0,350 .556 2,591 .114 

Respeito 0,209 .650 12,413 .001 

Incondicionalidade 0,585 .448 4,325 .043 

No quadro 6 verifica-se que se mantém uma diferença significativa nas 
pontuações de Empatia, Respeito e Incondicionalidade entre as duas esco
las, com excepção da Coerência. A co-variável Comunicação não introduz 
qualquer diferença nestes resultados. 

104 



QUADRO 7 - Análise de variância com as aulas de relação de ajuda em co-

variação 

VARIÁVEL 
RELAÇÃO DE AJUDA 

F(1,52) p 

ESCOLAS 

F(1,52) p. 

Empatia 3,047 .087 15,151 <.001 

Coerência 0,232 .632 2,448 .124 

Respeito 1,066 .307 15,247 <.001 

Incondicionalidade 0,181 .672 3,943 .052 

No quadro 7 verificamos que as aulas de Relação de Ajuda não intro

duziram diferenças significativas nas pontuações, mas que se mantêm as 

diferenças significativas em função das Escolas, sendo o efeito muito signifi

cativo nas pontuações Empatia e Respeito, tendencialmente significativo na 

Incondicionalidade e não sendo significativo no factor Coerência. 

QUADRO 8 - Análise de variância com as aulas de dinâmica em co-variação 

VARIÁVEL 
DINÂMICA 

F(1,52) p 

ESCOLAS 

F(1,52) p. 

Empatia 0,304 .584 11,460 .001 

Coerência 0,107 .745 1,981 .165 

Respeito 1,992 .164 11,926 .001 

Incondicionalidade 0,839 .364 4,417 .040 

No quadro 8 verificamos que a co-variável Dinâmica não distingue es

tas pontuações, no entanto a Escola continua a introduzir diferenças signifi

cativas nos pontuações Empatia, Respeito e Incondicionalidade. 
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QUADRO 9 - Análise de variância com o treino de simulações em co-

-variação 

VARIÁVEL 
SIMULAÇÕES 

F(1,52) p 

ESCOLAS 

F(1,52) p. 

Empatia 0,081 .778 6,606 .013 

Coerência 1,512 .224 3,842 .055 

Respeito 0,705 .405 5,662 .021 

Incondicionalidade 2,421 .126 6,355 .015 

No quadro 9 verificamos que o treino de Simulações não introduziram 

diferenças significativas nas pontuações e que estas se mantêm em função 

das Escolas, o que neste caso têm efeitos muito significativos a nível da 

Empatia, do Respeito e da Incondicionalidade, e tendencialmente significati

vo na Coerência. 

Portanto, podemos afirmar que a diferenciação atitudinal dos alunos 

nas sub-escalas não é o resultado das aulas de Comunicação, de Relação 

de Ajuda, de Dinâmica ou do treino de Simulações comuns às duas institui

ções, mas é em função das Escolas, as quais se distinguem pela orientação 

que imprimem ao desenvolvimento da vertente relacional. 

Neste sentido, conhecendo que a Escola B integra no seu percurso 

formativo a experiência vivenciada, procurámos saber o impacto que esta 

teve nas atitudes relacionais neste grupo de alunos. Calculámos a diferença 

das médias em função dos Registos e de Reuniões onde a experiência dos 

alunos nos Ensinos Clínicos foi abordada. Apesar do tamanho das amostras 

ser significativamente diferente, o que limita o alcance dos resultados, o 

facto de não haver qualquer diferença significativa entre o grupo de alunos 

que participou nestas experiências (26 alunos) e o que não participou (5 alu

nos) tem, mesmo assim, um valor indicativo. 
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5 - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo iremos proceder à discussão dos resultados descritos 

no capítulo anterior. 

A média de idades dos alunos, quer em cada uma das escolas, quer no 

seu conjunto situa-se, essencialmente, entre os grupos etários dos dezoito 

aos vinte, com vinte e dois alunos, que se distribuem igualmente, onze alu

nos por cada Escola; e dos vinte e um aos vinte e dois anos, com trinta alu

nos, sendo dez da Escola Superior de Enfermagem de D. Ana Guedes (Mo

delo A) e vinte da Escola Superior de Enfermagem Fancisco Gentil (Modelo 

B). Do total de sessenta e três alunos foram retirados da amostra oito do 

sexo masculino. 

Os resultados mostram que o padrão atitudinal dos dois grupos de alu

nos é ao mesmo tempo semelhante e distinto. É semelhante porque as dife

renças nas sub-escalas reflectem padrões diferenciados de sentimentos e 

também uma certa correspondência entre as pontuações mais elevadas e as 

mais baixos. Isto é, o respeito é um factor com valores elevados em ambas 

as instituições, seguido da empatia, situando-se os menos elevados na coe

rência e na incondicionalidade. É distinto porque as médias das pontuações 

nas escalas do Inventário (Quadro 4), sugerem níveis diferentes no padrão 

atitudinal dos alunos em cada uma das duas Escolas. As diferenças são 

consideráveis a nível do respeito e da empatia, sendo esta última a que me

rece maior relevo e que iremos explicar em seguida. 

Segundo Barrett-L.ennard, é muito improvável encontrar resultados se

melhantes nas diferentes sub-escalas, uma vez que reflectem sentimentos 

distintos, sendo normalmente o respeito o factor que apresenta médias mais 

elevadas, o que se verifica nas duas Escolas, e a incondicionalidade as mais 

baixas, o que se verifica na Escola A. O autor também estabelece valores 

que dão uma indicação sobre níveis adequados de Relação de Ajuda. No 

entanto, esclarece que os valores obtidos não têm a finalidade de classificar 
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níveis de Relação de Ajuda mas, sobretudo, de conhecer onde existe maior 

ou menor "carência" de uma determinada qualidade (empatia, coerência, 

respeito, incondicionalidade) no sujeito ou no grupo, como é o caso no pre

sente estudo. Assim, uma pontuação de 32 que é uma média pouco comum 

na maioria dos factores e que implica uma afirmação clara de que o "experi-

enciado" pelo sujeito é, substancialmente, empático, congruente, com res

peito ou com respeito incondicional. Uma pontuação de 24 sugere que o ní

vel de Relação de Ajuda tenderia a ser adequado. Por outro lado, uma pon

tuação de 16 seria de esperar que representasse um nível de relação inferior 

ao adequado. O autor também adverte que na forma MO do Inventário, e 

utilizada por nós, os resultados esperados nas diferentes escalas são "tipi

camente" mais baixos o que não é evidência de invalidade (Barrett-

-Lennard:459). 

Neste caso, a pontuação na variável Respeito é em ambas as institui

ções > 32, estando relacionado com o respeito caloroso, a cordialidade, o 

gostar no contexto de sentimentos responsivos do aluno face ao utente. Esta 

"característica" tem tendência a ir aumentando na medida em que o aluno 

vai tendo mais contacto com o doente ao longo do curso, independente

mente do processo formativo. 

Já na empatia, condição considerada por vários autores como funda

mental na relação enfermeiro/paciente, sendo uma característica que traduz 

um sentimento de reconhecimento pelo doente, pela pessoa que ele é, as 

médias sugerem níveis diferentes desta qualidade nas duas Escolas. Na 

Escola B a média aproxima-se de um nível considerado adequado para que 

a relação seja terapêutica, enquanto na Escola A, a média sendo < 16 suge

re uma ausência substancial desta condição no padrão atitudinal destes alu

nos. Por esta razão, consideramos que estes valores devem ser realçados, 

não só em função das diferenças entre escolas mas, sobretudo, pelo que 

sugerem em termos de consistência desta qualidade presente na Relação 

de Ajuda e que resulta de dois modelos de formação com orientações dis

tintas. 

Quanto à coerência, que realça a condição interna do aluno, no sentido 

de manter atitudes mais consistentes face a diferentes situações clínicas, as 
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médias são consideravelmente baixas nas duas Escolas. Esta condição é 

considerada fundamental, uma vez que qualquer das outras depende dela 

parcialmente. 

A incondicionalidade que apela ao grau de constância no respeito sen

tido por uma pessoa em relação a outra, naquilo que não é experienciado, 

nem de forma variável, nem dependendo de certos atributos do doente a que 

se refere, também apresenta níveis inferiores ao adequado para uma Rela

ção de Ajuda em ambas as Escolas, a realçar na Escola A. 

Tendo verificado níveis diferentes de atitudes relacionais positivas nos 

dois grupos de alunos, esperávamos que, a partir de uma análise de variân

cia com a Idade dos alunos em co-variação (Quadro 5), pudesse emergir 

uma outra explicação para as mesmas, e verificámos que esta terceira vari

ável não introduziu qualquer diferença. Do mesmo modo, as aulas de Co

municação, Relação de Ajuda, Dinâmica de grupo ou treino em Simulações, 

não vieram distinguir estes pontuações que continuaram a manter as dife

renças significativas em função das Escolas (Quadros 6,7,8 e 9). 

Este aspecto vem de encontro ao que defendemos na primeira parte do 

trabalho, onde consideramos que as aulas teóricas e os treinos em técnicas 

de Comunicação não influenciam a competência relacional naquilo que defi

nimos como Relação de Ajuda, isto é, desenvolvendo-se através de uma 

atitude fundamental onde a empatia, o respeito, a coerência e a incondicio

nalidade estão presentes. 

Em seguida, e relembrando que a partir da análise curricular dos dois 

Planos de Estudo encontrámos diferenças na orientação pedagógica da di

mensão relacional dos alunos, ou seja, a Escola B integra "tempos e espa

ços" ao longo do curso para trabalhar com o aluno as questões relacionais 

que estes vão vivenciando nos Ensinos Clínicos, procurámos saber qual a 

influência da utilização de registos, reuniões onde fosse tratada a questão 

Experiência vivenciada nos cuidados de Enfermagem, neste grupo. 

Neste sentido, tomando o grupo de alunos dessa Escola, fomos calcu

lar a diferença das médias nas pontuações das sub-escalas, em função dos 

registos e das reuniões sobre a vivência experienciada nos Ensinos Clínicos, 
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entre os alunos que tiveram esta orientação pedagógica e os que a não tive

ram. Os resultados não nos levaram a novas conclusões, pois os grupos não 

se distinguiam. No entanto, não queremos deixar de referir que a maioria 

dos alunos tinha vivenciado este processo. 

Assim, os resultados deste estudo sugerem que a diferenciação atitu-

dinal entre os alunos nas duas Escolas não resulta das aulas de comunica

ção, dinâmica de grupo e/ou simulações, e que constituem uma orientação 

comum nas mesmas. No entanto, a opção pedagógica específica e particular 

no desenvolvimento da dimensão relacional na Escola B, isto é, a experiên

cia vivenciada, é um elemento diferenciador entre estas instituições, embora 

não tenhamos obtido resultados conclusivos sobre a influência deste pro

cesso formativo dentro do próprio grupo de alunos. 

A partir destas conclusões, e tendo em conta a primeira parte do tra

balho sugerimos, para a questão levantada sobre a definição operacional da 

Relação de Ajuda na prática da enfermagem, um processo formativo as

sente na experiência vivenciada, uma vez que esta se revela como uma forte 

possibilidade de ser a orientação pedagógica conducente ao desenvolvi

mento da competência relacional que verificámos na Escola B. 
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6 - CONCLUSÕES 

Ao longo deste trabalho, onde abordámos a Relação de Ajuda nas su

as diferentes configurações no contexto do "cuidado de enfermagem", esta 

emerge como uma matriz atitudinai, encontrando expressão na perspectiva 

do cuidar, onde as duas vertentes técnico/profissional e relacional se articu

lam de forma indissociável. 

Se a definição deste conceito não se mostrou linear, podendo também 

tomar os contornos de uma técnica ou de um modelo de relações humanas, 

ainda mais controversa se mostrou a sua definição operacional, pela indefi

nição da lógica subjacente a cada uma destas diferentes orientações. 

Por outro lado, apercebemo-nos de que a preocupação por esta temá

tica levou a um investimento nesta dimensão relacional, conduzindo a estu

dos direccionados, tanto para a área do exercício, como da formação dos 

enfermeiros. No entanto, à medida que procedemos à construção do enqua

dramento teórico, fomos identificando aspectos ainda não clarificados desde 

que este conceito emerge com Rogers até ao momento actual. Acontece 

que a Relação de Ajuda que surge no âmbito da Abordagem Centrada no 

Paciente, sendo extrapolada para o domínio da enfermagem, sem um su

porte teórico que clarificasse a sua especificidade, acabou por comprometer 

qualquer tentativa de definição da mesma nesta área profissional. 

Neste sentido, retomando alguns dos estudos por nós referenciados, 

Baillie (1996) considera que o problema da integração da Relação de Ajuda 

na praxis destes profissionais se situa na natureza da relação psicoterapeu

ta/paciente, porque é "oposta" à do enfermeiro/paciente. Pela nossa leitura 

da situação não nos parece que esta seja a verdadeira razão desta dificul

dade e passamos a explicar. A natureza da relação veiculada pelo processo 

de comunicação é essencial, quer num caso, quer no outro, e os princípios 

que lhe estão subjacentes são os mesmos. É através da atitude fundamental 

que impregna a relação, pela presença de qualidades como a empatia, a 
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coerência, o respeito e a incondicionalidade, por um lado, e a percepção que 

o paciente tem dessas mesmas qualidades, por outro, que a Relação de 

Ajuda se operacionaliza (Marques-Teixeira et ai.: 1996). Donde a diferença 

na abordagem destes profissionais não se situa no "fluxo de informação" que 

é um elemento chave numa relação. Distinguem-se por contextos profissio

nais que conferem à Relação de Ajuda um sentido e uma finalidade diferen

tes, inscrevendo-se em categorias de "tempo" e "espaço" também diferentes. 

Temos, ainda, na abordagem de Lazure (1994) à Relação de Ajuda, 

uma outra situação que, de certa forma, nos parece contraditória. A autora, 

preocupou-se, em primeiro lugar, com as qualidades necessárias ao enfer

meiro no seu quotidiano, defendendo, em seguida, uma orientação pedagó

gica direccionada para o desenvolvimento pessoal através da "experiência 

vivenciada", perspectiva com a qual concordamos. No entanto, ao passar à 

descrição teórica dessas mesmas qualidades (capacidade de escuta, con

frontação, empatia, respeito e congruência), define-as como características 

da enfermeira, conferindo-lhes desta forma o carácter de uma particularida

de da própria pessoa. Assim, vem opor-se aos princípios orientadores de 

uma abordagem baseada no valor crescente atribuído ao ser humano e as

sente na "tendência actualizante" do indivíduo, nos quais a própria se fun

damenta. 

Também nesta linha de pensamento, no Regulamento do Exercício 

Profissional dos Enfermeiros, os "cuidados" caracterizam-se por estabelece

rem uma Relação de Ajuda com o utente. Portanto, vem reforçar a ideia de 

que, quer como uma característica do cuidado, quer como uma característi

ca do enfermeiro, parece ser o carácter de ajuda o que distingue este profis

sional/profissão dos outros. 

Esta lógica de pensamento teve a sua legitimidade na origem da pro

fissão, enquanto o cuidado se orientava para a criação de condições exter

nas favoráveis ao restabelecimento do doente. Actualmente, a abordagem 

às situações de saúde/doença tem uma outra complexidade, por isso, é im

portante apercebermo-nos das "velhas" concepções que estão profunda

mente inscritas nos enfermeiros, como classe profissional, e que são o "pro

duto" de uma longa aprendizagem colectiva. Não esqueçamos que num 
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passado ainda recente, na Reforma Curricular de 1977, o Plano de Estudos 

instituído em todas as Escolas enquadrava-se numa perspectiva normativa 

assente numa estrutura cuidadosamente organizada com objectivos termi

nais, gerais, específicos e comportamentais bem determinados. Portanto, 

toda a informação veiculada através do processo formativo ia no sentido de 

imprimir no "produto final" (o aluno) uma forma de pensar e de agir adequa

das ao que o enfermeiro "devia ser". 

É evidente que as reformas posteriores (1987 e 1989) vão mostrando 

pontos de ruptura com esta racionalidade, no entanto, e por isso citámos 

Pórlan (1993), o resultado de uma alteração curricular não significa uma mu

dança imediata na prática. Esta não se faz sem uma ruptura e, paradoxal

mente, neste caso é a própria concepção de enfermeiro e de enfermagem 

que foi veiculada pelas escolas por um longo período, que constitui o maior 

obstáculo às novas concepções e orientações da profissão. 

Tomando as dificuldades na definição operacional da Relação de Ajuda 

no domínio da enfermagem, Baillie (1996), numa abordagem à percepção 

dos enfermeiros sobre a empatia, encontra várias categorias. Estas situam-

se na compreensão do Outro, na proximidade e experiência pessoal e indi

vidual, na vivência relacional, aspectos estes que remetem para o mundo 

interno da pessoa. Por fim, aponta uma última categoria que se relaciona 

com as condições externas de stress, falta de tempo, trabalho e outros, 

como obstáculos a uma relação empática, o que já a inscreve numa outra 

perspectiva, a de uma técnica para a qual é necessário "tempo". 

Também a partir da percepção destes profissionais sobre Relação de 

Ajuda, Martins (1995) identifica que os mesmos a definem como uma técnica 

de resolução de problemas, mas têm dificuldade em diferenciá-la na prática 

do cuidado, percepcionando-a como uma área confusa e pouco clarificada. 

Estas duas situações são reveladoras do desajustamento entre a ideia sobre 

a relação enfermeiro/paciente e a sua expressão no domínio da prática do 

cuidado. 
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Esta indefinição levada para o campo da formação tem gerado não só 

situações controversas, mas também mantém um distanciamento entre o 

"desejo académico" e a "eficácia profissional". 

O estudo que desenvolvemos traz-nos informação que nos permite re

flectir esta dimensão do cuidado, não só pelo nosso interesse por uma práti

ca de cuidados humanizada, mas também na nossa qualidade/responsa

bilidade de docentes. 

Os resultados do mesmo revelam que o grupo de alunos, cujo desen

volvimento relacional é orientado através da vivência experienciada, apre

senta níveis mais elevados de atitudes relacionais positivas. Realçamos a 

empatia, em primeiro lugar, porque vários autores Baillie (1996), Smith 

(1996), Reynolds (1987) a privilegiam como condição fundamental na rela

ção enfermeiro/paciente e os resultados entre as duas Escolas atingem ní

veis de adequação à Relação de Ajuda que as distingue. Em segundo lugar, 

porque das quatro qualidades enunciadas existem diferenças entre as pon

tuações nas duas Instituições, mas o respeito atinge níveis da mesma forma 

elevados nas duas escolas, a coerência e a incondicionalidade encontram-

se a níveis inferiores ao considerado adequado também nas duas Escolas. 

Permite-nos, ainda, concluir que as diferenças significativas entre os 

dois grupos de alunos não são resultado da formação comum às duas Insti

tuições o que recai sobre as aulas de comunicação, de dinâmica de grupos e 

do treino de ro/e-p/ay/ng/simulações. No entanto, a análise curricular e as 

informações obtidas através de instrumento de colheita de dados mostram 

particularidades que distinguem os dois processos formativos. 

Parece-nos importante sublinhar este aspecto da orientação pedagógi

ca, pois, por um lado, foi uma das questões que nos mobilizou para o de

senvolvimento deste trabalho e, por outro, foi um dos objectivos a que nos 

propusemos, o de identificarmos a influência do processo formativo no de

senvolvimento da competência relacional. 

Assim, na primeira Escola (A) a abordagem à vertente relacional é 

efectuada, sobretudo, no início da formação, com momentos onde é veicula

da a "informação" teórica sobre a Relação de Ajuda como instrumento bási-
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co de enfermagem, e através de um módulo de comunicação/relação de ca

rácter essencialmente teórico/prático. Tanto pela opção no que respeita a 

orientação pedagógica, como pelo momento em que o módulo se inscreve 

no processo formativo, levantam-se duas questões. Uma primeira que nos 

sugere os princípios subjacentes a uma orientação baseada na racionalida

de técnica enquanto epistemologia da prática, isto é, que o conhecimento 

teórico adquirido no início do curso resulta numa prática relacional eficaz; 

uma segunda que aponta para o desenvolvimento da competência relacional 

numa perspectiva instrumental efectuada através de treinos em técnicas de 

comunicação que, não sendo contextualizadas na prática clínica, sugerem 

uma vertente distinta do cuidado. 

Na segunda Escola (B), embora o Plano de Estudos apresente uma 

outra organização, não é nos conteúdos sobre a Relação de Ajuda ou sobre 

a Comunicação que encontramos a diferença, mas na orientação específica 

que a componente relacional assume ao longo do curso. Estão previstos 

momentos fora dos estágios onde são trabalhadas as questões relacionais 

vividas na prática. É este acompanhamento da experiência vivenciada pelo 

aluno, criando-lhe espaços e tempo para ele explorar os seus sentimentos e 

ser ajudado no sentido de reconhecer a sua capacidade para ajudar os ou

tros, que vai permitir o seu desenvolvimento pessoal, resultando numa maior 

competência relacional. É nesta instituição que se situa o grupo de alunos 

com níveis mais elevados de atitudes relacionais positivas. 

Esperamos ter de algum modo contribuído para uma maior compreen

são da especificidade da Relação de Ajuda inscrita no cuidado de enferma

gem, numa perspectiva que pretende conciliar o acto técnico, dando res

posta a um quadro fisiopatológico do "adoecer" da pessoa, com a dimensão 

humana que dá resposta a um quadro fenomenológico do "padecer" dessa 

mesma pessoa. Neste contexto do "cuidar", a Relação de Ajuda assume o 

seu verdadeiro sentido como uma condição interna do indivíduo, influencian

do todo o seu agir, que no domínio da enfermagem tem expressão na rela

ção enfermeiro/utente. 
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QUESTIONÁRIO 

Estando a frequentar o Mestrado em Ciências de Enfermagem, 

na Universidade do Porto, encontro-me neste momento a desenvolver uma 

investigação sobre a "Relação de Ajuda em Enfermagem", e que consiste no 

Estudo da percepção dos alunos do Curso de Bacharelato em Enfermagem 

sobre Relação de Ajuda. 

Para a realização do mesmo, preciso da sua colaboração na res

posta a este questionário que, sem ter qualquer pretensão "avaliativa" (não 

existem nem boas nem más respostas), apenas pretende descrever aspec

tos ligados à sua experiência relacional com os utentes no Hospital e/ou no 

Centro de Saúde. A principal preocupação deste estudo é conhecer como 

"vivência" as atitudes, os sentimentos e os comportamentos dos utentes em 

relação a si, no quotidiano do trabalho. 

Antes de passar ao preenchimento das questões, considere os 

seguintes pontos: 

• Primeiro comece por reportar-se a um local de estágio e escolha a 

relação com um utente, que vai descrever. 

• Segundo, responda a cada um dos itens, nos espaços em branco 

do lado direito. Registe quanto cada uma das afirmações tem de 

verdadeira, ou não, no sentimento experienciado nessa relação 

que descreve. Segue-se uma explicação mais detalhada. 

Desde já agradeço a vossa colaboração. 
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N° de Ordem ( ) 
(não preencher) 

PARTE I - INVENTÁRIO DE RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

DE BARRETT-LENNARD 

(Tradução Marques Teixeira, Josefina Frade) 

Em baixo, estão descritas diferentes reacções ou comportamen

tos que uma pessoa pode ter em relação a outra. Considere cada uma das 

afirmações como estando relacionada consigo e com . Ima

gine o nome de um(a) utente no espaço em branco. 

Por exemplo, se o nome da utente for "Maria", irá 1er a afirmação 

#1, do seguinte modo: "Eu respeito a Maria como pessoa". Assinale para 

cada afirmação, se corresponde à verdade ou não, em relação a essa pes

soa, tendo em atenção os seguintes graus. 

Escreva o sinal + ex: (+3,+2,+1) para cada resposta afirmativa e o 

sinal - ex: (-3,-2,-1) para cada resposta negativa, seguindo as seguintes ins

truções: 

+3 - Sim, concordo muitíssimo -1 - Não, concordo pouco 

+2 - Sim, concordo -2 - Não, não concordo 

+1 - Sim, concordo moderadamente - 3 - Não, não concordo 

nada 

Nas restantes colunas de 1 a 4 proceda da mesma forma para 

cada um dos utentes cuja reacção ou comportamento em relação ao qual 

vai descrever. 

Por favor, certifique-se que fiquem todas as questões assinala

das. 
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1 2 

1 - Eu respeito como pessoa. 

2 - Eu quero perceber como vê as coisas. 

3 - 0 interesse que eu sinto por depende do que ele(a) 
diz ou faz. 

4 - Eu sinto-me à vontade com 

5 - Eu simpatizo verdadeiramente com 

6 - Mesmo quando percebo o que diz, não consigo 
perceber o que ele(a) sente. 

7 - 0 facto de se sentir feliz ou infeliz consigo pró-
prio(a), não afecta o que eu sinto por ele(a). 

-Sinto que sou frontal para com o(a) 

9 - Sinto-me impaciente com o(a) 

10 - Geralmente percebo exactamente o que o(a) sente. 

11 - A minha opinião sobre o(a) é melhorou pior, 
conforme o que ele(a) faz. 

12 - Sinto-me absolutamente sincero(a) com o(a) 

13 - Eu estimo o(a) como pessoa. 

14 - Eu aprecio o que o(a) faz a partir do meu ponto de 
vista. 

1 5 - 0 que eu sinto pelo(a) não depende dos senti
mentos dele(a) em relação a mim. 

16 - Perturba-me que o(a) me questione ou fale sobre 
certas coisas. 

17 - Sinto-me indiferente para com o(a) 

18 - Eu normalmente sinto ou percebo como o(a) se 
sente. 

19 - Desejava que fosse uma pessoa especial para 
mim. 

20 - Quando converso com o(a) posso manifestar li
vremente o que penso ou sinto no momento. 



21 - Eu acho o(a) fastidioso(a) e sem interesse. 

22 - Os meus sentimentos impedem-me de compreender 

23 - 0 facto do(a) me criticar ou mostrar que gosta de 
mim, não muda o que sinto por ele(a). 

24 - Eu preferia que o(a) pensasse que eu gosto 
dele(a) e o(a) compreendo mesmo quando isso não 
acontece. 

25 - Eu preocupo-me com o(a) 

26 - Por vezes penso que o(a) se sente de certa ma
neira, porque é como eu me sinto. 

27 - Eu aprecio algumas coisa no(a) , mas há outras 
coisas nele(a) que eu não gosto. 

28 - Não sinto que tenha ignorado alguma coisa que fosse 
importante para o nosso relacionamento. 

29 - Eu sinto desaprovação por parte do(a) 

30 - Eu consiqo perceber o que o(a) sente, mesmo 
quando ele(a) tem dificuldade em se expressar. 

31 - Os meus sentimentos por mantêm-se iguais, não 
sinto simpatia umas vezes e impaciência outras vezes. 

32 - Por vezes sinto-me muito desconfortável com o(a) 
mas aparentemente ignoramos isso e passamos à frente. 

33 -Eu fico mais animado na presença do(a) 

34 - Normalmente consigo captar tudo o que o(a) quer 
dizer. 

35 - Se o(a) se impacienta ou se zanga comigo eu 
também fico aborrecido. 

36 - Consigo ser sincero e directo em tudo o que manifesto 
a(o) 

37- Eu sinto amizade e afecto para com o(a) 

38 - Eu não dou atenção a alguns sentimentos do(a) 

3 9 - 0 afecto ou o desinteresse que sinto pelo(a) não é 
alterado pelo que ele(a) me conta sobre ele(a). 

40 - Algumas vezes não percebo ou só mais tarde é que re
conheço quais o s meus sentimentos pelo(a) 
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41 - Eu estimo a nossa relação. 

42 - Eu aprecio a maneira como o(a) vive as suas pró
prias experiências. 

43 - Por vezes estou bastante satisfeito(a) com o(a) 
mas outras vezes deixa-me desapontado(a). 

44 - Eu sinto-me à vontade para expressar à(o) o que 
me vai na mente incluindo os sentimentos tanto em rela
ção a mim como a ele(a). 

45 - Na realidade eu não gosto do(a) como pessoa. 

46 -Por vezes penso que o(a) fica muito ressentido(a) com 
certas coisas e depois verifico que na realidade não fica. 

47 - Quer o(a) esteja bem disposto(a), preocupado(a) 
ou aborrecido(a), a minha estima por ele(a) não muda. 

48 - Posso mostrar abertamente tal como sou na nossa rela
ção. 

49 - De certo modo o(a) irrita-me. 

50 - No próprio momento, não me apercebo até que ponto 
o(a) é delicado(a) e sensível, sobre as coisas que 
discutimos. 

51 - Quer o(a) expresse "bons" ou "maus" pensamentos 
e sentimentos, não afecta o que eu sinto por ele(a). 

52 - Existem momentos que me levam a responder a(o) 
de maneira bastante diferente daquilo que sinto interior
mente. 

53 - De facto eu sinto desprezo pelo(a) 

54 - Eu compreendo o(a) 

55 - Por vezes o(a) parece-me uma pessoa mais váli
da do que noutros momentos. 

56 - Eu não sinto em relação a(o) nenhuns sentimen
tos que me sejam difíceis de confrontar ou de admitir. 

57 - Eu sinto um interesse verdadeiro pelo(a) 

58 - Muitas vezes repondo automaticamente a(o) 
sem me aperceber como ele(a) se sente. 

59 - Não me parece que algumas coisas particulares que o(a) 
diga ou faça alterem a maneira como me sinto em 



41 - Eu estimo a nossa relação. 

42 - Eu aprecio a maneira como o(a) vive as suas pró
prias experiências. 

43 - Por vezes estou bastante satisfeito(a) com o(a) 
mas outras vezes deixa-me desapontado(a). 

44 - Eu sinto-me à vontade para expressar à(o) o que 
me vai na mente incluindo os sentimentos tanto em rela
ção a mim como a ele(a). 

45 - Na realidade eu não gosto do(a) como pessoa. 

46 -Por vezes penso que o(a) fica muito ressentido(a) com 
certas coisas e depois verifico que na realidade não fica. 

47 - Quer o(a) esteja bem disposto(a), preocupado(a) 
ou aborrecido(a), a minha estima por ele(a) não muda. 

48 - Posso mostrar abertamente tal como sou na nossa rela
ção. 

49 - De certo modo o(a) irrita-me. 

50 - No próprio momento, não me apercebo até que ponto 
o(a) é delicado(a) e sensível, sobre as coisas que 
discutimos. 

51 - Quer o(a) expresse "bons" ou "maus" pensamentos 
e sentimentos, não afecta o que eu sinto por ele(a). 

52 - Existem momentos que me levam a responder a(o) 
de maneira bastante diferente daquilo que sinto interior
mente. 

53 - De facto eu sinto desprezo pelo(a) 

54 - Eu compreendo o(a) 

55 - Por vezes o(a) parece-me uma pessoa mais váli
da do que noutros momentos. 

56 - Eu não sinto em relação a(o) nenhuns sentimen
tos que me sejam difíceis de confrontar ou de admitir. 

57 - Eu sinto um interesse verdadeiro pelo(a) 

58 - Muitas vezes repondo automaticamente a(o) 
sem me aperceber como ele(a) se sente. 



59 - Não me parece que algumas coisas particulares que o(a) 
diqa ou faça alterem a maneira como me sinto em 

relação a ele(a). 

60 - 0 que eu digo a(o) pode dar muitas vezes uma 
ideia errada do meu verdadeiro pensamento ou senti
mento nesse momento. 

61 - Eu sinto grande estima pelo(a) 

62 - Quando o(a) está a sofrer ou preocupado(a) eu 
reconheço precisamente o que ele(a) sente, sem eu pró-
prio(a) ficar preocupado(a). 

63 - 0 que outras pessoas pensam e sentem acerca do(a) 
ajuda-me a sentir como me sinto em relação a ele(a). 

64 - Eu sinto que há coisas de que não falamos e que estão a 
dificultar a nossa relação. 

PARTE II: INFORMAÇÃO SOBRE O UTENTE 

Nota: Coloque apenas uma cruz no item correspondente. 

1 - IDADE: 

1 2 3 4 
] < a 10] (1) (1) (1) (1) 
[10-20] (2) (2) (2) (2) 
[20 - 30] (3) (3) (3) (3) 
[30 - 40] (4) (4) (4) (4) 
[40 - 50] (5) (5) (5) (5) 
[50 - 60] (6) (6) (6) (6) 
[ > a 60[ (7) (7) (7) (7) 

(continua ...pág.8) 

2 - SEXO: 

1 2 3 4 
Feminino (1) (1) (1) (1) 
Masculino (2) (2) (2) (2) 
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PARTE III: CARACTERIZAÇÃO E FORMAÇÃO DO ALUNO 

1 • ■ IDADE: 

[1820] 
[21  22] 
[23  24] 
[> a 25[ 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

2• SEXO: 
Feminino 
Masculino 

(1) 
(2) 

3■ ESCOLA: 
E.S.E. D.A.Guedes 
E.S.E.Francisco Gentil 

(1) 
(2) 

4■ AULAS ESPECÍFICAS DE COMUNICAÇÃO 
Sim (1) 
Não (2) 

5 Se respondeu sim, refira se foram: 
Aulas Teóricas 
Aulas Teórico/práticas 
Seminários 

(1) 
(2) 
(3) 

6  Qual a duração: 

]< a 4h] 
[5 10h] 
[1020h] 
[> a 20h[ 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

(Continua ... pág.9) 

7  AULAS ESPECÍFICAS DE RELAÇÃO DE AJUDA: 

Sim (1) 

Não (2) 

8  Se respondeu sim, refira se foram: 

Aulas Teóricas (1) 
Aulas Teórico/práticas (2) 
Seminários (3) 
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9 - Qual a duração: 

]< a 4h] (1) 
[5 - 10h] (2) 
[10-20h] (3) 
[> a 20h[ (4) 

TREINOS EM SITUAÇÃO DE AJUDA 

10 - Simulações/Role playing: 

Sim (1) 

Não (2) 

11 - Dinâmica de grupo: 

Sim (1) 

Não (2) 

12 - Utilizou algum "registo" como base para trabalhar a Relação de Ajuda: 

Sim (1) 
Não (2) 

13 - Teve reuniões com os orientadores dos Ensinos Clínicos onde abor
dassem a problemática da Relação de Ajuda com os utentes: 

Sim (1) 
Não (2) 

14 - Teve espaços fora dos Ensinos Clínicos onde abordasse a sua experi
ência de Relação de Ajuda na prática de cuidados: 

Sim (1) 

Não (2) 

15 - Se sim, este acompanhamento foi efectuado no: 

Sim Não 
1o ano (1) (2) 
2o ano (1) (2) 
3o ano (1) (2) 

Data: 

Obrigada pela sua colaboração. 
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