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RESUMO 

 

Trata-se de um trabalho do tipo descritivo, com uma abordagem quanti-

qualitativa. Foi realizado em um Hospital do Cruzeiro Novo, Distrito Federal. 

Objetiva investigar a importância das relações humanas no desempenho do 

Técnico de Enfermagem no ambiente hospitalar em relação ao trabalho, 

utilizando uma pesquisa de campo com questionários. Embasamo-nos também 

na Pedagogia como fonte de auxílio nas questões pertinentes à educação e ao 

trabalho. A análise teve fundamentação em questionários e o público alvo 

foram os funcionários do referido hospital. Com base na avaliação das 

perguntas aplicadas, colheram-se informações relativas às relações 

interpessoais destes trabalhadores e como estas estão diretamente atreladas à 

qualidade do serviço.  

 

Palavras-chaves:Trabalho, Relações humanas, Pedagogia e Enfermagem 
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MEMORIAL 

 

No começo tudo parecia brincadeira, mas foi na casa da Dona Rita que 

tive meu primeiro contato com os livros didáticos e com a educação escolar. 

Dona Rita era minha vizinha na época e sua casa era usada como 

creche da nossa rua. A maior parte das crianças da minha idade – eu tinha 4 

anos - e também as mais novas freqüentavam sua casa no período matutino e 

nós nos divertíamos muito. O quintal era grande e a hora do intervalo era uma 

farra. Mas nem tudo era só diversão. Na hora do almoço, eu voltava para casa 

e a tarde tinha que fazer as tarefas que Dona Rita passava. Tinha tarefa de 

desenho para colorir, livrinho de caligrafia para fazer. 

Passei alguns meses freqüentando a casa da Dona Rita. Meus irmãos, 

já maiores, iam para a escola que ficava no final da rua. Quando completei 

cinco anos, minha mãe faleceu e minha vida e dos meus irmãos mudou 

bastante. Eu e meus dois irmãos, Robson e Wellington e meu pai fomos morar 

com meus avós paternos. Eu comecei a freqüentar uma escola pública próxima 

da casa dos meus avós e meus irmãos também. Eu me recordo que foi uma 

fase muito difícil porque não conseguia dormir direito à noite sem minha mãe e 

acordava sempre com muito medo quando conseguia cochilar um pouco. 

Quando chegava à escola, pela manhã, estava cansada e sonolenta e passava 

a maior parte da aula dormindo e geralmente acordava somente na hora da 

merenda que era disponibilizada pela escola. Esse fato acarretou em um atraso 

no meu desenvolvimento escolar que só foi percebido quando fui estudar em 

uma escola particular em Sobradinho. 

Assim que completei seis anos, minha tia Francisca, irmã do meu pai, 

pediu para minha avó para me deixar ir morar com ela. Meus avós já eram 

idosos e não conseguiam cuidar de mim e dos meus dois irmãos. Meu pai não 

estava bem e teve que passar um período fora. Então fui morar com ela. 

Chegando em Sobradinho,minha tia me matriculou em uma escola 

particular e de boa reputação na cidade chamada Instituto São José, foi nessa 

escola que estudei todo meu Ensino Fundamental. 

De acordo com minha idade, eu deveria ser matriculada no terceiro 

período na época, mas como ainda não sabia ler nem escrever resolveram me 
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colocar no segundo período, fiquei um ano atrasada em relação as crianças da 

minha idade. 

Nesta escola, uma escola católica, fiz grandes amizades, estudei da  

melhor maneira possível com professores dedicados, muito bem capacitados e 

empenhados na tarefa de ensinar. Neste recinto estudei do segundo período 

até a oitava série. Lembro da minha formatura de quarta série. Eu vestida com 

minha beca vermelha, indo receber meu canudo e o anel que o colégio dava 

para as meninas. Recordo a alegria de minha querida professora Maria que 

tinha a maior paciência com nossa turma e era tão carinhosa e atenciosa com 

cada uma das crianças, mas que também brigava quando queríamos conversar 

mais do que prestar atenção na aula. 

Era tão bom chegar no começo de ano sabendo que iria rever meus 

amigos... e aquele cheirinho de material novo , a felicidade de colocar as 

etiquetas nos livros e a ansiedade de saber o que iria aprender na próxima 

série era fascinante. 

Posso dizer que de todas as etapas escolares da minha vida essa foi a 

mais entusiástica e a que mais deixou saudade. Não que as demais não 

tenham tido sua importância, mas esse período no Instituto São Jose foi 

marcante. Tive pessoas importantes nessa trajetória como a professora Maria, 

o professor Leônidas de História, a professora Sônia de português, o professor 

Ilton e vários outros, isto sem contar meus amigos Thiago, Luiz Henrique, 

Suelen e Taiane que estudaram comigo até a oitava série e quando mudei de 

escola foram juntos comigo. 

Infelizmente a escola Instituto São Jose não tinha Ensino Médio, então 

quando finalizei a oitava série fui fazer prova de admissão no La Salle de 

Sobradinho, assim como vários amigos meus. E todos nós passamos e fomos 

matriculados lá. A primeira coisa que pensei quando cheguei ao La Salle foi 

que dali para frente teria pouco tempo para decidir que curso faria quando 

terminasse o ensino médio. Faltavam apenas três anos! 

A primeira aula que tive foi de Biologia e a professora me deixou 

assustada pela sua maneira áspera e muito direta de falar, além da 

complexidade da matéria que me deixava perdida. Estresse de iniciante de 

ensino médio. Eu acho que foi uma mudança repentina demais. Um dia você 

está no ensino fundamental brincando e no outro dia já estava no ensino médio 
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estudando mais para ser aprovada em uma faculdade do que qualquer outra 

coisa. Mas por pior que tenha sido a primeira impressão, isso ficou para trás. 

Até a professora que parecia ser o terror da minha vida não era tão ruim assim. 

Pelo contrário, era e continua sendo, uma das pessoas mais engraçada e 

inteligente que conheço. 

Meus amigos eram praticamente os mesmos do ensino fundamental, o 

que para mim era o mais importante. Os professores eram ótimos e cobravam 

bastante da turma. O que posso dizer desse período é que, apesar das 

responsabilidades, cobranças e anseios, foi um período de amadurecimento, 

decisões e de divertimento também. 

Fiz o PAS no primeiro, segundo e terceiro anos. Como o último ano teria 

de decidir qual curso iria fazer, optei por enfermagem, mas não consegui a nota 

necessária para ser aprovada. Então estudei em casa tentei novamente o 

vestibular seguinte e não consegui aprovação outra vez. Minha tia, então, 

matriculou-me no Colégio Objetivo e eu fiz um semestre de cursinho pré-

vestibular com professores excelentes e no vestibular seguinte tentei para 

pedagogia e passei. 

Minha tia Francisca sempre sonhou com que eu fizesse faculdade na 

UnB e eu também queria muito isso. Apesar de não ser o curso que desejei 

desde o ensino médio, eu resolvi tentar fazer pedagogia porque também não 

era um curso que iria fazer apenas por fazer, mas que de certa forma eu 

também admirava. E pensei comigo mesma que quando estivesse trabalhando 

poderia pagar e fazer qualquer outro curso depois que quisesse caso isso 

fosse da minha vontade. 

No segundo semestre de 2003, estava na UnB. A primeira vez que fui na 

UnB não sabia nem me localizar. Que imensidão de lugar! Só ouvia falar da 

Universidade de Brasília, mas nunca havia ido até lá. 

Eu e minha amiga, Adriane, fomos até a Faculdade de Educação para 

eu preencher alguns documentos, tirar foto para a carteirinha de estudante e 

resolver outros assuntos. Saímos pedindo informações para quem passava, 

pois para minha surpresa a UnB parecia mais uma cidade do que uma 

Universidade. 

No dia da matrícula foi muito complicado. Eu lembro que havia muitos 

murais com várias folhas. Nestas folhas havia matérias, horários e eu não 
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sabia o que fazer. Pedi informação, mas não foi de grande ajuda. Como não 

sabia direito o que fazer, peguei minha folha que já estava preenchida com 

algumas matérias e fiz matrícula somente destas. De acordo com um rapaz 

que me orientou, eu só poderia acrescentar mais disciplinas, mas não poderia 

retirar matérias , pelo menos naquele primeiro semestre. 

Os horários das aulas ficaram os mais confusos possíveis. Havia aula de 

manhã, á tarde, e em alguns dias ficava tanto manhã quanto tarde na UnB. 

Mas no semestre seguinte já tinha aprendido algumas coisas sobre como 

organizar minha grade horária para não ficar desorganizada e tumultuada para 

mim. 

Ao mesmo tempo em que tinha acabado de entrar na UnB, também 

comecei um curso Técnico de Enfermagem. Estudava na UnB de dia e á noite 

fazia o curso técnico. Foi complicado conciliar os dois cursos, por esse motivo 

tinha que pegar poucas matérias na UnB para conseguir estudar tanto para o 

curso técnico quanto para o curso de pedagogia. Mas valeu a pena! 

Assim que terminei o curso Técnico de Enfermagem – que durou dois 

anos - fiz o concurso do Hospital das Forças Armadas e passei. Isso me deixou 

muito feliz. Trabalhar e ter meu dinheiro era tudo muito bom! O lado ruim disso 

era que eu trabalhava de dia em esquema de plantão e muitas vezes era difícil 

organizar uma grade horária na UnB que fosse compatível com minha escala 

no trabalho. Já tinha ouvido várias vezes que trabalhar e estudar era muito 

difícil quando estive nessa situação tive real noção dessa realidade. 

Havia dia que estava bem cansada e não tinha vontade de ir para a 

UnB. Chegava em casa com muito sono porque acordava muito cedo  e não 

conseguia fazer meus trabalhos da faculdade. Mas não queria desistir de ter 

meu diploma de nível superior e continuei persistindo neste objetivo. 

Durante o curso de Pedagogia tive oportunidade conhecer amigas 

maravilhosas e professores que fizeram toda diferença na minha formação e 

me ajudaram a enfrentar os momentos de dificuldades e, ás vezes, de 

desânimo. Minhas amigas Juliana e Débora sempre me deram muito apoio 

para que eu não desistisse dos meus sonhos e tinham uma energia incrível que 

contagiava qualquer um que estivesse por perto. 

Professores como Paulo Coelho, Rosângela Côrrea, Teresa Cristina, 

Alexandra, José Vieira são profissionais que me fazem acreditar e ter certeza 
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de que ainda existem pessoas realmente capacitadas e com vontade de fazer 

um trabalho de excelência na educação. 

Quando assistia às aulas do professor José Vieira ficava pensando o 

quanto ele era inteligente, que tem o dom de ensinar, de falar em público; o 

professor Paulo Coelho tem todo um humor dentro de sala que fica fácil 

aprender e difícil não admirá-lo; a professora Rosângela sempre exigente, mas 

sempre reconhecendo nosso esforço; as professoras Alexandra e Teresa 

Cristina sempre com uma doçura e calma ao falar que faz parecer que somos 

capazes de tudo , que nada é difícil. Guardo com carinho a lembrança destes e 

de outros professores que me acompanharam e foram responsáveis por esse 

período de experiência e de crescimento, tanto pessoal, profissional e 

principalmente escolar. 

Eu diria que meu memorial escolar é um livro de recordação feliz. Passei 

por todas as etapas necessárias para chegar até aqui, mesmo tendo meus 

altos e baixos, minhas decepções, minhas alegrias. O mais importante de tudo 

é sempre dar valor aos momentos felizes, mesmo sabendo que nem sempre 

será tão bonito assim. 

Durante esse período que passei na UnB tive grandes conquistas. Umas 

delas foi passar no concurso do Hospital das forças Armadas – HFA -, depois 

passei no concurso da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e agora outra 

conquista será me formar em Pedagogia pela Universidade de Brasília. 

Trabalhar em dois empregos e me formar na UnB é para mim uma 

imensa vitória e isso mostra que quando temos nossos objetivos e lutamos por 

eles sempre encontramos sucesso no caminho. 
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Introdução 

 

Este trabalho tem como objetivo verificar a importância das relações 

humanas no ambiente hospitalar, especificamente entre os técnicos de 

enfermagem, e como essas relações podem influenciar na eficácia e na 

satisfação dos funcionários quanto ao  trabalho desenvolvido neste local. Este 

ambiente deve ser harmonioso e cooperativo, administrando-se as emoções, 

controlando-se os impulsos e a ansiedade para melhor compreender e conviver 

com os outros. Dessa forma, o trabalhador poderá desenvolver uma boa 

conduta pessoal, resultando em um desempenho profissional eficiente. 

           O relacionamento interpessoal se refere, no contexto desta pesquisa, à 

conversação anterior, às comunicações interiores e às interpessoais por meio 

das quais se estuda o comportamento humano no seu desenvolvimento intra e 

interpessoal.  

          A questão das relações humanas se faz presente também no meio 

educacional, haja vista educação e desenvolvimento humano estarem 

estreitamente ligados. As reformas educacionais - que têm sido implementadas 

no Brasil - têm embasamento em práticas pedagógicas que demonstram uma 

nova visão do ensinar em uma dimensão mais humanística. Na área da saúde 

especificamente, vêm ocorrendo diversas discussões acerca do modo de 

intervir sobre o processo saúde-doença, este voltado para o cuidado 

humanizado, calcado em práticas educativas. 

Nossa pesquisa contou com a colaboração dos profissionais de saúde 

de um hospital do Distrito Federal, no qual foi pedido verbalmente autorização 

à chefia imediata. Os funcionários responderam  a um questionário, pelo qual 

foram colhidas informações para a elaboração deste trabalho. A pesquisa 

contou com perguntas relativas a dados pessoais e outras concernentes ao 

contexto hospitalar. 
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Relações Humanas 
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1.1 Relações Humanas e Trabalho 

 

Como se comporta um bom trabalhador? Perguntou Ricardo Vargas 

(2005) em um de seus livros. Segundo ele gerir a ética no ambiente de trabalho 

é gerir o alinhamento do comportamento dos seus colaboradores atrelado às 

expectativas, às  atitudes e motivação dos mesmos. Esses indivíduos, que 

movem a engrenagem do trabalho, não fazem somente parte da vida produtiva 

das organizações. Eles constituem o princípio essencial de sua dinâmica, 

conferem vitalidade às atividades e processos, inovam, criam, recriam 

contextos e situações que podem levar a organização a posicionarem-se de 

maneira competitiva, cooperativa e diferenciada. 

A última década do século XIX inicia a sedimentação de mudanças 

sociais e urbanas no ideário “trabalhista” brasileiro. Desde meados de 1850, 

com o combate efetivo ao tráfico negreiro, que produtores de café elaboraram 

estratégias para substituir a mão-de-obra escrava pela livre em suas fazendas. 

Neste período, muitas modificações ocorriam nos centros urbanos.  

Nos tempos iniciais da industrialização, quando grande parte da força de 

trabalho era indiferenciada, não havia interesse pelo indivíduo, o conhecimento 

sobre ele era inexpressivo. 

As relações de trabalho mudaram muito e o século XX marcou uma 

busca de conhecimento sem precedentes na história da humanidade. O avanço 

simultâneo da ciência, das artes e da tecnologia criou um movimento que não 

pode mais ser detido e que leva a uma reflexão constante da humanidade 

sobre a sua própria condição e organização. Quando os sistemas de 

classificação dos trabalhadores foram operacionalizados, estes geraram maior 

diferenciação, geralmente baseados em fatores observáveis, como a 

habilidade, a idade, o desempenho, o comportamento. Mais tarde, novas 

dimensões foram incorporadas aos procedimentos de seleção, nos quais se 

identificavam e se mediam aspectos do indivíduo, passíveis de modificação 

pela organização.  

Neste contexto observa-se que áreas tradicionalmente mais estáveis, 

menos permeáveis a mudança, viram-se questionadas. Os fundamentos da 

religião, da política, da moral, das organizações sociais em geral deixaram 

definitivamente de ser imutáveis. Vargas (2005) elucida que em todo o mundo 
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assiste-se a movimentos de avanço e recuo nessas áreas do conhecimento, 

entre a rigidez e a flexibilidade, que acompanham geralmente os momentos de 

revisão profunda. 

Novas formas de organização do trabalho aparecem, e a natureza deste 

se modifica. Observa-se o desaparecimento de empregos permanentes e o 

aparecimento simultâneo de tecnologias e formas inovadoras de organização 

do trabalho. Pode-se dizer que se vive uma época de grande apelo à 

exterioridade, na qual o mercado expõe as pessoas às razões de ordem 

tecnológica, ao consumismo e a uma confusa diversidade de opções. 

O homem passa a dividir seu tempo entre a vida pessoal e o trabalho, 

principalmente o trabalho em equipe. Segundo Katzenbach (1994 pg. 42), 

“equipe é um pequeno número de pessoas com conhecimentos 

complementares, compromissadas com propósito, metas de performance e 

abordagem comuns, e pelos quais se mantêm mutuamente responsáveis”. 

Assim ao trabalhar em conjunto, o homem divide as conseqüências de seus 

atos, sentimentos de auto-realização e reconhecimento com seu grupo. 

Nessa perspectiva, a busca pelo crescimento profissional do indivíduo é 

necessária para a obtenção de realização pessoal, social, entre outros. Para 

Camacho (1995), o trabalho é importante porque é através dele que o homem 

tem procurado idealizar sonhos, alcançar metas e buscar sentido para sua 

vida, na tentativa de viver melhor. Dessa maneira, podem-se incluir as relações 

de poder no ambiente de trabalho. Sobre essa perspectiva Foucault considera 

que  

 

 

 

 

       

 

 

Assim nesta perspectiva foucaultiana, o sujeito humano é historicamente 

produzido, isto é, construído por meio de elementos correlatos de poder 

atrelados às relações de trabalho. 

O exercício do poder em si mesmo cria e faz emergir novos objetos do 
conhecimento e acumula novos corpos de informação (...) o exercício do 
poder perpetuamente cria conhecimento, e por outro lado, o conhecimento 
constantemente induz efeitos do poder (...) não é possível para o poder ser 
exercido sem conhecimento. É impossível ao conhecimento deixar de 
gerar poder.  (Foucault, 1980, pg.52) 
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Sendo um componente essencial para a existência de cada indivíduo, o 

trabalho, segundo Paiva (2005), é tido como uma experiência humana 

fundamental; é edificador das sociedades humanas e atua como fator de 

equilíbrio entre o pensar e o agir, como movimento de vida, como força 

transformadora do ser e das relações por ele traçadas, tornando-se inseparável 

da vida humana, indispensável para o alcance da qualidade de vida.  

Tudo que fazemos na vida, seja no âmbito pessoal ou profissional, 

requer a interação entre os indivíduos. Isso porque, vivemos em sociedade e 

se tornaria inviável o fato de vivermos isoladamente, sem que necessitássemos 

manter contato com os outros. 

Em todos os ambientes de trabalho, incluindo o hospitalar, exige-se um 

esforço coletivo dos indivíduos e das instituições. Essas instituições podem ser 

comparadas a qualquer organização empresarial no tocante à gestão 

administrativa, porém com o diferencial de lidar direta ou indiretamente com a 

manutenção da vida, investindo na melhoria da qualidade de vida da população 

assistida. Isto ocorre através de uma assistência prestada com qualidade. 

Contudo é válido ressaltar que esse objetivo é alcançado quando se investe 

primeiramente em uma boa convivência entre seus profissionais.  

Diante disso, para atingir uma boa convivência no trabalho é necessário 

aliar algumas variáveis. Assim, o ambiente de trabalho pode ser dividido em 

duas partes distintas: a física (instalações, móveis, decoração, etc.) e a social 

(pessoas que o habitam). O desempenho da estrutura física é muito 

importante, pois é a possibilidade de se sentir confortável, resultando em 

sensação de bem-estar no trabalho. A parte social refere-se às relações entre 

as pessoas que ali se encontram. Quando todos se relacionam num clima de 

união e laços de amizade, o trabalho é mais rentável, havendo probabilidade 

de maior empatia entre os colaboradores e um maior comprometimento aos 

resultados. 

Segundo Tourinho (1982), para que as relações interpessoais sejam 

estabelecidas dentro de uma organização, faz-se necessário a existência de 

um contato entre aqueles que nela trabalham, uma percepção entre e sobre os 

indivíduos. A partir do momento em que percebemos o outro, não apenas em 

suas características físicas, mas também em seus processos mais íntimos, 
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passamos a nos relacionar com ele de forma positiva ou negativa, baseados 

em preceitos éticos ou não. 

O estabelecimento de um contato com o outro indivíduo torna-se então, 

uma questão de fundamental importância no âmbito das relações 

interpessoais, isto porque o estabelecimento de um contato empobrecido 

favorecerá a permanência de relações também empobrecidas e fracas, fato 

que pode acarretar em emissões de comportamentos antiéticos e hostis para 

com os outros. Por outro lado, bons contatos desencadearão, na grande 

maioria das vezes, relações baseadas em mútuo respeito e cordialidade entre 

os funcionários. 

Ainda segundo Tourinho (1982), dentro de uma organização, as 

relações estabelecidas entre os funcionários devem ser mediadas da melhor 

forma possível. Boas relações trazem à tona, maior motivação, melhor 

produtividade e, conseqüentemente, um ambiente de trabalho favorável. 

É importante ressaltar que em qualquer tipo de relação interpessoal 

estabelecida com outros indivíduos, a humanização é uma questão de vital 

importância, isto é, o respeito, a empatia, a cordialidade, a solidariedade, a 

mútua ajuda entre os indivíduos que compõem o corpo técnico da organização, 

fazem-se necessários para que essas relações sejam consolidadas e 

fortalecidas com caráter positivo, tornando assim o ambiente de trabalho, um 

local não mais de discussões, mas sim um ambiente pacífico e tranqüilo, onde 

os funcionários possam estabelecer laços de afetuosidade, fraternidade e 

principalmente onde os comportamentos éticos sejam uma constante. 

 

1.2  Aproximação com nossa temática 

 

Introduzir a discussão de relações humanas no contexto hospitalar, 

permeando as condições de vida da equipe de enfermagem, pressupõe 

considerar que o local de trabalho é a continuidade do lar, uma vez que parte 

do tempo gasto por esses profissionais é vivida no ambiente onde 

desenvolvem suas atividades. Assim, para que esses profissionais obtenham 

satisfação e, conseqüentemente, qualidade de vida através do trabalho, faz-se 

necessário que lhes sejam proporcionadas condições adequadas para o 

desempenho de suas funções. 



19 

 

O âmbito da assistência de enfermagem encerra um amplo 

envolvimento psicobiológico do profissional no esforço de harmonizar 

qualidades que o levem a ter maior sensibilidade em relação aos próprios 

sentimentos e pensamentos, e reagir favoravelmente às necessidades de 

outras pessoas. Embora não seja fácil adquirir plena eficiência nessa área, 

qualquer ação de ajuda na enfermagem inclui inseparavelmente possuir a 

capacidade de avaliar o conteúdo da própria introspecção, bem como discernir 

os anseios dos outros.  

Discorrendo acerca do papel da pedagogia em contexto hospitalar, o 

Ministério da Saúde (2003, pg. 30), que tem desenvolvido valiosas 

contribuições para a prática educativa através do Núcleo Contextual 

Educação/Trabalho/Saúde, acrescenta que “a competência profissional está 

ligada à capacidade de articular, mobilizar e colocar em prática conhecimentos 

e habilidades necessárias ao bom desenvolvimento do trabalho”. 

Para tanto, o homem possui um dos atributos mais notáveis que é a 

capacidade de comunicação. Graças a essa habilidade o homem enriquece o 

seu referencial de conhecimentos, obtém satisfação das suas necessidades, 

transmite sentimentos e pensamentos. 

 A importância da comunicabilidade na enfermagem assume maiores 

proporções quando se leva em conta que o escopo desta é saber lidar com 

outrem; aprender que os indivíduos evoluem, transformam-se ao sabor da 

maneira, como são capazes de negociar suas contradições e seus conflitos, 

como bem pontuou Freud 

 

 

 

 

 

A organização hospitalar constrói, dessa maneira, uma rede de relações 

sociais cuja ordem é produzida e reproduzida, pelas múltiplas estratégias dos 

profissionais e doentes. Nesse espaço concentram-se os recursos médicos, 

técnicos e sociais que dão forma à maneira de trabalhar.  

Porém muitas são as dificuldades que permeiam o local onde se labora 

e talvez a dificuldade mais relevante seja a falta de objetivos pessoais entre os 

Cada indivíduo é uma parte componente de numerosos grupos, 
achando-se ligado por vínculos de identificação em muitos sentidos e 
que construiu seu ideal de ego segundo os modelos os mais diversos. 
Cada indivíduo, portanto, partilha de numerosas mentes grupais (...). 
(1981, pg.198). 
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indivíduos inseridos em um mesmo ambiente de trabalho, além da dificuldade 

em priorizar objetivos e assistir o outro.  

Todo ser humano é individual e único, portanto também reage de forma 

distinta a situações semelhantes. É de suma importância antes de 

responsabilizarmos os outros em situações de conflito, analisar sua causa, 

observando se este provém de nosso temperamento ou de nossa formação. É 

difícil conhecer a si mesmo, a tendência é muitas vezes persuadirmo-nos de 

que os erros provêm somente dos outros. 

De acordo com Bom Sucesso (1998, p. 38) “o autoconhecimento e o 

conhecimento do outro são componentes essenciais na compreensão de como 

a pessoa atua no trabalho, dificultando ou facilitando as relações”. É de grande 

importância que o ser humano conheça a si mesmo, como também conheça as 

pessoas com quem se relaciona no ambiente de trabalho. A partir disso, o ser 

humano tem condições de ter, manter e superar as diferenças de seus 

relacionamentos. Buscando, dessa forma, estabelecer meios de facilitar a 

realização do trabalho. 

Desde sempre a convivência humana é difícil e desafiante. Escritores e 

poetas, através dos tempos, têm abordado a problemática do relacionamento 

humano. Sartre em sua admirável peça teatral Huis Clos faz a famosa 

afirmação: “O inferno são os outros...”. O ser humano se relaciona, 

freqüentemente, através de um processo amplo de comunicação, seja verbal 

ou não–verbal. Somos capazes de melhorarmos e de nos fazermos entender 

pelos outros; de nos julgarmos e julgar os outros; de nos aceitarmos e aceitar 

os outros, admitindo falhas e encontrando qualidade em nós e nos outros; 

alcançando um grau razoável de ansiedade, ajustada ao meio em que vivemos. 

Portanto, cada um é responsável pelo papel exerce em sua atividade 

É comum considerarmos o mundo das relações trabalhistas como 

meramente racionalista. Tudo se passa como se a arena trabalhista fosse um 

mundo próprio e as múltiplas identidades dos seus agentes fossem dissolvidas. 

Entretanto, o homem esta submerso nas relações voltadas para o campo das 

emoções, isso também acontece no ambiente de trabalho. 

Discorrer acerca do mundo das emoções remete-nos á experiência 

subjetiva, aos sentimentos ou, ainda, à vida afetiva dos indivíduos. As emoções 

são, assim, disposições sociais concernentes ao que é vivido. 
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Dentro dessa visão Dumouchel (1995) discorre que 

 

 

  

 

 

 

 

De fato, para o autor, tanto as emoções como o poder, são 

profundamente inscritos nas relações sociais e de trabalho. Elas estão 

ancoradas na natureza social do ser humano. Assim, as emoções são difíceis 

de representar e definir, dado que são, por sua vez, latentes e dinâmicas, 

resultado do passado e expressão do presente. É a finalidade ou essência da 

emoção, considerada como expressão de um vínculo social, que é necessário 

compreender. 

 

1.3 Ética no ambiente de Trabalho 

 

A palavra ética deriva do grego e tem na sua etimologia os significados 

de caráter, hábito, prática, costume. Sendo uma práxis da moral que um 

determinado grupo ou indivíduo tem em um dado momento, sendo por isso 

reveladora de seu caráter. Segundo Moreira (2002), Ética, enquanto filosofia é 

o estudo da conduta humana, essencial à vida em todos os aspectos, seja no 

pessoal, familiar, social ou profissional. Ela envolve os estudos de aprovação e 

desaprovação da ação dos homens, levando em consideração o valor do que 

poderia ser real nas ações honestas. 

 

Gerir a ética no ambiente de trabalho é, portanto, gerir o alinhamento do 

comportamento dos seus colaboradores com um conjunto de normas que se 

considera indispensável, e que formam a base do que se espera do trabalho. 

Os sistemas de normas tácitas que regem as organizações humanas 

são constituídos por hábitos adquiridos, padrões de comportamentos 

complexos que se baseiam em valores morais e éticos próprios. Conhecer os 

princípios básicos que norteiam estes tempos de globalização e reestruturação 

Dizer que as emoções são sociais significa que são atos ou resultado 
de certos atos coroados ou não de sucesso, demandando certas 
competências. Todavia, se as emoções são atos, como perdoar ou 
aconselhar, elas não estão inteiramente ao poder daqueles que as 
iniciam. Importa, então, saber qual gênero de atos elas constituem e 
que papel a intenção desempenha nas emoções, pelas quais, por sua 
vez, eu passo e pelas quais sou responsável. (1995, pg. 23) 
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competitiva é de grande valia para o desenvolvimento das empresas que se 

preocupam com a ética e, que conseguem transformar sua preocupação em 

práticas efetivas, mostrando-se mais capazes de competir. Sabe-se que o 

exercício de qualquer profissão é submetido a normas éticas e estas, são 

responsáveis pela inclusão ou exclusão do indivíduo na sociedade. Por esse 

motivo, a ética no ambiente de trabalho tem importância fundamental na 

coletividade, e seu enfoque consiste na abordagem dos aspectos 

intervenientes nos processos de trabalho, de forma a possibilitar que o 

exercício da profissão ocorra dentro de parâmetros que considerem o interesse 

maior da sociedade. 

As relações de valor que existem entre o ideal moral traçado e os 

diversos campos da conduta humana podem ser reunidos em um instrumento 

regulador. Assim surge o código de ética que é uma espécie de contrato de 

classe em que os órgãos de fiscalização do exercício da profissão passam a 

controlar a execução de tal trabalho. Tudo deriva, pois, de critérios de condutas 

de um indivíduo perante seu grupo e o todo social. Tem como base as virtudes 

que devem ser exigíveis e respeitadas no exercício da profissão, abrangendo o 

relacionamento com usuários, colegas de profissão, classe e sociedade. O 

interesse no cumprimento do referido código deve ser de todos.  

Por isso, buscar a ética não é somente uma questão de valor 

profissional, de vida em sociedade. Está relacionada também com o nível 

pessoal. Para cada um a ética é diferente, moldada de acordo com os valores 

que cada um acha importante. Dificilmente será ampla e perfeita. Mas é por ela 

que a vida em sociedade é constituída. 
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Capítulo 2 

O Trabalho da Equipe de 

Enfermagem 
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2.1 Competências e Atribuições 

 

Considerando o contexto histórico da inserção social da Enfermagem e, 

conseqüentemente as relações profissionais e multiprofissionais, que 

caracterizam seu processo de trabalho é possível observar que ainda no século 

XXI, necessita a profissão de revisitar a sua prática profissional, com vistas à 

(re) adequação do seu papel enquanto transformadora de uma dada realidade 

de saúde do país. Assim, como o processo de trabalho em saúde, o de 

enfermagem integra a prestação de serviços de saúde, sendo estes 

consumidos no ato da sua produção, ou seja, no momento da assistência, mais 

especificamente no cuidado, que pode ser individual, grupal ou coletivo.  

O objeto de trabalho da enfermagem é o cuidado, que é um conjunto de 

ações junto ao usuário e grupos sociais na promoção de saúde, prevenção, 

intervenção em quadros de adoecimento e reabilitação. Considerando os 

princípios da prática da Enfermagem e as instituições como espaços de 

conflitos que reproduzem ou modificam esta prática e, acreditando ser a 

participação uma das molas propulsoras para a concretude de um processo de 

trabalho com atitudes transformadoras, julga-se importante conhecer as 

percepções dos Técnicos de Enfermagem sobre sua prática profissional 

institucionalizada. 

Quando se ouve a palavra competência, rapidamente relacionamos com 

saber, conhecimento, experiência e a ação de fazer com qualidade. Nessa 

perspectiva, o termo foi inicialmente incorporado pelo mundo do trabalho e, em 

seguida, utilizado nas propostas de formação e atualização profissionais. 

Assim, esse termo passa a ser relacionado com articulações entre 

saberes e fazeres no âmbito educativo e de qualificação na esfera do trabalho. 

O termo competência vem sendo usado com uma freqüência cada vez 

maior nos campos educacional e do trabalho. As diretrizes preconizadas para a 

educação, neste século XXI, apontam para a necessidade de que todos os 

profissionais de saúde sejam dotados de competências (conhecimentos e 

atitudes), possibilitando a sua participação e atuação multiprofissional, 

beneficiando os indivíduos e a comunidade. 

A palavra competência também tem sido trabalhada para designar 

qualificação, embora tenham significados diferentes. A noção de qualificação 
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está intrinsecamente ligada ao repertório teórico das ciências sociais, enquanto 

que competência está ancorada nas ciências humanas e atrelada a capacidade 

e habilidades. 

Representantes da grande maioria do quadro de colaboradores do 

serviço de Enfermagem,são os técnicos de Enfermagem, profissionais de nível 

médio, que executam e checam os cuidados de enfermagem de média 

complexidade. 

Segundo Timby (2007) trabalham em hospitais, clínicas, serviços 

sociais, ou ainda em domicílios. São assalariados, com carteira assinada, ou 

trabalham por conta própria, prestando serviços temporários em clínicas ou em 

residências. Organizam-se em equipe, atuando com supervisão permanente de 

enfermeiro ou outro membro de equipe de saúde de nível superior. É comum 

trabalharem sob pressão, levando à situação de estresse. Em algumas 

atividades, podem ser expostos à contaminação biológica, material tóxico e à 

radiação e tem por competências: trabalhar com ética, observar condições 

gerais do paciente e participar de campanhas de saúde publica. 

O Técnico de Enfermagem é o profissional pertencente à área da saúde, 

com exercício regulamentado pela lei do exercício profissional, com 

capacitação para desenvolver ações de promoção, recuperação da saúde, 

prevenção de doenças e reabilitação à sociedade, quer no âmbito individual 

quanto no coletivo. 

Atuante como agente de transformação da realidade em que se insere 

através dos processos de trabalho em enfermagem, tendo como bases a 

fundamentação técnico-científica específica, a visão ético-política e educativa 

que contribuam para a qualidade assistencial. 

São competências gerais do técnico de enfermagem as determinadas na 

legislação vigente e as específicas, respeitando as determinações da Lei do 

Exercício Profissional, do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 

da Resolução do Conselho Nacional de Educação - CNE/CEB - nº 4/99 (institui 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível 

Técnico), das normas institucionais e da supervisão do enfermeiro: participar 

como agente de transformação nos diferentes processos de enfermagem e 

desenvolver competências e habilidades necessárias para a assistência de 

enfermagem especializada ao paciente dentro de seu âmbito de atuação. 
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2.2 Rotina da Equipe de Enfermagem 

 

Ao considerar o cuidado como um elemento necessário e único supõe-

se que haja uma consistência entre conhecimento, crenças e valores que o 

sustentam. Isso é demonstrado por meio da prática do exercício do cuidado 

que se reflete nos comportamentos e nas ações de cuidar. Essa consistência é 

necessária em todos os níveis, tanto na relação entre a enfermagem e 

pacientes, quanto entre colegas e demais integrantes da equipe de saúde. 

As atividades desenvolvidas pela equipe de enfermagem são compostas 

por um conjunto de ações administrativas e técnicas que tem como objetivo 

qualificar a assistência prestada ao cliente. 

A fim de que se obtenham resultados positivos em todo o processo que 

envolve o atendimento ao cliente por parte da equipe de enfermagem é 

necessário que haja uma rotina de trabalho que agilize e facilite o cumprimento 

das atividades de forma ordenada, e propicie a presença de uma equipe bem 

treinada e tecnicamente habilitada. 

Os procedimentos de enfermagem, em geral, são realizados pelos 

técnicos de enfermagem que comunicam ao enfermeiro o estado dos pacientes 

sob sua responsabilidade, ao final do plantão, ou, quando necessário, em 

virtude de alguma anormalidade. 

 Timby (2007) ressalta algumas das rotinas da equipe de enfermagem: 

fazer leitura do livro de relatório geral, obedecer à escala diária dos leitos, 

cumprir todas as rotinas estabelecidas. Outras várias atividades poderiam ser 

elencadas aqui para mostrar o quão pormenorizada é a profissão do Técnico 

de Enfermagem, calcada no detalhe e na observação, tornando, dessa 

maneira, o trabalho da equipe bem mais hábil. 

 

 

2.3 Código de Ética de Enfermagem 

 

Levando em conta a ética profissional da enfermagem, a esses 

profissionais, segundo Guido (1995), não compete apenas as ações técnicas e 
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especializadas, mas a atenção às pessoas doentes da melhor maneira possível 

respeitando sua individualidade.  

De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos (2003), 

Art. 1º “todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em 

direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os 

outros em espírito de fraternidade”, não sendo necessárias apenas ações 

individualizadas, mas também ações coletivas que tenham como objetivo 

promover o bem estar do outro.  

O Código de Ética dos profissionais de enfermagem, por meio da 

Resolução n.º240/2000, p.35, capítulo I (COFEN, 2000), estabelece que 

 

 

 

 

 

 

O Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem (2010), entre outras 

questões importantes aborda os direitos do profissional como, por exemplo, 

recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência legal; ser 

informado sobre o diagnóstico provisório ou definitivo de todos os clientes que 

estejam sobre sua assistência e recorrer ao Conselho Regional de 

Enfermagem (CRE), quando impedido de cumprir o presente código e a Lei do 

Exercício Profissional. 

A partir do momento em que o profissional de enfermagem toma 

conhecimento de sua lei, amplia-se a segurança em suas ações e a 

possibilidade de estar sempre exercendo suas atividades dentro daquilo que 

lhe cabe, evitando possíveis implicações legais posteriores. 

Há uma profunda necessidade de cumprir as leis sancionadas , assim 

como ter conhecimento dos direitos, deveres, poderes e limites nas ações de 

enfermagem.  

É importante ressaltar, também, a importância da participação do 

enfermeiro, ainda que indireta, na elaboração das leis que venham a beneficiar 

a categoria de enfermagem, dando-lhe o devido respeito, elevando a categoria 

O profissional da enfermagem respeita a vida, a dignidade e os direitos 
da pessoa humana, em todo seu ciclo vital, sem discriminação de 
qualquer natureza. Assegura ao cliente uma assistência de enfermagem 
livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência, 
cumpre e faz cumprir os preceitos éticos e legais da profissão, 
exercendo a enfermagem com justiça, competência, responsabilidade e 
honestidade. (COFEN, 2000, p.35) 
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profissional perante a sociedade como uma profissão reconhecida e 

merecedora da confiança da população a qual ela serve. 

 

2.4 Relações Humanas na Equipe de Enfermagem 

  

O processo de produção dos serviços de saúde é complexo. A produção 

e o consumo ocorrem simultaneamente, ou seja, no mesmo momento em que 

se produz um serviço, ou um ato de saúde, este é consumido. 

A atividade hospitalar é rica em processos produtivos altamente 

integrados, cujo funcionamento solicita uma perfeita articulação para a 

execução das atividades com velocidade, presteza e acuidade aprimorada, 

considerando a grande instabilidade do sistema em função de processos 

decisórios em níveis variados de complexidade. Para que esse mecanismo 

funcione é imprescindível um bom entrosamento entre a equipe de 

enfermagem. 

Uma equipe forte e unida, dentro de uma perspectiva comum, obtém 

maior satisfação refletindo isso nas suas ações e comportamentos. 

Consequentemente, a auto-estima é reforçada entre os membros da equipe 

que mostrarão maior segurança e determinação, sentido-se capazes para atuar 

de maneira eficiente. 

Vários aspectos deveriam ser considerados ao se implementar uma boa 

convivência no ambiente de trabalho com base no cuidado. Essa convivência 

deve ter, segundo Waldow (2010, p. 149) “(...) o poder compartilhado, ou 

melhor, no qual responsabilidades sejam assumidas em conjunto”. O autor, 

assim, propõe um modelo de trabalho através de uma relação compartilhada. 

Por trabalho compartilhado entende-se a teoria prática administrativa que 

requer um processo colaborativo de equilíbrio, que favoreça a reciprocidade 

através da comunicação e das relações interpessoais. 

A equipe poderá deste modo, segundo citado acima, obter satisfação, 

confiança, gosto de trabalhar, bem como favorecer o crescimento dos colegas. 

É necessário, portanto, a participação de toda a equipe e dos serviços, 

num esforço conjunto para rever as práticas e as intervenções necessárias, no 

âmbito trabalhista, repensando as dicotomias existentes entre os propósitos e 
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projetos de formação da força de trabalho em saúde e aquelas dos serviços, 

implicando em mudanças na visão de mundo, de idealista para realista. 

 

2.5 A Educação como Promotora de Saúde 

  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB n° 9.394/96) 

assegura que “toda criança ou jovem disponha de todas as chances quanto 

possíveis para que os processos de desenvolvimento e aprendizagem não 

sejam interrompidos” (Brasil, 1996). 

Leontiev (1978) demonstra a importância da educação para a 

humanização do indivíduo. Quanto mais os progressos atingem a produção de 

bens materiais, mais enriquecem a cultura dos homens, ampliando seu 

conhecimento sobre o mundo e propiciando o desenvolvimento da ciência e da 

arte. Neste contexto, a educação toma proporções complexas, permitindo a 

ascensão da ciência pedagógica. 

Assim, a educação desempenha um papel fundamental na vida dos 

indivíduos, já denunciada por muitos teóricos, e o conhecimento é a condição 

para sua humanização. As novas tendências e orientações curriculares que 

surgem neste novo século podem ser acomodadas dentro de uma educação 

centrada no cuidado. 

As duas áreas que nos propormos a analisar neste trabalho, educação e 

saúde, acabam se tornado uma só ao conceber a Enfermagem como uma das 

disciplinas da área de saúde, que tem no cuidado sua expressão, o qual é 

formalizado através das práticas pedagógicas no cenário acadêmico e 

socializado através do currículo, entendido aqui como integrando todas as 

experiências ocorridas no meio ambiente da escola. 

Ensinar não é apenas transferir conhecimentos prontos, o profissional da 

saúde deve estar preparado para indagações, partilhar conhecimentos e idéias. 

Sousa (2003, p. 81) discute justamente isso, que “aprendemos quando 

introduzimos alterações na nossa forma de pensar e agir, e ensinamos quando 

partilhamos com o outro, ou em grupo, a nossa experiência os saberes que 

vamos acumulando”. 

Podemos encontrar essa idéia na pedagogia de Freire (1996) que 

descreve a grande importância de se valorizar o conhecimento do educando, 
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saberes adquiridos nas relações sociais, em suas experiências nos grupos que 

convive, que devem ser trabalhadas através de uma relação dialógica entre 

educando e educador, entre paciente e profissional da saúde. 

Percebemos então que o paciente já vem de uma vivência onde de 

alguma forma já esteve em contato com a doença, com a saúde, ou até mesmo 

com a própria assistência de enfermagem, e nesta relação de troca de 

experiência, ambos aprendem. 

Para Nogueira-Martins, Bógus (2004) a humanização em saúde esta 

intimamente ligada à promoção da saúde quando esta é focalizada em um 

processo de produção social e dependente, sobretudo, de políticas públicas, 

programas sociais e modelos de atenção a saúde. 

Desse modo, observa-se que a educação deve estimular e desenvolver 

no homem uma consciência crítica que lhe permita compreender e transformar 

sua realidade. O processo educativo gera alteração dos costumes, maior 

conscientização da sociedade, promovendo mudanças. Neste sentido, um 

desafio importante no ensino é a ruptura como modelos disciplinares rígidos e 

a busca por um projeto de formação em saúde que contextualize a integração 

de distintos conhecimentos e saberes profissionais, voltados estes para o 

cuidado em Enfermagem mais humanizado. 
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3.1 Método 

 

Trata-se de um estudo descritivo com uma abordagem quanti-qualitativa. 

Gil (1999) caracteriza como estudo descritivo o que objetiva primordialmente a 

descrição das características de uma população, o fenômeno ou o cruzamento 

de relações entre variáveis. Com relação a esse tipo de estudo, Costa (2000) 

reforça que o pesquisador registra, analisa e correlaciona fatos e fenômenos. 

Optou-se pela abordagem quanti-qualitativa por ser consensual à avaliação 

com organização de informações quantitativas, para comparações globais e 

identificação de parâmetros, combinada com avaliações qualitativas que 

expressam a essencialidade do processo. 

 

3.2 Participantes 

 

Esta pesquisa contou com a participação espontânea de 20 técnicos de 

enfermagem que atuam em um hospital do Cruzeiro Novo, DF. Sendo que 

apenas 10 participantes entregaram os questionários. 

 

3.3 Instrumento para coleta de dados 

 

Utilizou-se questionário – questões abertas e fechadas – direcionadas 

aos funcionários do hospital (técnicos em enfermagem). O questionário 

encontra-se no apêndice deste trabalho. 

 

3.4 Procedimentos 

 

A coleta de dados ocorreu nos meses de maio e junho de 2011, 

mediante a aplicação dos questionários nos turnos de trabalho, junto aos 

funcionários que se encontravam de plantão e que aceitaram participar do 

estudo. A aplicação dos instrumentos foi antecedida de uma conversa informal, 

oportunidade em que foram apresentados os questionários, tendo o 

pesquisador o compromisso de esclarecer qualquer dúvida que o participante 

tivesse sobre os instrumentos e ficando em acordo que a devolução ocorreria 

no plantão seguinte. 
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Capítulo 4  

Análise de Dados 
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A pesquisa de campo foi realizada em um hospital situado no Cruzeiro 

Novo – DF, de cunho quali-quantitativo e foi aplicado um questionário sobre 

relações interpessoais.  

Inicialmente, caracterizou-se a amostra do estudo utilizando as 

seguintes variáveis: sexo, idade, estado civil, número de filhos, categoria 

funcional, tempo na instituição, outro vínculo empregatício e participação em 

cursos de atualização. Posteriormente por meio de questionário, avaliado por 

tabelas, analisou-se a relação interpessoal entre os técnicos de enfermagem e 

a influência desta relação no desempenho desses funcionários. 

 

Quadro 01 - Referente à identificação dos participantes 

 

 

Idade Sexo Estado civil Filhos Tempo de serviço 
Outro 

emprego 
Cursos e 

atualização 

31 Feminino solteiro 1 2 anos Não Sim 

32 Feminino casado 1 8 anos Sim Sim 

51 Feminino solteiro 2 2 anos Sim Sim 

36 Feminino casado 1 2 anos Sim Sim 

41 Feminino casado 2 9 anos Sim Sim 

31 Masculino casado 1 9 anos Sim Sim 

34 Feminino casado 1 3 anos Não Sim 

30 Feminino casado 0 2 anos Não Não 

42 Feminino casado 2 8 anos Sim Sim 

41 Feminino casado 3 15 anos Sim Sim 

 

 

No quadro 01, tem-se a identificação dos participantes desta pesquisa. 

Percebe-se que a maioria dos funcionários é do sexo feminino. Além disso, 

verifica-se que a maior parte dos participantes possui outro vínculo 

empregatício. 
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Quadro 02 - Pontos relativos à percepção da vida. 

 

Percepção acerca do 
trabalho (itens positivos) 

Número de 
funcionários 

Percepção acerca do 
trabalho(itens negativos) 

Número de 
funcionários 

satisfeito 4 insatisfeito 0 

confiante 7 angustiado 0 

tranqüilo 0 inseguro 0 

adequado 0 frustrado 0 

equilibrado 5 tenso 0 

animado 5 impotente 1 

realizado 2 inadequado 0 

excitado 0 irritado 1 

em paz 6 desequilibrado 0 

Cheio de energia 5 exausto 1 

sem problemas familiares 3 com problemas familiares 2 

facilidade de concentração 4 dificuldade de concentração 6 

facilidade de relacionar-se 8 dificuldade de relacionar-se 0 

 

 

Segundo as informações apresentadas no quadro 2, observa-se que dos 

indicadores positivos, os itens com maior presença  foram: confiante ; em paz e 

facilidade de relacionar-se. Mediante os achados, onde os participantes do 

estudo expressaram os sentimentos em relação a sua vida, constata-se que, 

mesmo vivendo em um mundo repleto de desafios e contradições, conseguem 

manter esses elementos indispensáveis para dar sentido à vida.  

O primeiro deles é ser confiante, pois a confiança abre portas para 

outros sentimentos positivos que servem de pilares de sustentação para que se 

possa alcançar a estabilidade na vida. De acordo com o Dicionário de 

Português on-line Michaelis (2010), a palavra confiança significa: ação de 

confiar; segurança íntima com que se procede; crédito, fé; boa fama; 

segurança, bom conceito e esperança firme. Khoury (2006) afirma que a 

confiança possui um conceito abstrato e sem ela não se poderia desenvolver 

bons relacionamentos, sendo a honestidade a base fundamental para a 

construção destes.  

Confiar é essencial na conquista do amor próprio, da cidadania e da 

perspectiva do alcance de objetivos. Afinal, o ser humano necessita estar 

constantemente em busca de sua realização. Para que aconteça essa 
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confiança, vários itens se relacionam, como gostar de si mesmo, garantir sua 

sobrevivência e principalmente relacionar-se consigo e com os outros. A 

percepção dos participantes deste estudo, com relação à confiança na vida, 

vem confirmar que esta dignifica o ser humano, pois ele se torna útil no seu 

cenário.  

A confiança gera fé, esperança, paz interior ,sendo esta a segunda 

palavra mais assinalada pelos participantes. A paz interior subjetiva é difícil de 

ser alcançada, pois o mundo é permeado de diversidades que muitas vezes 

fogem ao nosso controle, como a violência, que não atinge apenas as grandes 

cidades, mas todo o estado brasileiro. Entretanto como a maioria dos 

participantes revelou estar em paz, os critérios que estes utilizaram para 

caracterizar a paz estão em concordância com a diversidade do ser humano. 

Percebe que se está em paz é gozar de um privilégio ímpar, pois a paz é um 

sentimento carreado de benefícios e motivação para o desenvolvimento de 

atividades cotidianas, manutenção dos relacionamentos e, principalmente, gera 

a possibilidade de repassar esse sentimento para o outro.  

O relacionar-se com outros é algo bastante complexo porque, apesar de 

fazermos parte da mesma espécie, cada ser é único e transcende a 

homogeneidade com relação à socialização. Para manter um bom 

relacionamento com os outros, necessita-se de muitos atributos, entre os quais 

se inclui carinho, companheirismo, alegria, bom humor, sensibilidade, respeito, 

liberdade para um bom diálogo, conquista, igualdade e sinceridade, acima de 

tudo. De acordo com Peterson (2006), faz-se necessário que sejam 

estabelecidas relações empáticas com o outro, colocando-se verdadeiramente 

no lugar daqueles com os quais se convive, entendendo-os e percebendo seus 

sentimentos, intenções e mensagens, inclusive as não verbalizadas.  

Quanto aos indicadores negativos percebidos pelos participantes acerca 

da vida, destacaram-se os itens: dificuldade de concentração e com problemas 

familiares. Observa-se que alguns itens foram marcados por menos da metade 

dos indivíduos e que alguns deles como: insatisfeita (o), frustrada (o), 

inadequada (o), desequilibrada (o) e dificuldade de relacionar-se não foram 

assinaladas por nenhum dos respondentes.   

A partir da análise desta pesquisa percebe-se que, mesmo em uma 

freqüência baixa, esses itens se mostram um alerta para todo ser humano, 
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especificamente o grupo em estudo, o que requer uma reflexão acerca do 

cuidado que esses profissionais estão tendo com suas vidas em termos da 

condução do tempo disponível e das prioridades a serem alcançadas. Gutiérrez 

(2005, p. 249) ressalta a importância de se aprender a conjugar o tempo de 

duas maneiras na vida, relacionando “o que é medido pelas batidas do relógio 

e o que é medido pelas batidas do coração”, para que, sem se descuidar das 

funções profissionais, se possam cuidar um pouco mais de si mesmos e de 

suas relações pessoais. Esse é o modo mais viável de humanizar suas 

relações e ser por elas humanizado.   

 

Figura 01 - Referente ao nível de satisfação com o trabalho (Você se sente satisfeito 

(a) com seu trabalho?) 

 

 

90% Sim

5% Não

5% branco 

 

 

A figura 01 expõe o nível de satisfação deste profissional com seu 

trabalho, o que demonstra que grande parte está satisfeita e que uma minoria 

não se sente satisfeita ou não quis opinar. 

Santos (2006) afirma que, ao referir-se à palavra satisfação, pressupõe-

se ato que satisfaz, o qual exige uma ação que precisa ter sentido, utilidade, 

funcionalidade para que se sinta essa tal satisfação. O ser humano é o único 

animal que busca sentido para sua vida e para o que faz. E quando não 

encontra esse sentido para a vida, deprime-se e perde a vontade de viver. Mas 

a satisfação não vem gratuitamente, exige esforço, dedicação e honestidade 

para consigo mesmo.  
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Figura 02 - Referente ao código de ética (Você conhece o código de ética da sua 

profissão?) 
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Na figura 02, percebe-se que a maioria dos profissionais da enfermagem 

conhece seu código de ética, o que corrobora uma maior aproximação com a 

lei que norteia os direitos e deveres da enfermagem. 

 

Figura 03 - Referente à situação de insatisfação com a equipe (Você já passou por 

alguma situação de insatisfação em seu ambiente de trabalho, ao que concerne a 

relação interpessoal com sua equipe?) 
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A partir do que nos mostra a figura 03, a maioria dos participantes 

negam já terem passado por algum momento de insatisfação referente ao 

relacionamento interpessoal com a equipe de trabalho. Assim, completamos 

que a satisfação no trabalho pode levar a um melhor desempenho e qualidade 
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no serviço apresentado, considerando que a satisfação é uma necessidade 

premente para o bem-estar do profissional inserido no mercado de trabalho, 

sendo também um elemento indispensável para a estabilidade psicológica dos 

funcionários. 

 

Figura 04 - Referente à relação existente entre os funcionários (Como é a relação 

existente entre os funcionários?) 

 

 

30% Ótima

40% Boa

30% Razoável

 

 

A figura 04 apresenta a relação existente entre os funcionários de nossa 

pesquisa. Percebe-se que o nível de contentamento se sobrepõe ao de 

descontentamento.   

Segundo estudos correlatos, intui-se que para haver harmonia entre as 

pessoas, é imprescindível a forma como as mesmas se relacionam. O 

chamado relacionamento interpessoal consiste na interação entre duas ou mais 

pessoas e depende da forma como uma percebe ou sente a outra. No tocante 

ao ambiente de trabalho, torna-se essencial a manutenção de relacionamentos 

saudáveis geradores de sentimentos positivos, facilitadores da harmonia entre 

as pessoas, da produtividade e da eficácia do serviço (MIRANDA, 2005). 
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Quadro 03: Referente às questões 6, 7 e 8 do questionário. Questões estas 

concernentes a importância que cada indivíduo tem no trabalho, a importância da 

profissão de enfermagem e como manter um convívio agradável no espaço de 

trabalho. 

 

 

# sou importante, porque zelo pelo bem estar dos outros e ajudo meus colegas 

no trabalho. 

# a enfermagem é importante em minha vida, pois com ela me realizo, tenho 

uma profissão. 

# um ambiente de trabalho agradável precisa ter respeito, condições dignas e 

um salário digno. 

# gosto desta profissão, pois contribuo com o próximo. 

# respeito, sinceridade e responsabilidade não podem faltar. 

# vida é um aprendizado e neste trabalho o aprendizado é fundamental. 

# amo o que faço, mas é uma atividade rotineira. 

# trabalho nesta área à procura de realização profissional. 

# é necessário reconhecimento, respeito e motivação. 

# atualmente me sinto realizada e gosto do que faço. 

  

Observam-se, assim, neste quadro, opiniões correspondentes ao serviço 

prestado. Esses discursos revelam características do trabalhador do serviço de 

enfermagem, com um perfil profissional que requer habilidades de atenção e 

organização, compreensão do valor dos procedimentos, competência ao 

executá-los e gostar do que faz. 

Em contrapartida, também aponta aspectos de insatisfação, como: 

sobrecarga no trabalho, atividade rotineira, atividades que exigem força e má 

remuneração. 

Neste contexto Mattos (1996) compreende que a qualidade de um 

serviço ou produto diz respeito a como essas pessoas se relacionam. A 

satisfação no trabalho é um elemento indispensável para a estabilidade 

psicológica dos trabalhadores e, conseqüentemente, para um bom 

desempenho do mesmo.  
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Considerações Finais 
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Este trabalho propôs analisar, brevemente, a importância das relações 

interpessoais no ambiente de trabalho, especificamente no hospitalar, 

buscando tornar o mesmo mais humanizado, embasado em práticas 

pedagógicas. 

O estudo focalizado permitiu visualizar indicadores que envolvem a vida 

e o trabalho de profissionais de enfermagem que atuam em um hospital 

localizado no Distrito Federal, bem como avaliar o desempenho destes no 

trabalho, utilizando-se de questionários que foram respondidos pelos mesmos.  

Percebeu-se que os participantes demonstraram de um modo geral, 

precisão e coesão nas respostas dadas. A grande maioria da equipe é 

composta pelo sexo feminino e entre os funcionários a maioria gosta do que 

faz. 

Em relação à vida profissional, estes profissionais se mostraram 

satisfeitos com a profissão. Grande parte dos respondentes revelou que estão 

satisfeitos com o trabalho, e que o trabalho dá sentido a sua vida. Sendo que 

os indicadores positivos relacionados ao trabalho que mais se destacaram 

foram feliz com o trabalho, facilidade de relacionar-se e satisfeito. E os 

indicadores negativos do trabalho foram pouco assinalados, embora os mais 

significantes tenham sido dificuldade de concentração e problemas familiares. 

A análise qualitativa das questões do instrumento de percepção de vida 

e do trabalho permitiu revelar, através das idéias centrais do discurso do sujeito 

coletivo, a satisfação, pela valorização, na realização das atividades 

hospitalares e a insatisfação causada pela repetitividade, esforço físico, 

sobrecarga de trabalho, enfim fatores ergonômicos que comprometem a vida 

do trabalhador.  

Através deste estudo observamos que o funcionário, entre outros 

pontos, busca união, respeito e motivação para a realização eficaz do trabalho. 

O sucesso no trabalho se inicia por alguém e está diretamente ligado ao 

potencial de toda equipe. Deve haver parceria com os colegas de trabalho, 

unindo características pessoais e profissionais, resultando em maior dedicação, 

flexibilidade e força de vontade para que o relacionamento seja bem sucedido. 

É importante ressaltar também a necessidade de maior valorização do papel do 

trabalhador como sujeito propulsor de mudanças na prática educativa e no 

modelo de saúde vigente, bem como a importância do reconhecimento do 
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usuário como sujeito atuante na própria saúde e com capacidade de 

intervenção na sua realidade. 

Numa equipe de trabalho, é necessário tempo para que seus membros 

possam se ajustar às diferenças individuais, forma de trabalho e de se 

adaptarem uns com os outros. Realizando isso, dá-se o primeiro passo em 

direção à produtividade da equipe, já que se espera que as diferenças sejam 

colocadas a serviço do coletivo. Assim, o trabalhador deve compreender que , 

mais do que dominar técnicas, deverá aprender a se relacionar com o 

conhecimento de forma ativa, construtiva, criadora e de forma reflexiva. 
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Capítulo 6  

Perspectiva profissional 
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Quando comecei o curso de Pedagogia na UnB, além da grande 

felicidade de ter sido aprovada no vestibular, também tinha grandes projetos 

para meu futuro profissional como pedagoga. 

Sonhava em ter minha própria escola ou ser uma orientadora, diretora 

ou mesmo ministrar aula para as crianças. Com o decorrer do curso ainda 

descobri que poderia atuar em hospitais como pedagoga. Poderia auxiliar as 

crianças em sua aprendizagem enquanto fosse necessária sua hospitalização, 

dando suporte pedagógico a elas. 

Já que também estava fazendo o curso de Técnico de Enfermagem, 

achei que seria de grande valia atrelar meu conhecimento de Pedagogia com o 

da área de saúde. Entretanto meus planos foram mudando e percebi que 

minhas expectativas profissionais estavam mais direcionadas para área de 

saúde. Por esse motivo fiz dois concursos para Técnico de Enfermagem e 

passei nos dois. 

Tenho admiração por quem exerce a docência, haja vista a grande 

responsabilidade que há em educar uma criança, além das dificuldades 

enfrentadas no dia-a-dia: baixos salários, a falta de estrutura e de insumos da 

maior parte das escolas e a violência que tem sido vivenciada dentro das 

escolas. Um local onde as pessoas deveriam instruir-se não só de português e 

matemática, mas também deveriam aprender conceitos de ética, tem sido 

palco de grandes tragédias. 

Admiro todos os profissionais da área da saúde pelo empenho e 

dedicação em salvar e melhorar a qualidade de vida das pessoas, mesmo 

enfrentando problemas semelhantes aos profissionais citados anteriormente. 

Adoro o trabalho que desempenho no hospital como Técnica de 

Enfermagem, porém pretendo estudar para outro concurso, que possua salário 

e benefícios mais atraentes, que supram minhas necessidades financeiras e 

profissionais, pois o diploma de nível superior irá aumentar minhas 

possibilidades. Posteriormente pretendo fazer cursos de especialização, 

Mestrado e Doutorando, dando continuidade a minha vida acadêmica. 

  Posso desempenhar, dessa forma, minha profissão de pedagoga ou 

exercer atividades apenas administrativas. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Caro (a) Colega  

Eu, Luana Sarmento, na qualidade de graduanda da Universidade de 

Brasília, pretendo realizar uma pesquisa intitulada “A influência das relações 

humanas no desempenho do técnico de enfermagem no ambiente hospitalar” 

sob a orientação da Profª Teresa Cristina Cerqueira.  

Para efetivação desta pesquisa, venho através deste Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido solicitar sua valiosa participação, 

respondendo aos instrumentos em anexo. Vale ressaltar que será respeitada a 

sua autonomia no que concerne à liberdade de participar desta pesquisa, o 

direito de desistência em qualquer fase da sua operacionalização, a garantia do 

seu anonimato e o sigilo das informações que forem prestadas. Por favor, leia-

o cuidadosamente, no caso de qualquer dúvida que você possa ter sobre este 

termo e sobre o estudo, estarei disponível a esclarecer. Solicito ainda 

autorização para que os resultados desta pesquisa possam ser apresentados 

em eventos científicos e usados para publicação.  

 

Caracterização da amostra  

 

Sexo: (  ) Masculino (  ) Feminino  

Faixa etária: (  ) 20 a 30 (  ) 31 a 40 (  ) 41 a 50 (  ) 51 a 60 (  ) Acima de 

60  

Estado Civil: _____________________ 

Nº de filhos: _____________________ 

Tempo de Serviço: 

_____________________________________________  

Outro vínculo empregatício: (  )Sim (  )Não  

Participação em cursos de atualização: (  ) Sim (  ) Não 
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PERCEPÇÕES ACERCA DA VIDA E DO TRABALHO  

      Este questionário contém informações que identificarão algumas 

percepções e sentimentos relacionados a sua vida e seu trabalho. Por favor, 

leia atentamente e responda a todas às questões honestamente. Sua resposta 

é extremamente importante! 

     1. Pense bem sobre como você tem se sentido ultimamente, em relação á 

sua vida: (Assinale quantos itens considerar necessários): 

  

()  satisfeita(o)  ()  insatisfeita(o)  () animada(o)  ()  angustiada(o)  

()  confiante  ()  insegura(o)  () realizada(o)  ()  frustrada(o)  

()  tranqüila(o)  ()  tensa(o)  () excitada(o)  ()  Impotente  

()  adequada(o)  ()  inadequada(o)  () em paz  ()  irritada(o)  

()  equilibrada(o)  ()  desequilibrada(o)  () cheia(o) de 
energia  

()  exausta(o)  

()  com problemas familiares  ( ) sem problemas familiares  

()  facilidade de 
concentração  

( ) dificuldade de concentração  

()  facilidade de relacionar-se  ( ) ) dificuldade de relacionar-se  

 
 

2. Você se sente satisfeito (a) com seu trabalho? 

Sim (   )     Não (   ) 

3. Você conhece o código de ética da sua profissão? 

Sim (  )  Não (  ) 

4. Você já passou por alguma situação de insatisfação em seu ambiente de 
trabalho, ao que concerne a relação interpessoal  com sua equipe?  

Sim (   )  Não (   ) 
 
5. Como é a relação existente entre os funcionários? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
6. Como você descreve sua importância em seu ambiente de trabalho? 
      
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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7. Qual é a importância que o exercício da profissão de enfermagem tem 

para sua vida? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

8. Quais as condições que, a seu ver, são necessárias para que se tenha 

ambiente de trabalho agradável em recinto hospitalar? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

9. Quais as principais atividades que você realiza no serviço de saúde? 
 
( ) atendimento de urgência 
( ) curativo 
( ) vacinação 
( ) preparo para atendimento médico e de enfermagem (verificar PA, pesar 
o cliente etc). 
( ) preparo de material para esterilização 
( ) administrar medicações prescritas 
( ) Outros ____________________________________________________ 

 


