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Abraçar é romper com a fronteira da solidão, acabar com a amargura, 

restaurar o coração e alimentar a alma. É um toque infinito que pode durar 

segundos. Abraçar é uma viagem que você vai com o coração perdido e volta com 

ele acolhido.



 
 

RESUMO 

 

Essa pesquisa teve como objetivo sistematizar a tenda do abraço como uma 
metodologia de cuidado no contexto das Práticas Integrativas e Complementares em 
Saúde - PICS. É uma pesquisa de método misto e com triangulação concomitante 
de dados, foi realizada uma pesquisa-ação existencial com um percurso exploratório 
dos métodos qualitativos e quantitativos. Foi aplicado o Inventário de Interação 
Interpessoal I3, um questionário sociodemográfico, Tendas do Abraço e um 
formulário com perguntas abertas. O público-alvo foram 48 estudantes da Faculdade 
de Enfermagem – FAEN da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte - UERN. 
Os resultados apontam que a característica mais assumida nas relações 
interpessoais pelos universitários é a de calor Afetivo-Amabilidade – LM, enquanto a 
menos assumida foi a de Frieza-Hostilidade DE. Após participação nas tendas do 
Abraço, os alunos apresentaram uma mudança significativa na escala de 
Insegurança-Submissão – HI, sendo possível afirmar que os participantes, após a 
tenda do abraço se identificaram mais seguros e menos submissos. Foi identificado 
quatro categorias de análise: Contribuições da Tenda do Abraço na gestão do 
autocuidado; tenda do abraço como metodologia produtora de cuidado com o outro; 
tenda do abraço e o estreitamento das relações interpessoais; percepção dos alunos 
sobre a promoção de bem-estar no meio acadêmico em decorrência da tenda do 
Abraço. Com aplicação do método JT, em todas as escalas tiveram participantes 
que apresentaram mudanças confiáveis. A Tenda do Abraço apresentou-se como 
uma metodologia de cuidado humanescente, sistematizada e potente para conexão 
consigo e com o outro, melhorando a qualidade das interações interpessoais dos 
universitários, sendo possível sua institucionalização como uma vivência lúdica 
integrativa - VLI no âmbito das PICS.  
 

Descritores: Terapias complementares; Relações interpessoais; Estudante de 
enfermagem. 



 
 

ABSTRACT 
 
This research aimed to systematize the attempt to embrace as a care methodology in 
the context of PICS. It is a research of mixed method and with concomitant 
triangulation of data, an existential action research was carried out with an 
exploratory route of qualitative and quantitative methods. The Interpersonal 
Interaction Inventory I3 was carried out, a sociodemographic questionnaire, Tendas 
do Abraço and a form with open questions. The target audience was 48 students 
from the Faculty of Nursing - FAEN of the State University of Rio Grande do Norte - 
UERN. The results show that the most assumed characteristic in interpersonal 
relationships by university students is that of Affective-Kindness - LM, while the least 
assumed was that of Coldness-Hostility (DE). After participating in the Embrace 
tents, the students presented a significant change in the Insecurity-Submission scale 
- HI, and it is possible to state that the effects of the Embrace Tent are different for 
each individual and in all scales there were participants who changed significantly. 
Four categories of analysis were identified: Tenda do Abraço's contributions to self-
care management; hug tent as a methodology that produces care for others; hug tent 
and closer interpersonal relationships; students' perception of promoting well-being in 
the academic environment as a result of the hug tent. Tenda do Abraço was 
presented as a humanescent, systematic and powerful care methodology for 
connection with oneself and with the other, improving the quality of interpersonal 
interactions among university students. 
 
Descriptors: Complementary therapies; Interpersonal relationships; Nursing student
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1 INTRODUÇÃO 

 

Gosto de comparar a poesia a um abraço, que consegue fazer um 

carinho na alma sem nem saber qual é a dor que você está sentindo. 

A poesia se adapta à sua dor. É um abraço cego e despretensioso, 

como quem diz: Venha! Tá doendo? Pois deixe eu dar um arrocho 

que vai lhe fazer bem. (Bráulio Bessa) 

 

1.1. PRÁTICAS INTEGRÁTIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE  

 

As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PICS constituem-se 

como um fenômeno contemporâneo social e institucional no campo da saúde, sendo 

um movimento que busca romper a interface saúde-doença (TESSER; SOUSA, 

2012), favorecendo produção de afetos e afecções (ROLNIK, 2006). 

Nesse campo de atuação surge e se sustenta com o olhar de um processo de 

saúde e doença amplas, com anseio de um cuidado integral do ser humano, com 

cuidados terapêuticos eficazes e seguros, com processos naturais de promoção de 

saúde, prevenção e recuperação de doença (TESSER; SOUSA; NASCIMENTO, 

2018; OMS, 2013; BRASIL, 2006). As PICS não só complementam o cuidado 

tradicional como elas contribuem para uma ampliação e aprofundamento do olhar do 

cuidado e oferecimento de outras terapias, em todos os níveis de atenção, 

pincipalmente na atenção básica, ou seja, elas também integram o cuidado. 

Além de tudo isso, no âmbito das PICS, os profissionais de saúde são 

estimulados a um olhar ampliado do processo saúde-doença e a promoção do 

cuidado integral, principalmente do autocuidado, autoconhecimento e cuidado 

integral e natural do corpo-mente, promovendo qualidade de vida e reflexão acerca 

de cada contexto. É um incentivo para outro modo de produzir saúde, na busca do 

equilíbrio do ser humano diante si, do meio em que vive e as relações sociais 

(AZEVEDO; MOURA; CORRÊA; MATA; CHAVES; CHIANCA, 2019), sendo assim 

embasada nas abordagens da humanescência e da salutogenese.  

A humanescência é a capacidade natural que os seres humanos têm de 

emanar energia, quando se vivencia situações e emoções que permitem a 

transmissão de um fluxo energético multidirecional e multifocal para si, para os 

outros e para o espaço ao redor. Todos os indivíduos possuem a capacidade de 
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humanescer, entretanto a forma de ser e estar no mundo vai definir a qualidade e 

quantidade de seu fluxo energético. Promover humanescência é estimular que a luz 

que existe no interior de cada ser flua. Desse modo, a vida torna-se uma contínua 

tomada de consciência de si e da realidade ao entorno. E a partir dessa consciência 

adotada que a vida tem sentido, desenvolvendo nossas habilidades, aprendizados e 

transformações (CAVALCANTI; 2008; SAMPAIO; CUSTÓDIO; CUSTÓDIO; 

CAVALCANTI, 2010). 

A humanescência é baseada em quatro princípios básicos: sensibilidade, 

criatividade, ludicidade e reflexibilidade. Sensibilidade é uma potencialidade que o 

ser humano possui para entrar em contato com o que há de mais sutil no processo 

da existência. A criatividade surge quando se pensa algo inovador e ser capaz de 

colocar em prática, o ato de criar é essencial na prática e no fluir da humanecência, 

A ludicidade, uma permissão para liberar a imaginação, vivenciar o fluxo, o sentido, 

o brincar e o prazer. E, a reflexividade pode ser vivida de duas formas: a 

reflexividade histórica e reflexividade vivencial, a histórica é a própria reflexão do 

contexto histórico em que as coisas estão acontecendo, a partir de cada experiência 

de vida. A reflexibilidade vivencial possibilidade diferentes formas de experiência 

com a humanescência (SAMPAIO, 2009). 

E, no que se refere à abordagem da salutogênese, surgiu a partir da segunda 

metade do século passado, com Antonovsky. Foi um conceito que impactou muitas 

crenças da medicina ocidental por conduzir para uma dimensão produtiva da saúde, 

direcionando ao um bem-estar. Mesmo assim, é válido ressaltar que a salutogênese 

não nega a doença, bem menos a necessidade de estudos nesse viés, afirmando 

que a saúde e a doença se articulam na própria vida (OLIVEIRA; COSTA, 2012; 

LUISA; ELISA, 2014; MARÇAL; HEIDEMANN; FERNANDES; RUMOR; OLIVEIRA, 

2018). 

A salutogênese possibilita que os indivíduos vivam de maneira mais ativa 

diante das adversidades, pessoas e do mundo. Busca que as pessoas 

compreendam quais as potencialidades que as tornam mais saudáveis, foca em 

criar competências para que todos possam lidar com os problemas e desafios do 

cotidiano (OLIVEIRA; COSTA, 2012; LUISA; ELISA, 2014). 

Um grande movimento para expansão das PICS teve início na Rússia, em 

1978, quando ocorreu a Primeira Conferência Internacional de Assistência Primária 

em Saúde Alma Ata, nesse momento surgiram às recomendações iniciais e estímulo 
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pela Organização Mundial de Saúde - OMS para que as PICS fossem implantadas 

nos sistemas de saúde de todos os países membros, assim como o estímulo ao 

desenvolvimento de estudos científicos para ampliação da segurança, eficácia e 

qualidade dessas práticas e, assim, difundiram-se de forma lenta e gradual em todo 

o mundo. A partir desse momento, a OMS criou o Programa de Medicina Tradicional 

com a finalidade de defender os conhecimentos tradicionais em saúde (JÚNIOR, 

2016).  

No Brasil, o debate acerca das PICS teve início em meados da década de 80, 

depois de todas as evidências e estímulos, principalmente após a 8ª Conferência 

Nacional de Saúde de 1986, a qual direcionou apoio o uso das PICS na assistência. 

O texto constitucional de 1988 que deixa claro que a saúde é um direito de todos e 

dever do Estado também se apresenta como grande peso para o crescimento das 

PICS. E a Política Nacional de Promoção da Saúde, que foi um espaço onde deu 

muita visibilidade as reais necessidades em saúde da população, tendo em vista que 

toda oferta de cuidado era concentrado no modelo biomédico, excluindo outras 

formas de produzir cuidado, saberes e práticas (FERREIRA NETO; KIND, 2010).  

Outro evento que culminou para expansão das PICS foi a I Conferência 

Internacional sobre Promoção a Saúde em Ottawa, Canadá, em 1986. Nesse 

espaço foi afirmado que os fatores políticos, econômicos, sociais, culturais, 

biológicas, ambientais e a forma de produzir cuidado interferem no processo 

saúde/doença, deixando de ser, nesse momento, apenas as questões biológicas. 

Foi defendido também que os serviços de saúde passariam a ter uma visão mais 

abrangente, alcançando e acatando as diversidades culturais, incentivando a 

participação de outros setores, outras disciplinas e reconhecendo a própria 

comunidade (NASCIMENTO, 2013). 

As discussões, no Brasil, foram se aprofundando mais intensamente após a 

criação do Sistema Único de Saúde – SUS, Lei 8.080 de 1990 (GENIOLE; 

KODJAOGLANIAN; VIEIRA, 2011), principalmente a partir da percepção ampliada 

dos princípios e diretrizes desse sistema (BRASIL, 1990; BRASIL, 1996). 

Em 2002 foi lançado o documento pela OMS chamado: Estratégia da OMS 

sobre Medicina Tradicional 2002-2005, tendo como pressuposto reafirmar os 

princípios registrados na Alma Ata (JÚNIOR, 2016), apontando diversas razões para 

a institucionalização das PICS, tais como: o baixo custo e a elevada efetividade. E, 
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desde então, a OMS vem reforçando e incentivando a disseminação do uso das 

PICS.  

No Brasil, apenas em 2006, foi regulamentada, a Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares do Sistema Único de Saúde – PNPIC-SUS, tendo 

como pilar a Medicina Tradicional Chinesa - MTC e pensando uma atenção ao 

cuidado mais humanizado e integral. Contribuindo o fortalecimento dos princípios 

fundamentais do SUS (BRASIL, 2006) e possibilitando que os profissionais não-

médicos pudessem trabalhar com as PICS de forma credenciada e remunerada pelo 

SUS (AZEVEDO; MOURA; CORRÊA; MATA; CHAVES; CHIANCA, 2019; SILVA; 

SOUSA; CABRAL; BEZERRA; GUIMARÃES, 2020). 

No Rio Grande do Norte, o Conselho Estadual de Saúde aprovou, em 2011, a 

Política Estadual de Práticas Integrativas Complementares - PEPIC/RN, portaria nº 

274/gs, de 27 de junho de 2011. Este documento considera PIC: Medicina 

Tradicional Chinesa – Acupuntura; Homeopatia; Plantas Medicinais e Fitoterapia; 

Termalismo Social/Crenoterapia; Medicina Antroposófica; Práticas Corporais 

Transdisciplinares e Vivências Lúdicas Integrativas (RIO GRANDE DO NORTE, 

2011 

 A Política Estadual do Rio Grande do Norte trouxe duas novas abordagens 

metodológicas, sendo elas: Práticas Corporais Transdisciplinares e Vivências 

Lúdicas Integrativas. As Vivências Lúdicas Integrativas “propiciam diferentes modos 

de sentir o fluir das emoções de alegria em contextos socioculturais específicos do 

adoecimento humano, buscando corporalizar o princípio de integralidade da vida” 

(RIO GRANDE DO NORTE, 2011), pilares estes que a Tenda do Abraço - TA se 

ancora e estabelece.   

Em 2018, o Ministério da Saúde ampliou o número de práticas ofertadas pelo  

SUS, constando então 29 PICS reglamentadas, apiterapia, arterapia, aromaterapia, 

ayurveda, medicina radional chinesa - acupuntura, bioenergética, constelação 

familiar, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos, medicina 

antroposófica, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, termalismo social, meditação, 

quiropraxia, reflexoterapia, shantala, terapia comunitária integrativa, yoga, 

cromoterapia, plantas medicinais e fitoterapia, homeopatia, reik, ozonioterapia, 

terapia de florais (BRASIL, 2018). 

 Ainda em 2018 foi instituído o primeiro Núcleo de Práticas Integrativas e 

Complementar - NUPICS do interior RN, na cidade de Mossoró, sendo vinculado ao 
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departamento da Faculdade de Enfermagem – FAEN, da Universidade Estadual do 

Rio Grande do Norte - UERN. O núcleo atua em extensão, ensino e pesquisa de 

forma indissociável, realizando ações que fortalecem e reconhecem as PICS com as 

suas diversas possibilidades de cuidado (NELSON, 2019). O NUPICS está 

respaldado nos princípios da salutogênese, no olhar humanescente, visando a uma 

nova cultura do cuidado integral, articulando, portanto, aos aspectos físicos, 

psicológicos, sociais e espirituais. 

 O NUPICS busca articular espaços de diálogo que contribuam com 

aproximação da Universidade com a sociedade, despertando empatia, mudança 

cultural do cuidado em saúde, dirigindo as atividades de forma multiprofissional, 

interdisciplinar e transdisciplinar, estimulando um ambiente harmonioso, exaltando a 

importância do trabalho em equipe (NELSON, 2019). 

Tendo como objetivo articular e fortalecer ensino, pesquisa, extensão, 

responsabilidade social e cidadania, a equipe de profissionais do NUPICS, formada 

por 35 terapeutas, sendo 04 extensionistas sendo um bolsista, 05 professores da 

Faculdade de Enfermagem/UERN, 10 residentes Multiprofissionais em saúde da 

família e atenção básica/UERN, 01 mestranda do programa saúde e sociedade da 

UERN, 15 profissionais voluntários que atuam em quatro grandes projetos, que são 

também espaços de pesquisa, sendo eles: Ambulatório Integrativo: oferece 

atendimentos diariamente e gratuitos para toda comunidade, os atendimentos 

ocorrem por encaminhamentos, chamamentos públicos, ou demanda espontânea 

com contato disponível para agendamento. Pronto Socorro Energético Hospitalar - 

PSEH, as práticas são realizadas para os servidores do Hospital regional Tarcísio 

Maia - HRTM (NELSON, FRANÇA, 2018). O Espaço Meditativo que atua com 

grupos realizando práticas meditativas e contemplativas, vivências lúdicas 

integrativas e práticas corporais transdisciplinares, dispõe de ambiência 

humanescente e acolhedora, com periodicidade semanal, onde foi realizada a 

presente pesquisa. Em 2020, em razão de uma pandemia que se tem como maior 

forma de prevenção o distanciamento social, todas as atividades anteriormente 

citadas foram suspensas e passou a existe o NUPICS-ONLINE, com o objetivo de 

permanecer atendendo e acolhendo toda população (acadêmica e externa). 

 Em 2019 foi instituída em Mossoró - RN a portaria Nº 125/2019-GS/SMS DE 

29 de maior de 2019 com a Política Municipal de Práticas Integrativas e 

complementares no SUS (MOSSORÓ, 2019).  
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1.2.  TENDA DO ABRAÇO  

 

Tudo que a gente sofre; Num abraço se dissolve; tudo que se espera 

ou sonha; num abraço a gente encontra. (Jota Quest) 

 

1.2.1.  Idealização e criação da Tenda do Abraço: seus primeiros passos 

afetivos  

 

A Tenda do Abraço surge como uma metodologia de produção em um novo 

paradigma do cuidado no campo da saúde mental junto as PICS no âmbito das 

Vivências Lúdicas Integrativas - VLI dentro da Política Estadual do Rio Grande do 

Norte, ancorada em um olhar e cuidado afetivo, humanescente (CAVALCANTI, 

2006; SAMPAIO, 2010) e na abordagem da salutogênese (0LIVEIRA; COSTA, 2012; 

LUISA; ELISA, 2014; MARÇAL; HEIDEMANN; FERNANDES; RUMOR; OLIVEIRA, 

2018). E tem como grande inspiração afetiva a Tenda do Conto - TC (GADELHA, 

2015).    

 A TA busca promover humanescência, ou seja, estimular processos 

sensíveis e criativos, possibilitando o fluir da luz interior (SAMPAIO, 2010). Tendo 

em vista que por meio dos encontros, do contato integrativo de cada um consigo 

mesmo, com o outro e com o meio que o humanescer surge.  

Foi com o intuito de levar até as pessoas (comunidades, escolas, local de 

trabalho, universidades...) mais diálogo, amor, afeto e partilha de conhecimento que 

a TA foi idealizada. Os efeitos dos encontros promovidos pela TA são para além das 

afetações das pessoas que participam, pois, ao mesmo tempo em que o indivíduo é 

afetado, ele também promove afetações em outros corpos (MANSANO; 

CARVALHO, 2016). 

É um se permitir aos bons encontros, expandindo as afetações e se abrindo 

para conhecer outros modos de vida e sentir o que melhor se relaciona com os 

nossos corpos (ESPINOSA, 2007), promovendo novas vivências e conhecimentos, 

com amorosidade, respeito por cada história, muito diálogo e olho-no-olho.  

 Os primeiros passos foram dados no ano de 2017, na cidade de Currais 

Novos-RN, em meio ao percurso de atuação de uma equipe de residentes 

multiprofissionais em Atenção Básica a Saúde da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, com apoio dos profissionais de uma equipe da Estratégia de 
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Saúde da Família – ESF (BRASIL, 2017). A equipe de residentes era responsável 

por referenciar dois territórios, fazendo a mesma atuação que uma equipe do Núcleo 

de Apoio a Saúde da Família NASF (BRASIL, 2010). 

 Após o processo de territorialização e reconhecimento das necessidades da 

população, percebeu-se que os usuários, apresentaram sofrimento mental, onde a 

maioria não compreendia e também não vivenciavam o protagonismo do seu 

processo de saúde e adoecimento, por vezes, sendo distantes diante o próprio 

cuidado e a necessidade do cuidado com o outro. Neste sentido, muitos 

questionamentos surgiram referente aos caminhos que poderiam ser trilhados no 

âmbito da rede de cuidado, para além da assistência em saúde. 

 A autora deste estudo, residente da equipe mencionada, após uma manhã de 

debates direcionados a novos casos e possíveis resoluções, idealizou um novo 

processo metodológico, e por fim, o nome: Tenda do Abraço. No mesmo momento a 

primeira Tenda do Abraço, foi planejada, tendo em vista o mês alusivo, a temática 

central, depressão. Diante dos resultados positivos, novas temáticas foram surgindo, 

como o sofrimento mental, suicídio, bullying, violência doméstica entre outros, 

atuando assim em diversos temas, que, de alguma forma, tinham conexão com a 

saúde mental. 

Por meio do ingresso no Programa de Pós-Graduação em Saúde e 

Sociedade - PPGSS da UERN e a vinculação ao Núcleo de Práticas Integrativa e 

Complementar – NUPICS foi iniciado o presente estudo, tendo em vista a 

necessidade de sistematizar e pesquisar sobre esta metodologia de cuidado no 

âmbito das PICS. Concomitante a pesquisa, foram realizadas Tendas em escolas e 

órgãos de Saúde com temáticas que envolviam relações interpessoais. No mesmo 

ano, foi publicado o primeiro capitulo de livro apresentando relato de experiência 

sobre a Tenda do Abraço (COSTA, NELSON, FRANÇA, 2018).  

 

1.2.2.  Caminho metodológico da Tenda do Abraço  

 
Enquanto houver um abraço, há de haver esperança (Braúlio Bessa) 

 

 A Tenda do Abraço é uma metodologia itinerante de cuidado que evidencia a 

necessidade de cultivar novos olhares para si e para o outro, oportunizando 

momentos de cuidado, escuta, fala e toques. Por meio de um roteiro não engessado 
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em que os sujeitos têm a possibilidade de cuidar de si e perceber a necessidade do 

cuidado com o outro, com o aparato das PICS.  

BOFF (2005) afirma que o autocuidado antecede o cuidar do outro. Mas, ao 

mesmo tempo o cuidado de si e do outro inter-relacionam, como bem afirma o poeta 

Cearense Ray Lima: “cuidar de si é cuidar do outro, cuidar do outro é cuidar do 

mundo”. Sendo assim possível classificar a TA como uma tecnologia leve do 

cuidado (MERHY; FRANCO, 2003) e apostar na sua inserção como uma vivência 

lúdica integrativa no âmbito das PICS. 

 

No campo da saúde, portanto, a ideia de tecnologia não está ligada 
somente a equipamentos tecnológicos, mas também ao trabalho que 
se revela como ação intencional sobre a realidade na busca de 
produção de bens/produtos que, necessariamente, não são 
materiais, mas podem ser simbólicos – ou seja, denominadas 
‘tecnologias leves’, o ser humano necessita das modalidades de 
intervenção em saúde física e psicológica baseadas nas relações, na 
comunicação, no acolhimento, na criação de vínculos e de autonomia 
(SILVA; ALVIM; FIGUEIREDO, 2008). 

 

Uma tecnologia leve pode juntar-se a processos que aflorem o 

autoconhecimento e contribua para o surgimento de novas habilidades pessoais, 

outras formas de lidar com as próprias emoções e maneiras de produzir cuidado, 

assim como se propõem a Tenda do Abraço. 

Com a disposição itinerante da Tenda do Abraço, ela vai ao encontro dos 

sujeitos participantes (local de trabalho, escola, praça, universidade), levando junto 

todos os materiais usados (filtros dos sonhos, óleos essenciais). A cada tenda a 

pessoa que está conduzindo também se refaz de afetos e amorosidade junto aos 

participantes envolvidos, com cada tema discutido, histórias compartilhadas e 

abraços doados em um espaço horizontal de diálogo (FREIRE, 2010).  

É um se permitir saber conversar com amorosidade, é utilizar o mesmo 

espaço com um novo olhar, um novo jeito de se relacionar, usufruindo da liberdade 

de ser quem cada um é. Para Mariotti (2000), saber conversar significa saber 

perguntar, com intuito de promover alterações no outro, enriquecendo as 

experiências do momento presente em um processo diálogo, onde cada indivíduo 

tem a possibilidade de reorganizar suas emoções e um novo contato com as suas 

relações afetivas, oportunizando-se um viver mais harmônico, se permitindo seguir o 
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fluxo da vida, procurando viver de forma mais saudável, fortalecendo e encontrando 

novas redes de afetos. 

Com esta metodologia de cuidado humanescente evidencia-se a 

possibilidade de fortalecimento de vínculos e fortalecimento das relações proximais. 

Barreto (2009) afirma que o respeito ao que é expresso e o diálogo aberto facilita a 

construção de vínculos, liberando as pessoas a terem relações mais saudáveis, sem 

medo de julgamentos.   

A Tenda do Abraço tem uma ambiência acolhedora e afetiva, com o aporte na 

Política Nacional de Humanização - PNH defende a valorização da ambiência como 

uma ferramenta que colabora com melhores relações, tendo em vista a busca por 

organização de espaços saudáveis e acolhedores. Nesse contexto, assim como 

PNH, a TA também apresenta como base o conceito de transversalidade por meio 

da experiência de cada participante interagindo com a integração e conexão de 

diferentes práticas e saberes (BRASIL, 2013).  

Com toda a sua potencialidade de afeto, acolhimento e reflexão, a TA vem 

constituindo-se como parte integrante no âmbito das PICS, por meio do 

compartilhamento de saberes, historias e afetos, oportunizando a ressignificação 

das experiências e ampliando a importância das ações de cada um na vida do outro 

(COSTA; FRANÇA; NELSON, 2019). 

Mesmo a TA tendo temáticas previamente escolhida e elaborada, ela não tem 

nenhum tipo de intenção em focar e tratar processos de adoecimentos, mas sim, de 

despertar nos sujeitos uma nova forma de olhar para vida, de olhar para cuidado de 

si e do outro como algo circular, assim como próprio formato físico da tenda (em 

roda), buscando uma relação com o todo (consigo, com o outro e com o meio). 

A TA é sistematizada em quatro momentos mais pontuais e construtores os 

quais se inter-relacionam com os quatro pilares da humanescência (SAMPAIO, 

2009). 

 

1.2.3. Os quatro momentos principais da Tenda do Abraço   

 

1.2.3.1. Primeiro momento - acolhimento afetivo  

 

O acolhimento é a ação de se aproximar, inclusão, é um estar com e um estar 

perto, aceitando, ouvindo, recebendo os que estão chegando ao mesmo tempo aos 
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que já estão ali. Quando se acolhe ao tempo, afirma-se uma relação com alguém. E 

é assim, com compromisso no reconhecimento do outro, acolhendo suas diferenças, 

sentimentos, modos de vida e proporcionando encontros potentes que o acolhimento 

se constitui como a diretriz de maior relevância ética e estética da Política Nacional 

de Humanização - PNH e do Sistema Único de Saúde – SUS, comprometida com o 

coletivo, estimulando protagonismo e vida (BRASIL, 2010).  

Acolhimento está conectado a ação de cuidado. Cuidar é entrar em sintonia 

com o outro, com o ambiente, é escuta, comunhão, cordialidade, uma convivência 

amorosa (BOFF, 2005). Gerando com isso a sensibilização entre os envolvidos, 

sensibilizar é a própria habilidade de sentir e de ser afetado. Tanto a sensibilidade 

como a afetividade são forças que movimentam, comovem, bagunçam e inquieta os 

envolvidos (MAGALHÃES, 2011). 

Na tenda, esse momento é registrado por cada chegada, troca de olhar 

cuidadoso, sorrisos, abraços, boas vindas, a breve explicação sobre a vivência da 

Tenda do Abraço e a sensibilização. A sensibilização é conduzida também por meio 

de ferramentas (músicas, dinâmicas, fábulas, poesias, contos, meditações...) que 

transmitam reflexões sobre o momento, conforme tema e contexto a ser discutido. A 

ludicidade (SAMPAIO, 2009) é um componente muito presente nessa etapa, apesar 

de perpassar todas as outras. 

 

1.2.3.2. Segundo momento – tecendo saberes  

 

É um momento de troca e construção de saberes, não existe uma postura 

vertical de um ensina e outros apreendem, há uma articulação e confronto recíproco 

de saberes, em um formato horizontal, proporcionando um espaço de colaboração, 

no qual todos os envolvidos são participantes e construtores daquele momento e de 

novas realidades (FÉLIX-SILVA; NASCIMENTO; ALBUQUERQUE; CUNHA; 

GADELHA, 2015) 

Essa construção de saberes, além de harmonizar os conhecimentos 

expressados pelo o grupo, proporcionando mais integração e, sobretudo, maior 

possibilidade de transformação da realidade, com direcionamento de onde se pode 

intervir. Tendo em vista que a aprendizagem é algo construtivo, reconstrutivo, 

transformador (FREIRE, 2011).  
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Há nesse momento a reflexões sobre o tema com direcionamento e a sua 

conexão com o cuidado de si e o cuidado com o outro, com consciência que naquele 

espaço não tem como o objetivo a transmissão de informação, mas sim, de estimular 

reflexões.  

Não existe um lugar centralizado de fala, todos são protagonistas com sua as 

emoções, sentimentos, lembranças, conhecimento, fala e escuta. Não há saber mais 

relevante do que outro existe diálogo sobre diferentes saberes.  

 

1.2.3.3. Terceiro momento – Conexões e reflexões  

 

Momento de articulação do conhecimento com as histórias vividas. É a partir 

do compartilhar experiências de vidas que flui a conexão e afetação para e com o 

outro, onde cada um pode se oportunizar a olhar para o seu vivido através do vivido 

do outro e assim perceber formas e possibilidades de mudanças, ressignificação ou 

até mesmo de alcançando um melhor caminho. 

É visível que quando se é construído em conjunto, com o outro e junto ao 

outro, mais saberes são difundidos, e isso, por si, já torna a Tenda do Abraço 

transformadora, tendo em vista que após o termino de cada encontro, cada um leva 

um pouco de cada um, carrega consigo um pouco do que foi vivenciado e com a 

possibilidade de introduzir em outros contextos da vida, na casa, no trabalho, na 

universidade... Com novos olhares, com novos fazeres, com novos afetos 

(MENESES; UBESSI; LEMÕES; MACHADO; FRIEDRICH; JARDIM; LANGE, 2017).  

Por meio da reflexão, fala e escuta, as pessoas vão conseguindo se adaptar e 

ressignificar as situações vivenciadas. Refletindo sobre as experiências, se permitem 

a demostrar suas competencias com mais autoconfiança, autoestima, clareza e até 

mesmo aceitando mudanças com mais facilidade. O que se conecta também com a 

sensibilização (SAMPAIO, 2009), no fazer refletir por meio da junção do saber com o 

vivido.    

É a partir dos bons encontros, prevendo a escuta qualificada, onde todos tem 

o direito de falar e de ser escutado, que vai acontecendo um permiti-se o 

desenvolvimento de uma relação de amorosidade consigo e com o outro (LEAL, 

2007; ESPINOSA, 2015). 

Ao tomar consciência da experiência do outro, as conexões são estabelecidas 

com a sua própria vida, abrindo-se para fazer descobertas, percebendo que cada 
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pessoa tem a sua trajetória e os seus saberes, possibilitando olhares de mais 

amorosidade. 

Os participantes se identificam com as falas e vivências um dos outros, 

ocorrendo uma identificação e um reconhecimento de si nas histórias do outro, 

apontando que tal identificação impulsiona a circularidade e singularidade de cada 

vivência. A escuta dá passagem a novas reflexões e práticas, oferecendo aos 

envolvidos, oportunidades de estabelecer vínculos entre si e de proporcionar 

acolhimento mais efetivo um com outro (GADELHA, 2015). Fortalecendo a relação 

entre os envolvidos e contribuindo para elaboração de nossos sentidos para suas 

vivências e aprendizagem significativa, o que só é possível com reflexão baseada na 

generosidade e na afetividade (KLAUSEN, 2017).   

 

1.2.3.4. Quarto momento – Cooperação e autocuidado 

 
O abraço cria um círculo de cooperação que promove o crescimento e a cura. 

Quando abraça o outro num momento de compreensão, é mostrado os sentimentos 

e reafirmado a crença no que é sentido (PEREIRA; LAPA ESTEVES, 2010). 

Mariotti (2000) pontua que saber abraçar pressupõe saber amar e quem ama 

oferece cuidado, para ver o outro e sentir vontade de abraçar, amar, é necessário 

primeiro olhar para si mesmo, para a partir de então ir se relacionando com o 

mundo. Aprender a abraçar é se abrir para si, para o outro, para a vida. Ao abrir os 

braços para abraçar, também estar permitindo abrir o coração para amar. 

O amor liberta e compreende, é a expressão máxima da vida, é com ele que 

existe o cuidado, a expressão de harmonia e zelo (MORAES, 2003). Afinal, “sem 

cuidado e sem ternura, a vida não floresce. A chama da vida tende a se extinguir 

mais rapidamente” (MORAES, 2003, p. 278).  

O fechamento da Tenda do Abraço é para além de uma despedida, é um 

alerta que ninguém está sozinho, tendo em vista que passa a existir uma egrégora 

de cuidado e afeto. E assim, a ascendência da TA se constitui e se fortalece na 

construção de vínculos, escuta, acolhimento e a afetividade para que aquele espaço 

seja de fato terapêutico e transformador na vida dos que de alguma forma estão 

fazendo parte daquele processo. No momento da tenda todos são protagonistas, 

seja com a sua experiência de vida, com o seu caloroso abraço, com saberes 
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científico ou popular, com olhar cuidadoso. Todos se fazem atores e produtores de 

novos fazeres. 

 

1.3.  CONTEXTO ACADÊMICO E AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

 

A maneira como acontece às relações, definem a convivência entre os 

indivíduos e com o meio. A qualidade dessas relações são muito relevantes para a 

permanência do bem-estar ou sofrimento, os sentimentos que afloram em cada 

ambiente são muito determinantes para o modo que individuo vai reagir naquele 

espaço (PEREIRA; TRENTINO; ALVES; PUGGINA., 2019). 

Em sala de aula, manter um bom relacionamento interpessoal pode ser um 

desafio, tendo em vista que são muitas pessoas em um único ambiente, com 

características e motivações diversas com o mesmo objetivo, de cumprir com as 

obrigações acadêmicas. E o sentir-se bem em qualquer contexto interfere 

diretamente na forma em cada pessoa reage naquele ambiente (TRENTINO; 

CAVALHEIRO; SILVA; PUGGINA, 2014; PEREIRA; TRENTINO; ALVES; PUGGINA, 

2019). 

O modo como os universitários se relacionam, é algo que vem se percebendo 

um interesse de estudos âmbito nacional, tendo em vista que em todo o processo de 

graduação os alunos precisam de grandes adaptações e capacidade de elaboração 

de conflitos. No início do curso vem toda adaptação da vida universitária, no meio do 

curso chegam às responsabilidades sociais sobre o papel profissional, e no final do 

curso aparece todos os questionamentos e medo do mundo fora da universidade e 

as dificuldades do mercado de trabalho (BUENO; LEMOS; TOMÉ, 2004). 

A extensa carga horária, as dificuldades de ordem financeira, mudança de 

cidade e o processo para adquirir novas amizades são fatores que transmitem 

fragilidade para os acadêmicos. Essas barreiras podem afetar o desempenho 

cognitivo do aluno, suas relações e afetar até mesmo o futuro profissional, surgindo 

assim à necessidade da universidade de pensar estratégias de cuidado que 

amenizem os danos durante a vida acadêmica (COSTA; MOREIRA, 2016; PEREZ; 

BRUN; RODRIGUES, 2018). Outras dificuldades que vêm sendo apontadas por 

universitários é a falta de habilidade em lidar com o estresse e a falta de iniciativa, 

duas questões relevantes para as interações interpessoais. Mas, vale salientar que o 

para se adquirir habilidade nas relações interpessoais é necessária uma longa 
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trajetória, dependente diretamente de um trabalho interno, de autoconhecimento, o 

que nem sempre é fácil (MUNARI; COSTA; CARDOSO; ALMEIDA, 2003). 

Os primeiros estudos encontrados na literatura sobre relações interpessoais 

foram na década de 60 (TAVARES; COUTO; SILVA, 2012), e, a psicologia, desde o 

seu surgimento enquanto ciência detêm os olhares para essa temática (DEL 

PRETTE, DEL PRETTE, 2018). As relações interpessoais são consideradas um dos 

principais fatores que influencia a dinâmica do processo grupal, pode ser 

compreendida como vínculos estabelecidos entre duas ou mais pessoas, que variam 

conforme o tempo de duração (FISCHER, 2002).  

Wagner, Thofehrn, Amestoy, Porto e Arrieira (2009) afirma que é 

imprescindível o estabelecimento de bons relacionamentos interpessoais para que 

seja possível realizar um melhor cuidado terapêutico, tanto no âmbito individual, do 

próprio profissional, como também na execução do seu trabalho, melhora a 

qualidade dos atendimentos. As dificuldades de relacionamento dentro de um grupo 

podem prejudicar o andamento do processo do cuidado, além de tornar o ambiente 

desagradável e prejudicar a saúde das pessoas envolvidas (SILVA; MEDEIROS; 

QUENTAL, 2016). 

As habilidades de interação sociais são muito necessárias no contexto 

acadêmico, é imprescindível que os acadêmicos possam ter momentos de cuidado 

de si e autonomia para falar da sua realidade, muitas vezes com expressões de 

sofrimento que antes podem ter passado despercebidas e assim promover melhores 

relações e qualidade de vida dentro e fora do ambiente de acadêmico (SILVA; 

MEDEIROS; QUENTAL, 2016; SANTOS; COPELLI; BALSANELLI; SARAT; 

MENEGAZ; TROTTE; STIPP; SODER, 2019). E, trabalhando essas questões logo 

na graduação estará promovendo profissionais com maior facilidade de interação, 

tendo em vista que o enfermeiro necessita de manter um bom diálogo com a equipe 

multiprofissional, paciente, familiar e com a rede de cuidado (SANTOS; COPELLI; 

BALSANELLI; SARAT; MENEGAZ; TROTTE; STIPP; SODER, 2019). 

As pesquisas já apontam que as pessoas que têm melhores relacionamentos 

interpessoais são mais saudáveis, com melhor qualidade de vida, são mais 

realizadas profissionalmente, produzem mais em seus trabalhos e tem mais sucesso 

profissional, um bom desempenho depende de um conjunto de competências 

pessoais e habilidades de relacionamento (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2011).  
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Então, conforme a necessidade de um olhar cuidadoso no âmbito das 

relações interpessoais no contexto acadêmico que surge o presente estudo, tendo 

em vista que a Tenda do Abraço é uma metodologia de cuidado que se propõe a 

estimular o cuidado de si, do outro e do meio em que se vive.
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2. OBJETIVO GERAL 

 

Sistematizar a Tenda do Abraço como uma metodologia de cuidado no 

contexto das PICS.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Descrever o impacto da Tenda do Abraço no contexto das relações 

interpessoais. 

Efetivar a Tenda do Abraço como uma vivência lúdica integrativa no âmbito 

das PICS. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. TIPO DE PESQUISA  

 

Esta é uma pesquisa de método misto e com triangulação concomitante de 

dados. Foi realizada uma pesquisa-ação existencial que analisou as evidências da 

influência da Tenda do Abraço nas relações interpessoais de aluno de enfermagem 

da UERN, através de um percurso exploratório com métodos qualitativos e 

quantitativos (CRESWELL, 2010; BRANDÃO, 1987; BARBIE, 2007; TONETTO; 

BRUST-RENCK; STEIN, 2014).  

Na pesquisa-ação existencial traz em si duas propostas primordiais: a 

transformação da realidade pesquisada e o cultivo do conhecimento. A pesquisa-

ação busca compreender e explicar a realidade estudado com intuito de transforção 

dos modos de existir, devendo permitir que os envolvidos expressem suas  

necessecidade individuais e coletivas (BARBIER, 2002). 

O pesquisador precisa ser muito além de um especialista, ele necessita se 

abrir para um encontro humano. A pesquisa-ação requer um pesquisador com 

evolvimento afetivo com os envolvidos, sem fazer parte do mesmo grupo, exigindo 

uma postura autonoma. Deve-se implicar com o contexto social o qual está inserido 

e nos jogos de desejos e interesses do invividuos que compõe o grupo (BARBIER, 

2002; BARBIER, 2007). 

 

3.2. CENÁRIO DA PESQUISA  

 

A pesquisa foi realizada na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte no 

campus de enfermagem da cidade de Mossoró – RN, Faculdade de Enfermagem - 

FAEN. No momento em que a pesquisa deu início contava com 92 alunos, sendo 

esses divididos entre as turmas do 1º, 3º, 5º, 7º e 9º período.   

 

3.3. POPULAÇÃO DA PESQUISA 
 

Participaram um total de 48 alunos, sendo esses do 1º, 3º e 5º período do 

curso de enfermagem da Faculdade de Enfermagem - FAEN da Universidade 

Estadual do Rio Grande do Norte. Os alunos do 7º e 9º período não participaram em 
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decorrência dos critérios de inclusão, em participar de no mínimo duas Tendas do 

Abraço, tendo em vista que esses alunos estavam vivenciando uma fase de estágios 

e não conciliaram um tempo para pesquisa. Vale ressaltar que a entrada de alunos 

na instituição é anual, por isso os semestres avaliados são ímpares. 

 

3.4. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

- Alunos não estando regularmente matriculados 

- Participação mínima de duas Tendas do Abraço. 

 

3.5 RISCOS E BENEFÍCIOS 

 

No que se refere aos riscos relacionados a esta pesquisa, podemos citar: de 

ordem emocional: medo de participar da Tenda do Abraço, por ser algo novo. 

Mesmo sendo um processo totalmente ativo, todo modo de funcionamento foi 

esclarecido aos participantes de forma minuciosa para minimização deste risco. De 

ordem pessoal: receio que os dados e/ou informações sejam expostos e seu 

anonimato fosse quebrado ou até mesmo o medo de se expor aos demais colegas 

de turma. O anonimato/privacidade foi garantido uma vez que na pesquisa os dados 

de identificação dos participantes foram mantidos sob a responsabilidade da 

pesquisadora responsável e mantidos sob sigilo e antes de iniciar a tenda era posto 

o compromisso por sigilo de todos. Risco de ordem acadêmica: Ficar com pouco 

tempo entre uma aula e outra. Todo o processo foi realizado nos finais das aulas, 

com tempo máximo de 50min para evitar danos. No que se refere à utilização do 

questionário, poderia ter ocorrido algum desconforto ou constrangimento em 

responder a algum item do questionário utilizado na pesquisa, medo de ser 

identificado ou quebra de sigilo, além de cansaço ou vergonha ao responder o 

questionário.  

Para minimizar tais riscos, o participante foi assegurado de que as respostas 

obtidas seriam confidenciais; o questionário não tem identificação pelo nome para 

que seja conservado o anonimato; todos os alunos obtiveram esclarecimento inicial 

sobre a pesquisa; garantia de sigilo, como também a clareza sobre a participação 

voluntária. Além das medidas de precaução/prevenção de riscos, foi frisado que o 
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participante tinha o direito de se recusar a responder qualquer item sem nenhuma 

penalidade. 

      Os benefícios fundamentam-se no fato de que tal estudo proporcionou 

informações inerentes às interações interpessoais dos acadêmicos; com a execução 

da Tenda do Abraço foi proporcionado aos indivíduos momento de cuidado; com a 

visibilidade da TA pode-se expandir estratégias de cuidado e melhoria das relações 

interpessoais e saúde mental dos acadêmicos; e contribui com a estruturação do 

conhecimento na área.  

 

3.6. COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados aconteceu entre os dias 30 de julho a 05 de dezembro de 

2019. Do dia 30 de julho a 03 de setembro foram realizados a explicação sobre o 

processo da pesquisa, assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 

TCLE e os preenchimentos dos inventários. Do dia 09 de setembro ao dia 08 de 

novembro ocorreram as Tendas do Abraço. E de 12 de novembro a 05 de dezembro 

aconteceu a segunda aplicação do inventário e a elaboração do formulário. Todo o 

processo de coleta de dados foi realizado de forma coletiva, em sala de aula, cada 

turma em sua sala.  

No primeiro contato com os alunos foi apresentada a proposta e o convite 

para participação voluntária da pesquisa. No mesmo momento, os alunos que 

tiveram interesse em participar assinaram o TCLE e foram orientados e solicitados a 

responderem o Inventário de Interação Interpessoal I3 e um questionário 

sociodemográfico contendo as informações sobre período do curso, sexo, idade, 

religião, se em algum momento já fez uso de alguma PIC, qual PIC já fez uso, 

estado civil, cidade em que mora, etnia, com duração média de 50min em cada 

turma.  

Ao longo de toda a pesquisa foi utilizada a observação participante 

existencial, a escuta sensível o diário vivencial, como ferramenta da pesquisa-ação 

existencial para ampliação do cuidado e descobertas sobre a potência do encontro 

daqueles alunos com a Tenda do Abraço. A observação participante existencial foi 

essencial na percepção de como o grupo estava aceitando cada momento e 

permitindo-se vivenciar e deixar fluir. A escuta sensível se constitui em olhar 

empático, na busca de compreender ideias, histórias, valores que cada um 
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apresentava. E, o diário vivencial, permitiu a pesquisadora registrar suas percepções 

e afetações dos momentos vividos em cada encontro (SAMPAIO, 2009).  

Com intuito de verificar a potencialidade da Tenda do Abraço também com 

dados numéricos (quantitativamente), foi utilizado o Inventário de Interações 

Interpessoais – I3. O I3 foi elaborado por Couto (2018), baseado no círculo 

interpessoal de Kiesler (1983), com a finalidade de mapear o comportamento 

interpessoal, podendo ser representando de três forma diferentes: autoclassificação, 

interagente e observado. No atual estudo a forma utilizada foi a de autoclassificação. 

O inventário é dividido em 8 escalas bidimensionais, as quais indicam os índices de 

confiança interna, conforme Couto (2019):  

 

• Segurança-dominância - PA (α=0,87), pessoas que se caracterizam nessa 

escala costumam se comprometerem com responsabilidade com as pessoas 

que interagem, gostam de conduzir as situações e a rotina das pessoas da 

sua convivência. É seguro e confiante. Em pontuações na escala mais 

elevadas, são pessoas que são firmes em relação as suas opiniões, procuram 

persuadir os outros em relação ao seu ponto de vista.  

 

• Competição-Desconfiança - BC (α=0,81), pessoas com essa escala 

prevalente costumam considerar que suas próprias intenções e desconfiar 

das intenções das pessoas a sua volta. Seus interesses estão à frente, 

competitivo, dando o seu melhor para ser destaque. Em pontuações maiores 

nesta escala, as pessoas tendenciam camuflar situações para ganhar 

vantagem. 

 

• Frieza-Hostilidade - DE (α=0,70), pessoas com esse perfil tem uma tendência 

a fugir de ocasiões que proporcionem envolvimento emocional, tem 

dificuldade de expressar afetividade e elogiar as pessoas que interage. Em 

pontuações mais elevadas, essas pessoas tendem a quebrar regras sociais 

de boa convivência com as pessoas do seu núcleo social, recusa a cumprir 

com pedidos e desconsidera opiniões. É visto como bruto, rude e ofensivo. 

 

• Isolamento-Inibição - FG (α=0,81), pessoas com identificação com essa 

escala costumam manter-se distantes, reservadas e com comportamentos 
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mais racionais com as pessoas de sua vivência. Evitam compromissos, 

camuflam sentimentos e ignoram assuntos comuns. Em pontuações maiores 

nessa escala as pessoas costumam evitar contatos e recusam convites. 

 

• Insegurança-submissão - HI (α=0,81), pessoas com esse perfil evitam 

assumir responsabilidades, compromisso, prefere a rotina e é facilmente 

persuadido, cumpre direcionamentos apontados, aceita conselhos, concorda 

com opiniões e prefere não opinar. Em pontuações mais elevada essas 

pessoas não costumam apresentar suas preferências e opiniões pessoais. 

Admite depressa suas dificuldades, duvidas e aceita a culpa atribuída a si. 

 

• Deferência-Confiança – JK (α=0,77), as pessoas com esse perfil aceita as 

pessoas como são, é honesto, confia nas pessoas que interage, dá credito e 

faz comentários positivos sobre essas pessoas. Em pontuações mais 

elevadas costumam destinarem uma confiança excessiva aos outros. 

 

• Calor Afetivo-Amabilidade - LM (α=0,75), as pessoas identificadas nesse perfil 

costumam expressar cordialidade, aprovação e respeito com quem está 

interagindo. É gentil e compreensivo com os sentimentos os outros. Em 

pontuações mais altas, são pessoas que rapidamente cooperam e prestam 

assistência. Podem chegar a defender pessoas até mesmo de atos negativos. 

Chegam a evitar a falar a verdade quando está ofendido.  

 

• Sociabilidade-Exposição - NO (α=0,79) pessoas com esse perfil são atentas e 

susceptíveis as pessoas, fala facilmente, tem interesse sobre assuntos 

comuns. Em pontuações mais elevadas a pessoa tende a agir de maneira 

exageradamente emocional, tentam tornar agradáveis as interações. 

 

 As respostas do I3 são numeradas em uma escala tipo Likert, cada resposta 

deve variar entre (0) “Não me descreve”, até “me descreve corretamente” (5), 

numeradas em uma escala do tipo Likert. A soma dos pontos das escalas pode 

receber um escore bruto que varia entre 0 a 30 pontos, que depois são convertidos 

em escores padronizados a partir da média de pontos obtidos em cada escala.  
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Com intervalos consecutivos de quinze dias foram realizadas as Tendas do 

Abraço, com duração média de 1 hora. A primeira tenda teve como tema Eu comigo; 

a segunda, Eu e o outro; e a terceira teve como tema Eu e o meio que vivo 

(APÊNDICE 1). Após um mês da realização da última tenda foi aplicado novamente 

o Inventário de Interação Interpessoal I3 e um formulário (APÊNDICE 2). No 

decorrer de cada tenda foi feito os arquivos existenciais, com intuito de registrar e 

perceber cada afetação nos envolvidos. 

 No que se refere aos aspectos éticos, à pesquisa foi vinculada ao parecer 

aprovado do Comitê de Ética na Pesquisa no ambulatório integrativo: promovendo 

saúde por meio das PICS, CAAE: 03438418.2.0000.5294, conforme as 

determinações da Resolução n° 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Os 

dados colhidos estão guardados pela pesquisadora responsável da pesquisa e 

serão conservados em segurança e sigilo na sua residência pelo período de 5 anos. 

 

3.7. ANÁLISE DOS DADOS  

 

O processo de análise de dados deu-se início com a análise dos dados 

referentes aos formulários e diários vivenciais, conforme o processo metodológico 

da análise de conteúdo. Seguindo na parte quantitativa da pesquisa, adotando todo 

percurso indicado pela estatística. 

No que se remete a análise dos dados qualitativos, esses foram submetidos a 

análise de conteúdo propostos por Bardin (2009), adotando a seguinte ordem: leitura 

flutuante, organização e preparação do material, uma pré-análise; exploração do 

material e identificação das categorias temáticas; e o agrupamento dos dados por 

categorias e a interpretação a luz do referencial teórico. Sendo verificadas quatro 

categorias temáticas: Contribuições da Tenda do Abraço na gestão do autocuidado; 

Tenda do Abraço como metodologia produtora de cuidado com o outro; Tenda do 

Abraço e o estreitamento das relações interpessoais; percepção dos alunos sobre a 

promoção de bem-estar no meio acadêmico em decorrência da Tenda do Abraço.  

Os dados obtidos com a aplicação do Inventário de Interação Interpessoal I3 

foram digitados software SPSS (Statistical Package for Social Science) versão 20.0 

e de início foram realizadas análises exploratórias, em formato de uma fase de 

controle, com finalidade de examinar a existência de erros, por exemplo, erros de 

digitação. 
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Em seguida, foram estimadas as estatísticas descritivas das respostas 

colhidas através da primeira aplicação do I3, considerando frequências, medidas de 

tendência central (média), medidas de dispersão (desvio-padrão) e de variabilidade 

(percentil) considerando o objeto de avaliar as relações interpessoais.  

A segunda etapa foi comparar os dados das interações interpessoais antes e 

depois da vivência da Tenda do Abraço com a realização com teste T (t-test), para 

avaliar as diferenças estatisticamente significativas. O teste T é um teste estatístico 

utilizado para comparar as médias de dois grupos (KIM, 2015).  

Em seguida, foi realizado o Método JT na análise dos dados colhidos nas 

análises descritivas pré e pós participação na Tenda do Abraço. O método JT realiza 

uma análise comparativa entre antes e depois da intervenção, buscando identificar 

se as diferenças entre esses dados representam mudanças confiáveis e se são 

clinicamente significativas. Para isso, foram identificados no software SPSS 

estatísticas descritivas dos escores pré e pós-intervenção os sujeitos que mais 

apresentaram mudanças, de no mínimo 04 pontos antes e depois. Logo após, com a 

finalidade de comparar os resultados dos dois momentos, foi utilizado os parâmetros 

do critério “B” do Método JT, acontece por uma disposição normativa “sobre a 

distribuição dos escores da população funcional, uma mudança clinicamente 

relevante será considerada quando o escore pós-intervenção desloca o indivíduo 

para dentro da distribuição da população funcional” (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 

2008, p. 502).  

Nesse intuito, buscou-se analisar o Índice de Mudança Confiável (IMC), que 

permite avaliar se as mudanças encontradas entre a pré e a pós-intervenção são em 

decorrência da participação da Tenda do Abraço. A análise da Significância Clínica 

permite confirmar se a TA produziu, aos participantes, mudanças efetivas em suas 

vidas, remetendo a uma mudança da clínica do ser (SÁS ET AL, 2012; DEL 

PRETTE & DEL PRETTE, 2008; PEDROSA; COUTO; LUCHESSE, 2017). 

Tendo em vista a confidencialidade dos dados e bem como identidade dos 

participantes da pesquisa, de forma humanescente as identidades formam 

substituídas por nomes populares de abraços, identificados pela pesquisadora no 

decorrer da pesquisa. A exemplo: abraço de Urso foi nomeado o participante que 

mais demostrou entusiasma no momento do abraço; Abraço de amizade foi para 

aquele que demostrava passar com seu abraço muito cuidado; Abraço mais ou 

menos que não mostrou tanta vontade em retribuir o abraço; e assim por diante. O 
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abraço é antes de qualquer coisa um ato de cuidado, proteção e acolhimento, e são 

esses atributos que buscamos trilar com a Tenda do Abraço.  
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4. RESULTADOS  

 

No total, 48 alunos participaram de todas as etapas da pesquisa, sendo 24 do 

primeiro período, 20 do terceiro período e 16 do quinto período, com idade média de 

20 anos. 95,8% são solteiros, 37,5 são da cidade de Mossoró-RN e 70,8 já fizeram 

uso de uma ou mais Prática Integrativa e Complementar, sendo a auriculoterapia a 

mais utilizada 47,9%. 

As primeiras impressões registradas nos diários vivenciais foram relacionadas 

à vontade e entusiasmas dos alunos, apresentando-se acolhedores, receptivos, 

afetivos e dialogáveis. Ao ser realizado o mapeamento das características 

interpessoais mais frequentes entre os acadêmicos, as médias de respostas 

apontam para um direcionamento semelhante dos comportamentos observados pela 

pesquisadora, assim como ilustrados pela tabela (1).  

 

Tabela 1: Perfil Interpessoal descrito pela amostra. 

 

Fonte: Dados da autora (2020) 

 

A característica na Relação Interpessoal mais assumida pelo grupo foi o calor 

Afetivo-Amabilidade (LM) e quando se considerado o desvio padrão é o menor, 

mostrando que esses indivíduos são bastante homogêneos ao assumires essa 

posição, tendo em vista que apenas dois sujeitos tiveram a pontuação 2,0, um 

número pequeno diante da amostra. Esses atributos demostram que esses alunos 

tendem a defender, ajudar e encorajar as pessoas, demostra esforço para encontrar 

Escala N             Mínimo      Máximo     Média        Des.Padrão 

  

Segurança-dominância PA 48 0,88 4,38 2,37 0,72 

Sociabilidade-exposição NO 48 1,25 3,75 2,40 0,61 

Calor afetivo-amabilidade LM 48 2,00 4,00 3,26 0,5 

Deferência-confiança JK 48 1,13 3,25 2,18 0,51 

Insegurança-submissão HI 48 0,63 3,00 1,85 0,53 

Isolamento-Inibição FG 48 0,50 3,50 1,87 0,69 

Frieza-hostilidade DE 48 0,00 3,00 1,05 0,69 

Competição-desconfiança BC 48 0,50 4,50 2,20 0,79 
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pontos positivos nessas pessoas e podem vir a ficar calado se em algum momento 

forem ofendidos. 

Por outro lado, a característica menos assumida pelo grupo foi a Frieza-

Hostilidade (DE), o polo oposto do LM. Mostrando assim uma baixa tendência em 

esquivar-se de situações de envolvimento emocional, facilidade em expressar 

cordialidade, expressa simpatia às diferenças de estilos interpessoais.  

Nas histórias relatadas em meio as tendas, registradas nos diários vivenciais: 

a tendência em LM também é evidente na fala de Abraço-amigo que remeteu a uma 

lembrança de quando queria ajudar a todo mundo, chegou um tempo da vida que 

não conseguiu dizer um não e começou a ficar adoecida mentalmente. Na segunda 

tenda, quando foi realizada uma dinâmica com toque, Abraço-de-Urso refletiu sobre 

o quanto suas ações estavam ligadas apenas com o bem estar do outro, com 

cuidados para não machucar o outro, sem pensar em si.  

Quando questionado a importância da Tenda do Abraço as respostas também 

foram direcionadas a produção de cuidado e afeto, assim como mostra as seguintes 

falas:  

 

A Tenda do Abraço possibilitou diálogo, preocupação com o próximo  
 
(Abraço coração a coração)  
 
Passei a olhar com mais cautela a realidade dos outros 
 
(Abraço de dança lenta) 
 
Foi um momento no qual trouxe calma e a reconciliação de pessoas 
 
(Abraço fundo do coração) 

 

A segunda característica mais assumida foi a Sociabilidade-Exposição (NO) 

apontando para o fato de que os acadêmicos acreditam serem atentos e 

susceptíveis com as pessoas que costumam interagir, tem facilidade de falar, 

interesse por assuntos ou situações em conformidade com as outras pessoas, são 

espontâneos, expressivos, falam e fazem planos com as pessoas que possuem 

algum vínculo. Enquanto, Isolamento-Inibição (FG) polo oposto da NO apresenta-se 

como a terceira escala de menor identificação e o terceiro maior desvio padrão, o 

que mostra heterogeneidade no grupo. 
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Ainda que a sociabilidade e exposição sejam características muito assumidas 

pelos acadêmicos, ficou expresso nas falas que muitas vezes esses contatos ficam 

muito restritos aos assuntos da universidade, tendo em vista também a alta 

demanda de conteúdo a serem estudados e as conversas serem mais restritas a 

esses, sendo a Tenda do Abraço apontada como algo que contribuiu para melhorar 

as relações afetuosas. Assim como expressa algumas falas: 

 

Conversar com as pessoas e expressar os sentimentos ficou mais 
fácil 
 
(Abraço de amor) 
 
O mais importante foi o contato com as outras pessoas  
 
(Abraço de uma mão só) 
 
As tendas foram momentos importante que proporcionou interação 
mais próxima, leve e aconchegante entre as pessoas 
 
(Abraço de dança) 
 
A tenda foi uma ótimo meio de ajudar os discentes a ver que a todo 
tempo se tem alguém pra confiar e que essa relação é muito 
importante tanto para o convívio acadêmico como para a vida 
 
(Abraço mais ao menos) 
 

A Escala Competição-Desconfiança (BC) é a que apresentou maior desvio 

padrão, significando que a média não corresponde a características de todos os 

participantes. Porém, apenas três participantes tiveram respostas superiores a 3,00, 

podendo apontar que esses indivíduos costumam ter características de preservar 

suas próprias intenções e desconfiares das intenções das outras pessoas, seu 

interesse costuma ser à frente, dá o melhor para ter destaque. O que contradiz a 

postura intensa de amabilidade, assim como apresentou as falas supracitadas.  

Ao realizar a análise de conteúdo, os dados colhidos foram agrupados em 

quatro categorias temáticas, sendo essas: Contribuições da Tenda do Abraço na 

gestão do autocuidado; Tenda do Abraço como ferramenta produtora de cuidado 

com outro; a Tenda do Abraço e o estreitamento das relações interpessoais; 

percepção dos alunos sobre a promoção de bem-estar no meio acadêmico em 

decorrência da Tenda do Abraço.  

Na categoria Contribuições da Tenda do Abraço na gestão do 

autocuidado, os participantes apontaram que através da TA começaram a se 
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perceber, olhar para o próprio corpo, pensamentos e emoções, fazendo com que 

cuidassem mais de si, assim como é ilustrado pelos depoimentos: 

 

O mais importante foi a possibilidade de reflexão, autoconhecimento, 
conhecimento do próximo, coisas que muitas vezes não destinamos 
sequer uma pequena parcela do dia para realizar. A tenda 
possibilitou a descoberta e ajudou a colocar determinados 
sentimentos e ações em prática, resultando em dias mais amenos e 
melhores 
     

(Abraço Rosto Colado) 

 
Eu parei e refleti que há muito tempo não pensava nisso, não 
pensava em mim ou no que me tornei. Ajudou-me muito a voltar a 
pensar em mim 
 

(Abraço Sanduíche) 

 
Percebi que depois de participar das tendas já olho e observo melhor 
o modo como me comporto em relação ao outro e a mim no dia a dia. 
Tendo me controlar, por ser tão ansiosa, ter autocontrole e empatia 
 
(Abraço Padrão) 
 
Passei a preocupar com a qualidade da minha saúde mental e me 
proporcionar momentos de lazer e satisfação pessoal 
 
(Abraço relâmpago) 
 
Depois das rodas de conversa presente nas tendas eu estou 
aprendendo a me cobrar um pouco menos e a acreditar mais em 
mim, no meu potencial 
 
(Abraço de lado) 

 

  

Em relação à categoria Tenda do Abraço como ferramenta produtora de 

cuidado com o outro, foi nítida que a vivência transmitiu a possibilidade para os 

acadêmicos de um olhar empático para outro, compreendendo melhor as 

dificuldades enfrentadas por cada um e se permitindo escutar o outro, assim como 

comtemplam as falas: 

 
A tenda do abraço me permitiu Conhecer melhor a história dos meus 
colegas e respeitar seus jeitos e comportamentos 
 
(Abraço Padrão)   
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Ajudou a entender que todos nós somos diferentes e possuímos 
defeitos, então tem momentos que estamos bem e tem outros 
momentos que estamos mal, sendo importante compreender esses 
momentos 
 
 (Abraço Pelas Costas) 
 
Olhar o lado do outro e perceber que ele também enfrenta 
problemas. Tornei-me menos egoísta e mais humana 
 
(Abraço do Fundo do Coração) 
 
Percebi que comecei a me preocupar mais com os sentimentos das 
pessoas 
 

(Abraço Amizade) 

 
Acho que ajudou a minha observação perante os problemas dos 
outros, entender que todos têm problemas e sempre podemos ajudar 
de alguma forma 
 
(Abraço de Amor) 

  

Os dados armazenados na categoria “a Tenda do Abraço e o estreitamento 

das relações interpessoais” expressão que a após os acadêmicos participarem 

dos três encontros começaram a conversar mais e fortalecer os vínculos, 

destacados nos seguintes depoimentos: 

 

As tendas permitiram conhecer e estreitar os laços com colegas e 
amigos que já conviviam durante dois anos, porém, desconheciam 
diversos sentimentos e histórias relatadas por eles 
 
(Abraço relâmpago)  
 
Houve um incremento na relação com as outras pessoas devido o 
fato de conhecimento de alguns aspectos do outro e de si mesmo, 
tornando as relações mais espontâneas, seguras e agradáveis 
 
(Abraço Amizade)  
 
A temática e proposta em si. Deixou a turma mais unida, pois todos 
nós percebemos que estamos no mesmo "barco" e que unidos 
conseguiremos passar pelas dificuldades mais rapidamente 
 
(Abraço Zen) 
 
Sim, muitas vezes as pessoas que convivem diariamente conosco 
estão passando por problemas, dá sinais e, devido a correria do dia a 
dia não percebemos que aquela pessoa necessita de um abraço. 
Então, percebo que depois tenda estamos conseguindo melhorar 
nessas questões 
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(Abraço ao gosto do Freguês)  
 
Eu comecei a conversar mais com meus colegas sobre outras coisas 
além da vida acadêmica, e o quanto é importante termos empatia e 
saber ouvir também. E isso está deixando a gente mais próximos 
 
(Abraço Grupal) 

  

Na categoria “promoção do bem-estar no meio acadêmico em 

decorrência da tenda do Abraço” os alunos elencaram após participação das 

Tendas do Abraço sentiam-se mais leve mesmo com as cobranças acadêmicas, 

destacados nos discursos abaixo: 

 

As atividades em conjunto proporcionaram um momento muito legal 
e interativo e também os momentos de conversa sobre nós mesmos 
durante a tenda, as meditações ajudaram bastante a relaxar e tirar 
um pouquinho do estresse do dia a dia 
  
(Abraço de lado) 
 
Foi um momento de distração de todas as correrias do semestre, que 
me proporcionou um relaxamento muito bom e que ajudou a 
enfrentar o dia a dia 
 
(Abraço imaginário)  
 
Funcionou como um momento de calmaria em meio a turbulência do 
semestre acadêmico 
 
(Abraço protetor) 
 
No momento da realização da tenda me senti aliviada por conta que 
estava passando por momentos difíceis na faculdade. O sentimento 
é de alivio e tranquilidade 
  
(Abraço camarada) 
 
Foi muito importante a forma na qual fomos acolhidos e em como 
aquele encontro fazia bem para o resto do dia 
 
(Abraço cara a cara) 
 

 

Ao fazer a comparação das características das relações interpessoais antes e 

depois da vivência da Tenda do Abraço. Os resultados apresentados indicaram que 

os padrões de comportamento nas interações interpessoais que mais tiveram 

modificação entre o antes e depois da TA foram HI, BC, NO, PA e DE. Contudo, os 
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resultados do t-test indicaram a diferença significativa em HI, como mostra a tabela 

2. 

 

Tabela 2: T-teste: antes e depois da Tenda do Abraço  

Escala N Antes Depois T-test Sig 

Insegurança-submissão HI 48 14,79 13,64 2,02 0,049 

Segurança-dominância PA 48 18,98 18,15 1,42 0,16 

Sociabilidade-exposição NO 48 19,25 20,27 -1,42 0,16 

Competição-desconfiança BC 48 17,65 16,90 1,01 0,37 

Frieza-hostilidade DE 48 8,44 8,00 0,59 0,56 

Calor afetivo-amabilidade LM 48 26,12 26,23 -0,23 0,82 

Isolamento-Inibição FG 48 14,96 14,87 0,13 0,9 

Deferência-confiança JK 48 17,5 17,4 0,12 0,9 

Fonte: Dados da autora (2020) 

 
Ao fazer a comparação do perfil interpessoal antes e depois da vivência, é 

possível verificar que a escala de Insegurança-Submissão – HI teve a maior 

transformação [T(47) = 2,02; p < 0,05], ou seja, de forma significativa, os 

participantes da Tenda do Abraço ficaram menos inseguros e submissos, com maior 

capacidade de expor suas opiniões, destacamos:   

 

Eu me senti mais aberta a conversas e a escuta para com eles e eles 
para comigo 
 
(Abraço mais ao menos) 
 
A aproximação enquanto grupo e a capacidade de melhor perceber e 
se relacionar com o que estão a nossa volta 
 
(Abraço imaginário) 
 
Tornei-me mais aberta a dizer o que sentia e pensava as pessoas 
 
(Abraço protetor) 

 
Sociabilidade-Exposição (NO) foi à segunda escala a apresentar maior 

modificação [T(47) = -1,42; p > 0,16], seguida por Segurança-Dominância (PA) 

[T(47) < 1,42; p > 0,16] e Competição-Desconfiança (BC) [T(47) > 1,01; p < 0,37]. No 

entanto, os valores não mostram mudanças estatisticamente significativas entre as 

testagens, apesar de indicar que houve uma tendência desses sujeitos terem se 

tornados mais susceptíveis as pessoas de seu convívio, com mais facilidade de falar 
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e de demostrar interesse por assuntos ou situações em comum com essas pessoas, 

demostrar espontaneidade, expressividade e maior capacidade de fazer planos e 

construir vínculos. Com menor tendência em colocar os seus interesses à frente, 

elencamos: 

Depois da terceira tenda tentei ser mais empática e me aproximar 
mais dos colegas, principalmente dos que eu não socializava muito 
 
(Abraço especial) 
 
Sim, passo maior parte do dia na faculdade, com amigos que 
participaram da tenda também, hoje estamos mais unidos e 
compreensíveis com o outro  
 
(Abraço de urso)  
 
Um ótimo meio de ajudar os discentes a ver que a todo tempo se tem 
alguém pra confiar e que essa relação é muito importante tanto para 
o convívio acadêmico como para a vida 
 
(Abraço mais ou menos) 
 

Após averiguar de forma mais individual as análises descritivas, ficou 

perceptível que não houve um segmento de tendência homogenia, então resolve-se 

averiguar as pessoas que tiveram a tendência realizada, perceber-se que a Tenda 

do Abraço tem efeitos diferentes para cada indivíduo. Desta forma o uso do método 

JT foi necessário para analisar se essa tendência realmente foi em decorrência dos 

efeitos da TA ou não. Para isso foram mapeados os indivíduos em cada escala que 

tiveram no mínimo 04 pontos de alterações em seu padrão de comportamento 

interpessoal em antes e depois das tendas.  

As Figuras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 ilustram a representação gráfica considerando 

concomitantemente a confiabilidade das mudanças e a significância clínica, 

conforme os dados colhidos. A linha divisória vertical do gráfico significa que o 

escore pré-intervenção foi alto, a linha horizontal é a significância clínica, a linha 

diagonal é a mudança confiável e linhas pontilhadas são os intervalos de confiança. 

O indicador positivo foi utilizado nas escalas que socialmente o seu valor alto seria 

melhor e o indicador negativo nas escalas que normalmente são associadas de 

quanto mais baixa melhor. 

Em todas as escalas, exceto a Escala Insegurança-Submissão (HI) o 

participante Abraço Zen (67) apresentou mudança confiável e em PA apresentou 
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também mudança clinicamente significativa, um de suas falas resume bem a 

transformação ocasionada na sua vida após as vivências da Tenda do Abraço: 

 

Sim, acho que mudei em algumas coisas. Eu sinto que posso falar 
mais a vontade, sem ter tanto medo dos julgamentos. Isso me faz 
sentir mais aliviado, antes já tinha até pensando em desistir da 
faculdade agora estou bem 
  
(Abraço Zen) 
 

Na escala de dominância e segurança PA foram selecionados seis sujeitos 

para serem analisados, sendo que o abraço zen 67 apresentou mudança positiva 

confiável e mudança clinicamente significativa, o indicador utilizado para essa escala 

foi o negativo. O integrante Abraço-com-Beijo (25) teve uma mudança positiva 

confiável, o participante Abraço-do-fundo-do-coração (09) ficou na margem, 

reduzindo sua pontuação expressamente com sete pontos. As mudanças obtidas 

pelos participantes Abraço-amizade (10), abraço-grupal (17) e Abraço-coração0com-

coração (21), não foram suficientes, nessa escala, para relaciona-las a participação 

na Tenda, tendo em vista que pessoas que regulam esse padrão de comportamento 

sentem-se mais segura, confiante em tomadas de decisões, no enfrentamento de 

problemas e para tomar decisões. A fala do Abraço-com-beijo (25) e Abraço-do-

fundo-do-coração (9) expressam bem esse resultado: 

 

Creio que o mais importante foi à dinâmica grupal, que me fez 
perceber conflitos pessoais presentes em colegas e com isso, 
despertar para ajudar a superar os problemas 
 
(Abraço com beijo) 
 
Sim, olhar o lado do outro e perceber que ele também enfrenta 
problemas. Tornei-me menos egoísta e mais humana 
 
(Abraço do fundo do coração) 
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Gráfico 1: Comparação de escores pré e pós-intervenção da escala PA do I3 pelo 

Método JT. 

 

 

  

Em insegurança-submissão HI, o indicador utilizado foi o negativo, foram 

selecionados 16 participantes, dos quais, Abraço-de-dança (35), abraço-sorrindo 

(48), Abraço-peito-com-peito (49), Abraço-distante (50) e Abraço correndo (51) 

apresentaram mudança positiva confiável. O participante Abraço-com-beijo (25) que 

em PA havia apresentado uma mudança negativa confiável, em HI ficou próximo à 

margem para uma mudança positiva confiável. 
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Sim, me tornei mais aberto a entender que os tipos de 
posicionamentos são relativos e nem sempre tem que agradar. Foi 
possível se aproximar mais dos colegas participantes 
 
(Abraço sorrindo)   
 
Agora vejo as pessoas com seus respectivos problemas e que 
somos todos iguais  
 
(Abraço distante) 
 

 

Gráfico 2: Comparação de escores pré e pós-intervenção da escala HI do I3 pelo 

Método JT. 
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A Escala Competição-Desconfiança BC, foi utilizado o indicador negativo, 

foram selecionados 17 participantes, sendo que desses, seis indivíduos: Abraço-

amizade (10), Abraço-de-uma-mão-só (16), Abraço-engraçado (28), Abraço-de-

dança (35), Abraço-distante (50) e Abraço-zen (67) tiveram mudanças confiáveis e 

um deles o participante Abraço-sem-encostar (05) apresentou mudança clinicamente 

confiável. As falas abaixo ajudam a expressar o resultado estatístico apresentado:  

 

Percebi que comecei a me preocupar mais com os sentimentos das 
pessoas  
 
(Abraço amizade) 
 
Estou mais empática 
 
(Abraço sem encostar) 
 
Aprendi a conviver melhor com as diferenças  
 
(Abraço de uma mão só) 
 
Percebi que ficamos mais compassivos um com os outros  
 
(Abraço engraçado) 

 

Gráfico 3: Comparação de escores pré e pós-intervenção da escala BC do I3 pelo 

Método JT. 
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Para a escala deferência-confiança JK, o tipo de indicador utilizado foi o 

positivo, foram selecionados 16 participantes, sendo desses, 03 apresentaram 

mudanças positivas confiáveis Abraço-de-urso (3), Abraço-grupal (17), Abraço sonso 

(53) e 03 com mudanças negativas confiáveis: Abraço-amizade (10), Abraço-

camarada (27), Abraço-zen (67), mais 01 individuo em cada margem. Essa escala 

justifica bem o porquê das análises para o grupo não apontarem mudanças mais 

significativas, pois os sujeitos mudam de forma diferente, ou seja, a tenda tem um 

efeito diferente sobre as pessoas. 

 
Aprendi sobre a importância de falarmos mais sobre nós mesmos, 
nos abrir, além disso, compreender o outro, aquela pessoa que 
convivemos diariamente conosco  
 
(Abraço grupal) 
 
Vendo o que cada um tem de bom em si, aceitando suas 
particularidades e reconhecendo seus valores  
 
(Abraço sonso) 
 
Tornei-me menos explosiva e mais tranquila nas minhas relações  
 
(Abraço camarada) 

 

Gráfico 4: Comparação de escores pré e pós-intervenção da escala JK do I3 pelo 

Método JT. 
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Na escala Frieza-Hostilidade DE, o tipo de indicador utilizado foi o negativo, 

foram selecionados 17 participantes. Abraço-forte (23), Abraço-com-beijo (25), 

Abraço-de-dança (35) tiveram mudança negativa confiável e 07 participantes tiveram 

mudança positiva confiável: Abraço-especial (2), Abraço-do-fundo-do-coração (9), 

Abraço-coração-com-coração (21), Abraço-quente (32), Abraço-de-irmão (46), 

abraço-com-olhar (47) e Abraço-zen (67). Sendo que os indivíduos Abraço-frio (19), 

Abraço-forte (23), Abraço-com-beijo (25) e Abraço-zen (67) apresentam mudanças 

clinicamente confiáveis.  

 

Comecei a ter mais paciência para lidar com as diferenças do 
próximo  
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(Abraço coração com coração) 
 
Fez-me tornar uma pessoa mais empática  

(Abraço do fundo do coração) 

Percebi mais paciência em lidar com o outro  

(Abraço frio) 

 

Gráfico 5: Comparação de escores pré e pós-intervenção da escala DE do I3 pelo 

Método JT. 

 

 

 

Na Escala Isolamento-inibição – FG, o tipo de indicador utilizado foi o 

negativo, também foram selecionados 17 Participantes. Os participantes Abraço-de-

Urso (03), Abraço-forte (23), Abraço-camarada (27) e Abraço-zen (67) diminuíram o 

isolamento-inibição de forma a promover uma mudança positiva confiável. Abraço-
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especial (02), Abraço-ao-gosto-do-freguês (29), Abraço-de-dança (35) e Abraço-zen 

(67) apresentaram mudanças clinicamente significativas. Foi à escala que 

apresentou estatisticamente maior precisão. 

 

Sim, passei a abraçar mais as pessoas. Coisa que não fazia muito 
antes  
 
(Abraço de urso) 
 
A tenda proporcionou aproximação com os demais e esses 
momentos foram bom, de interação  
 
(Abraço forte) 
 
Depois das tendas eu tentei me aproximar mais das pessoas da sala  
 
(Abraço especial) 

 

Gráfico 6: Comparação de escores pré e pós-intervenção da escala FG do I3 pelo 

Método JT. 
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Na Escala de sociabilidade-Exposição NO, foi utilizado o indicador positivo, 

foram selecionadas 18 pessoas, os participantes Abraço-de-urso (03), Abraço-grupal 

(17), Abraço-cara-a-cara (22), Abraço-com-beijo (25) e Abraço-relâmpago tiveram 

uma mudança positiva confiável e Abraço-coração-com-coração (21) e Abraço-zen 

(67) tiveram uma mudança negativa confiável. 

 

Mudou a maneira de conversar com as pessoas. Mais aberta  

(Abraço de Urso) 

Como eu e meus colegas participamos da tenda, compreendemos 
um pouquinho de cada um, e isso foi importante para ajudarmos uns 
aos outros  
 
(Abraço grupal) 
 
Sim! Percebi mudança na união e comunicação  
 
(Abraço cara a cara) 
 
Sim, notei que passei a me importar mais com os sentimentos, 
problemas e emoções de outras pessoas  
 
(Abraço com beijo) 
 

 

Gráfico 7: Comparação de escores pré e pós-intervenção da escala NO do I3 pelo 

Método JT. 
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Na escala LM foi utilizado o indicador positivo, teve o score pré-intervenção já 

era muito alto, as pessoas por si só já se classificam como pessoas legal-bacanas. 

Ainda assim, foi identificado 03 participantes com mudanças significativas confiáveis: 

Abraço-de-urso (03), Abraço-camarada (27) e Abraço-ao-gosto-do-freguês (29). 01 

participante apresentou mudança negativa confiável, o Abraço-coração-com-coração 

(21) e 03 participantes tiveram mudança clinicamente significativa, o Abraço-

surpresa (12), Abraço-coração-com-coração (21) e o Abraço-ao-gosto-do-freguês 

(29). 

Percebi que passei a evitar discussões desnecessárias  
 
(Abraço camarada) 
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Os participantes da tenda sempre ficavam mais atentos e 
preocupados uns com os outros  
 
(Abraço ao gosto do freguês) 
 
O que achei mais importante foi o aumento do diálogo, preocupação 
com o próximo  
 
(Abraço coração com coração) 

 

 

Gráfico 8: Comparação de escores pré e pós-intervenção da escala LM do I3 pelo 

Método JT. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Todo o processo de construção desse trabalho com os acadêmicos de 

enfermagem da UERN revelou a Tenda do Abraço como uma metodologia de 

cuidado que pode se caracterizar como uma Prática Integrativa e Complementar em 

Saúde.  

Verificou-se que a maioria dos participantes da pesquisa não moram na 

mesma cidade em estudam, essa situação pode refletir inúmeras dificuldades para 

esses acadêmicos, dentre ela: lidar com o tempo, com organização e tomada de 

decisões, desencadeando muitas vezes ansiedade, angustia e sentimento de 

desamparo (CERVINSKI; ENRICONE, 2012; NETO; ESTACIO; SILVEIRA; 2019). 

Vizzotto, Jesus e Martins (2017) ao pesquisar sobre depressão, qualidade de vida e 

ansiedade entre estudantes que vivem longe de casa percebeu que as dificuldades 

estão relacionadas aos processos de mudanças naturais, como amadurecimento, 

desprendimento dos pais e as novas adaptações. BERLATTO; SALLAS, 2008 

aponta esse processo como uma a possibilidade de um novo refazer, com novos 

valores e a produção de um novo indivíduo.  

Os dados dos acadêmicos que participaram da pesquisa, relacionados ao 

sexo, estado civil e idade estão em consonância com vários estudos encontrados 

(SANTOS; COPELLI; BALSANELLI; SARAT; MENEGAZ; TROTTE; STIPP; SODER, 

2019; BUBLITZ; GUIDO; LOPES; FREITAS, 2016; PEREIRA; TRENTINO; ALVES; 

PUGGINA, 2019).  

Chama atenção a elevada porcentagem de alunos que já fizeram uso de no 

mínimo uma PICS (70,4%), esse dado pode estar muito relacionado ao do NUPICS, 

pois através do núcleo existe uma difusão das PICS dentro da instituição, dentro da 

própria universidade tem o ambulatório de PICS que promove cuidado gratuito para 

universitários e comunidade e também pela implantação da disciplina de PICS no 

curriculo escolar, desde 2018. Essa elevada porcentagem também mostra que 

esses acadêmicos têm compreendido que as PICS são produras de cuidado, sendo 

um caminho integrativo e eficaz na produção de saúde, tendo em vista que vários 

estudos já comprovam a assim como várias pesquisas vêm apresentando grande 

aprovação dos academicos pela inserção das PICS nos cursos da área da saúde 

(FEITOSA, SOARES, BORGES; ANDRADE; COSTA, 2016; CARNEVALE; 
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BRANDÃO; FERRAZ; BARROS, 2017; BALLESTEROS-PEÑA; FERNÁNDEZ-

AEDO, 2015)  

Vale ressaltar que nem sempre a realidade vista logo acima costuma a ser 

uma realidade mais encontrada, os cursos de formação em ensino superiores do 

campo da saúde ainda têm caracteristicas totalmentes biomédicas, apresentando 

barreiras para inclusão das PICS em seus curriculos, o que termina restrigindo 

espaços democraticos de discussão. Esse fato contribui com as inúmeras 

dificuldades que as PICS enfrentam em sua implementação e difusão (KÜLKAMP; 

BURIN; SOUZA; SILVA; PIOVEZAN, 2007; COELHO; CARVALHO; PORCINO, 

2019). 

A Prática Integratica que os alunos mais afirmaram uso foi a auriculoterapia, 

isso pode estar relacionado com ser a primeira técnica implantada na FAEN e hoje é 

a que maior parte dos terapeutas do NUPICS tem formação. Também diz muito 

respeito por ser uma prática que proporciona melhoria da qualidade de vida em 

muitos aspectos (fisicos e mentais) além de ser vinculada a acupultura, conhecida 

em muitos países (PRADO; KUREBAYASHI, SILVA, 2012).    

No que se refere ao padrão interpessoal mais assumido pelos universitários a 

Afetivo-Amabilidade é o comportamento mais homogêneo de a escala com maior 

tendência, fazendo gerar reflexões acerca do próprio processo de formação em 

saúde, onde os alunos são estimulados ao cuidado tendo as características de LM 

frequentemente citadas no meio acadêmico.  Tudo isso contribui também para uma 

pressão desses alunos a se verem de forma mais amáveis, muitas vezes 

distorcendo o seu verdadeiro modo de ser (TAVARES; COUTO; SILVA, 2012).  

E assim, quando verificado a tendência de comportamento menos frequente 

foi na escala DE, polo oposto de LM, é possível perceber que esses alunos vivem 

situações mais vulneráveis, pois a tendências dos dados apontam para 

características pessoas que estão sempre direcionando e abrindo as suas vidas 

para o outro, consequentemente, negligenciando seus anseios e vontade com 

frequência. 

É necessário entrar em contato, acreditar, para que seja possível existir o 

cuidado, e, antes do ato de cuidar, é indispensável o cuidado de si (BOFF, 2005). 

Como bem exposto em diversas falas, a percepção sobre a necessidade para o outo 

cuidado foi refletida e muitos participantes, em pouco período de tempo, 

conseguiram promover mudanças nos seus modos vida. E essa, é uma grande 
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razão pela a qual a Tenda do Abraço é vista como uma tecnologia leve do cuidado, 

por conduzir o sujeito a um autoconhecimento, um movimento em direção a 

descoberta e produção de novas habilidades pessoais (MERHY, 2003).  

Seguindo a mesma compreensão, na escala BC, os participantes Abraço-

pelas-costa e Abraço-de-dança aumentaram os padrões de comportamentais após a 

tenda podemos considerar que essas pessoas viviam em padrões de muita 

passividade, deixando que pessoas mal intencionadas a usassem e após a tenda 

começou a prestar mais atenção nessas ações, assim como pontua o participante 

Abraço-pelas-costa quando questionado se percebeu alguma mudança em sua 

relação com o meio em vive: “Sim, tentei ao máximo prestar mais atenção na 

natureza e nos detalhes a minha volta. Tentando tirar tempo para a minha saúde 

mental”. Em razão de depoimentos como esse que surgiu a primeira categoria de 

análise dessa pesquisa, contribuições da tenda do Abraço na gestão do 

autocuidado. 

Assim, a escala de Insegurança-Submissão-HI apresentou uma mudança 

significativa, isso quer dizer que por conta da Tenda do Abraço às pessoas que 

participaram sentiram-se mais seguras, independente, com mais facilidade para 

expor suas opiniões. Ainda nessa escala, no método JT cinco participantes 

apresentaram uma mudança positiva confiável, o Abraço-de-dança, abraço-sorrindo, 

Abraço-peito-com-peito, Abraço-distante e Abraço correndo, e esses ampliaram os 

seus olhares para não necessidade de agradar sempre e que todos estão no mesmo 

nível, ninguém melhor do que ninguém. 

Os participantes da tenda do abraço conseguem levar para si a reflexão do 

cuidado de si, partindo do princípio da necessidade de estar bem consigo para se 

doar ao outro, existindo a necessidade dos estudantes pensarem em si mesmo, 

além de entender que o qualquer conhecimento ou não é algo pronto, mas é um 

processo (SEVERINO, 2006; QUEIRÓS; SILVA; SANTOS, 2000).   

O cuidar de si precisa também ser visto e entendido como um estar com o 

outro, percebendo que com a troca e cuidado em atos que vai se abrindo para uma 

ressignificação dos desafios que são enfrentados por todos diariamente. O cuidado 

de si em meio ao coletivo torna-se um cuidar de cada um (CASENOTE; MERHY, 

2020). 

Silva (2020) ressalta que a felicidade e a saúde residem na aproximação de 

forma honesta e desarmada com as outras pessoas, deixando expor as questões 
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pessoas mais sóbrias, que pouco se quer apresentar, afinal só é possível amar o 

outro quando está por inteiro. E, foi com essa perspectiva que surgiu a segunda 

categoria de análise, Tenda do Abraço como ferramenta produtora de cuidado com o 

outro. 

É perceptível que em todo o decorrer da pesquisa a produção de cuidado com 

o outro foi expresso de forma nítida, porém, conforme relatado em vários 

depoimentos, com as tendas do abraço foi possível aprender a parar para escutar e 

sentir a presença do outro com menos julgamentos e medo de ser julgados, 

tornando esse processo de cuidado mútuo. Assim como os resultados apresentados 

no método JT na PA, o participante Abraço-com-beijo e Abraço-do-fundo-do-coração 

mostraram mudanças significativas e em suas falas apresentam uma mudança de 

percepção sobre a forma como visualizam os problemas do outro e o sentimento de 

maior corresponsabilidade sobre eles.  

Na escala deferência-confiança JK, seis participantes apresentaram 

mudanças confiáveis, mesmo sendo três mudanças positivas e três mudanças 

negativas, em seus discursos mostram uma nova percepção em como se comporta 

no contato com o outro se percebendo mais espontâneos, compreensivos e 

tranquilos. Na escala Frieza-Hostilidade DE é também apresentado esse olhar mais 

empático e mais paciência em entrar em lidar com as pessoas. 

Na Escala Competição-Desconfiança BC, os participantes que pontuaram 

mudanças confiáveis expressam também suas falas direcionadas a comportamentos 

mais empáticos, o saber lidar com as diferenças e a com passividade um com o 

outro. Ferreira (2011) afirma que muitas vezes a forma que a universidade cobrar do 

aluno para serem bons em um mercado competitivo vai à contramão do incentivo de 

uma boa convivência e de um olhar empático para se e para o outro. 

As interações interpessoais, muitas vezes, são delicadas, pois, ao iniciar uma 

relação, todos os envolvidos já levam consigo suas vivências individuais, com 

diversos posicionamentos, sentimento e formas de ver o mundo (JUNCO, 2015). E 

foi a partir de resultados e falas direcionadas a uma melhor relação entre os 

acadêmicos pós as Tendas do Abraço que surgiu a terceira categoria de análise, 

Tenda do Abraço e o estreitamento das relações interpessoais.  

Na Escala Isolamento-inibição – FG, a escala que apresentou maior precisão 

estatística quatro participantes diminuíram o isolamento-inibição de forma a 

promover uma mudança positiva confiável e quatro participantes apresentaram 
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mudanças clinicamente significativas. As falas desses participantes também 

apontam para uma maior aproximação e melhor interação interpessoal, os quais 

expressam que passaram a ter um contato mais afetuoso e próximo. Facilitar e 

tornar melhor as relações no meio acadêmico é também gerar condições básicas 

para melhorar aprendizagem e solucionar conflitos (BARRETO; PIERRE; DEL 

PRETTE; DEL PRETTE, 2004).  

A quarta categoria de análise, promoção do bem-estar no meio acadêmico 

em decorrência da Tenda do Abraço. A exemplo, verificou-se que o participante 

Abraço Zen, teve mudanças confiáveis em várias escalas e no seu relato, a TA 

contribuiu para que ele tivesse uma nova percepção da vida acadêmica. Júnior, 

Reis, Costa e Santos (2019), pontuam que o ambiente acadêmico é um manejo 

entre interesses pessoais e com o contexto da unidade, o que causa desanimo em 

muitos que vivenciam esse momento, sendo que muitos acabam desistindo da 

graduação por não conseguir lidar com as novas adaptações e, um dos principais 

pontos que fortalece os alunos são boas interações interpessoais entre os mesmos. 

Bardagi e Hutz (2012) esclarecem que a satisfação na relação entre os alunos 

muitas vezes o que determina o contentamento com a universidade. Sentir-se 

apoiado é fundamental para um sentindo de permanência no curso. 

O participante Abraço-Distante antes tinha 16 escala HI e após as tendas 

passou a ter 05, para esse sujeito submissão era alguma coisa que o efeito da tenda 

fez diminuir, ele diminuiu o nível de passividade, isso ao quer dizer que ele se 

constituiu como mais dominador, mesmo porque ele não se apresenta na escala PA. 

Apesar de o indicador ser apontado como negativo ou positivo, na verdade ele não é 

negativo ou positivo em si mesmo, tudo é conforme os sujeitos estão se 

posicionando diante das suas ações. É assim, é possível afirmar que a Tenda do 

Abraço funciona de forma diferente para as pessoas, o excesso ou a falta de 

quaisquer características pode ser causadora de sofrimento, e a Tenda apresenta-se 

como uma tecnologia de cuidado que promove o equilibro.  

Mesmo PA e HI sendo polos opostos, seus resultados são independentes, o 

fato de alguém assumir muitas posições de dominância não quer necessariamente 

dizer que essa pessoa não assume posições de submissão. Em tese, a flexibilidade 

psicológica se dá quando o sujeito consegue ser, por exemplo, dominante quando a 

situação exige e submisso quando a situação exige.  Então, é desejável que os 

indivíduos tenham no seu repertorio de comportamento os dois níveis de 
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posicionamentos. O comportamento ideal é o comportamento assertivo (COUTO, 

VANDENBERGHE; TAVARES; SILVA, 2012).  

 É importante compreender que promover mudanças de comportamentos e 

hábitos não é um algo fácil, porém é um grande se dispor para compreender a si 

mesmo, e se oportunizar a estabelecer novas fontes e ferramentas de cuidado 

consigo, com o outro e com o meio em que vive (BARROSO, 2003). Desenvolver 

habilidades de interações interpessoais é considerado um longo caminho, ancorado 

em muito trabalho interno e consequentemente, muito dor-sofrimento, nem sempre é 

fácil (MUNARI; COSTA; CARDOSO; ALMEIDA, 2003). E, a tenda do Abraço semeou 

de forma leve e rápida novos olhares, encontros e possibilidade de um novo fazer, 

de um refazer-se.  

Leal, Schuch, Jardim, Cuartas, Sánchez, Moraes e Segarra (2014) fazem 

críticas ao modelo de ensino que é simplificado ao processo da aprendizagem a 

escrita e leitura, negligenciando a reflexão, expressão, criatividade e a afetividade da 

ludicidade, afirmado ainda que é por meio do afeto que é gerado o conhecimento. A 

Tenda do Abraço, que caminha de mãos dadas com a humanescência, estimula 

esse se refazer criativo.  

Nesse entremeio, o Método JT permitiu avaliar o quanto os resultados 

possam ter sido atribuídos aos procedimentos utilizados e o impacto das mudanças 

dos alunos. Além de ajudar a compreender as razões de algumas escalas não terem 

apresentado diferenças significativas. E na fala unanime dos universitários são 

expressas as mudanças que perceberam em suas vidas, refletindo sobre o 

acolhimento com o outro, o saber ouvi o outro e a si mesmo, percebendo assim 

transformações nas relações com familiares, colegas de sala e consigo, pois, partir 

da participação nas tendas, sentiram-se mais sensibilizados com o mundo do outro. 

Mas, vale ressaltar que longo dessa pesquisa algumas limitações sobre 

percebidas: a realização das tendas do abraço, sempre depois das aulas, onde 

muitas vezes os alunos já estavam cansados; o tempo entre a última tenda e 

aplicação da segunda vez do questionário, com intervalo de um mês, tendo em vista 

que no decorrer das últimas tendas os alunos estavam entrando em período de 

prova e por solicitação deles, afirmando que estavam em níveis de ansiedade alta 

para responder o inventario, então esse momento ficou para o retorno das férias, o 

que não estava previsto no projeto da pesquisa; o número pequeno de participantes; 



63 
 

e a impossibilidade de realização do estudo com as turmas do sétimo e do nono 

período. 

Nesse sentindo, recomenda-se que novos estudos com a tenda do abraço 

sejam desenvolvidos em momentos em que os participantes estejam mais livres; que 

consiga abarcar mais participantes ou direcionar para estudos de casos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os momentos de partilhas, cuidado e reflexão vividos na Tenda do Abraço 

refletem a necessidade de espaços como esse dentro da universidade, onde os que 

vivenciam aquela realidade possam falar de suas afetações diárias, parar para 

cuidar de si, perceber e sentir o outro, a vida. Na TA esses alunos puderam falar de 

si, sobre o que sente, seus desejos e sonhos, se permitiram reconhecer e expressar 

sobre a importância do outro em suas vidas, se abriram para um viver mais 

empático. Foram momentos muito além da academia, cultivou a valorização de 

novos encontros potentes e mostrando assim a efetividade da Tenda do Abraço na 

construção e reparos de vínculos.  

Destaca-se que a da Tenda do Abraço se apresentou como metodologia de 

cuidado sistematizada, humanescente, inovadora, potente, que fortalece a conexão 

consigo e com o outro e promover afetações, é uma possibilidade, não biomédica, 

de se refazer em meio a si mesmo e ao entorno, com o poder da fala, escuta e toque 

se produz vida. Sendo assim, possível caracterizar a Tenda do Abraço como uma 

VLI no contexto das PICS. A concretização da sistematização da TA possibilitou 

revelar uma metodologia de cuidado humanescente com impactos no cuidado de si 

e nas interações interpessoais dos acadêmicos e enfermagem.   

Os resultados apresentam diferenças significativas e mostram-se como 

elementos para melhoria da avaliação diante dessa intervenção. Desde já, sugere-

se que ocorram novas pesquisas com a Tenda do Abraço usando outras fontes 

metodológicas e diversos públicos alvo, contribuindo com suporte para 

institucionalização. 

Espera-se que a tenda do abraço seja uma metodologia de cuidado que 

venha a contribuir em múltiplas situações, tendo em vista que com ela é possível 

fazer emergir diferentes contextos da vida, sendo o cuidado de si e o olhar 

humanescente para outro a sua centralidade. Almeja-se que essa pesquisa venha 

contribuir para um novo olhar no cuidado de si e do outro no meio acadêmico. 

Para além disso, o percurso desse presente estudo possibilitou aos 

participantes a um momento de cuidado, de ampliar sua visão, reflexão sobre o 

cuidado de si, com outro e com o seu entorno, gerando mudanças em suas 

interações interpessoais. 
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APÊNDICE 1 - Planejamento das tendas do Abraço 

 
Primeiro encontro: Cuidado de si  

 

- Acolhimento afetivo: Exercício de meditação com a finalidade de entrar em contato 

com a respiração e com o próprio corpo; narração da fábula da pérola e em seguida 

cada um pegava uma perola comestível e contava qual a sua maior pérola; 

- Tecendo saberes: pergunta disparadora: Como vocês percebem o cuidado 

consigo?  

- Conexões e reflexões: pergunta disparadora: em algum momento vocês sentiram-

se distante daquilo que realmente faz bem? 

- Cooperação e autocuidado: Todos de pé para um auto abraço e em seguida uma 

abraço coletivo, refletindo sobre o cuidado de si e do outro.  

 

Segundo encontro: Cuidado de si e do outro  

 

- Acolhimento afetivo: Dinâmica energética, todos de pé, pegados nas mãos, 

fazendo uma corrente de apertos de mãos. Sentindo a energia do grupo. Ainda de 

pé e sem verbalização pedi para que todos virassem para o lado esquerdo e 

iniciamos uma massagem em circulo. Pedi apenas para que reproduzissem os 

movimentos sem olhar e sem falar, apenas sentido sendo tocado e tocando o outro.  

- Tecendo saberes: Pergunta disparadora: Como a presença do outro interfere a 

nossas vidas? 

- Conexões e reflexões: Pergunta disparadora: Como é sentir o outro e a si? Como é 

deixar ser tocado e tocar? 

- Cooperação e autocuidado: Abraço coletivo, sentido o seu lugar e o lugar do outro.  

 

Terceiro encontro: Cuidar de si, do outro e do meio 

 

- Acolhimento afetivo: sentir o toque musical e em seguida exercício de meditação 

ativa sobre o recordatório do dia.  

- Tecendo saberes: como as coisas externas influenciam o seu modo de ser? 

- Conexões e reflexões: Em quais momentos você percebeu que o externo estava 

influenciando o interno? Abraço balando coletivo. 
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APÊNDICE 2 – FORMULÁRIO 

 

1. Como você avalia a tenda do abraço?  

2. O que você considerou mais importante na realização das tendas do abraço?  

3. Você percebeu alguma mudança pessoal depois de participar da tenda do 

abraço? Qual ou quais?  

4. Você percebeu alguma mudança na relação com as outras pessoas depois 

de participar das tendas do abraço? Qual ou quais? 

5. Você percebeu alguma mudança na relação com o meio em que você vive 

depois de participar da tenda do abraço? Qual ou quais?  
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APENDICE 3 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
 
Este é um convite para você participar da pesquisa “Tenda do abraço e suas 
contribuições nas relações interpessoais de graduandos de enfermagem” 
coordenada pela Profa. Isabel Cristina Amaral de Sousa Rosso Nelson e que 
segue as recomendações das resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de 
Saúde e suas complementares. Sua participação é voluntária, o que significa que 
você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento sem que isso 
lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Caso decida aceitar o convite, você será submetido aos seguintes 
procedimentos: responder o Inventário de Interações Interpessoais - I3, participar de 
três tendas do abraço, participar de um grupo focal e responder novamente o 
Inventário de Interações Interpessoais - I3, cuja responsabilidade de aplicação e 
condução é de Jackeline de Freitas Costa, “mestranda do programa de pós-
graduação Saúde e Sociedade” da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. 
As informações coletadas do inventário serão organizadas em banco de dados em 
programa estatístico e analisadas a partir de técnicas de estatística descritiva e os 
diários de campo das tendas do abraço e a gravação do grupo focal serão analisada 
com base na Analise de Conteúdo. 
Essa pesquisa tem como objetivo geral: Identificar os limites e potencialidades da 
tenda do abraço no contexto das relações interpessoais. E como objetivos 
específicos: Divulgar e implementar a tenda do abraço no curso de graduação da 
UERN; Avaliar as relações interpessoais dos acadêmicos do curso de enfermagem 
da UERN; Analisar o impacto da tenda do abraço no contexto das relações 
interpessoais.  

O benefício desta pesquisa é a possibilidade dos próprios participantes se 
conhecerem como produtores de saúde em seus processos de subjetivação, 
contribuindo para uma melhor relação interpessoal e qualidade de vida, dá maior 
visibilidade a Tenda do Abraço e as Práticas Integrativas e Complementares. 
Os riscos mínimos que os participantes da pesquisa estará exposto é ao responder 
o Inventário que pode ocorrer desconforto ou constrangimento em algum item. Com 
a finalidade de reduzir ou evitar esse risco, será claramente explicado sobre a 
garantia de sigilo e a participação voluntária de cada academico e a pesquisadora, 
que é psicologa, ficará disponivel para qualquer demanda..  E também, durante as 
tendas, pode remeter a muitas lembranças, afetos e desafetos, podendo ocasionar 
mal-estar em algum aluno. Caso isso ocorra, a pesquisadora auxiliará os 
participantes no reestabelecimento de seu bem-estar e cuidado para manutenção do 
sigilo e garantia que o participante se sinta confortavel. 

Os dados coletados serão, ao final da pesquisa, armazenados em CD-ROM e 
caixa arquivo, guardada por no mínimo cinco anos sob a responsabilidade do 
pesquisador responsável (orientador) no Departamento de Enfermagem da UERN, a 
fim de garantir a confidencialidade, a privacidade e a segurança das informações 
coletadas, e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os 
participantes e o responsável. 

Você ficará com uma via original deste TCLE e toda a dúvida que você tiver a 
respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para o pesquisador Jackeline 
de Freitas Costa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/RN, Campus 
Mossoró, no endereço  
Rua Dionísio Filgueira, 383, Centro, Bairro, 59610-090 – Mossoró-RN. Tel.(84) (84) 
3315-2151 | 3315–2152. Dúvidas a respeito da ética desta pesquisa poderão ser 
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questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UERN) -Campus 
Universitário Central - Centro de Convivência. BR 110, KM 48  Rua: Prof. Antônio 
Campos, S/N, Costa e Silva. Tel: (84) 3312-7032. e-mail: cep@uern.br    /   CEP 
59.610-090. 

Se para o participante houver gasto de qualquer natureza, em virtude da sua 
participação nesse estudo, é garantido o direito a indenização (Res. 466/12 II.7) – 
cobertura material para reparar dano – e/ou ressarcimento (Res. 466/12 II.21) – 
compensação material, exclusivamente de despesas do participante e seus 
acompanhantes, quando necessário, tais como transporte e alimentação – sob a 
responsabilidade da pesquisadora  Jackeline de Freitas Costa. 

Não será efetuada nenhuma forma de gratificação por sua participação. Os 
dados coletados farão parte do nosso trabalho, podendo ser divulgados em eventos 
científicos e publicados em revistas nacionais ou internacionais. O pesquisador 
estará à disposição para qualquer esclarecimento durante todo o processo de 
desenvolvimento deste estudo. Após todas essas informações, agradeço 
antecipadamente sua atenção e colaboração.  
 
Consentimento Livre 
Concordo em participar desta pesquisa “Tenda do abraço e suas contribuições nas 
relações interpessoais de graduandos de enfermagem”. Declarando, para os 
devidos fins, que fui devidamente esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa, aos 
procedimentos aos quais serei submetido (a) e dos possíveis riscos que possam 
advir de tal participação. Foram garantidos a mim esclarecimentos que venham a 
solicitar durante a pesquisa e o direito de desistir da participação em qualquer 
momento, sem que minha desistência implique em qualquer prejuízo a minha 
pessoa ou a minha família. Autorizo assim, a publicação dos dados da pesquisa, a 
qual me garante o anonimato e o sigilo dos dados referentes à minha identificação. 
 
 
Mossoró, ______/_______/_______.  
 
 
__________________________________________ 
                 Assinatura do Pesquisador  
 
 
___________________________________________ 
                Assinatura do Participante 
 
 
 
Jackeline de Freitas Costa, mestranda do programa de pós-graduação de saúde e 
sociedade da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Campus Mossoró, 
no endereço Rua Dionísio Filgueira, 383, Centro, Bairro, 59610-090, Mossoró-RN. Tel.(84) 
3315-2151. 
Profa Isabel Cristina Amaral de Sousa Rosso Nelson (Orientador da Pesquisa – 
Pesquisadora Responsável) - Curso de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte – UERN, Campus Mossoró, no endereço Rua Dionísio Filgueira, 383, 
Centro, Bairro, 59610-090, Mossoró-RN. Tel.(84) 3315-2151. Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP-UERN) -Campus Universitário Central - Centro de Convivência. BR 110, KM 
48  Rua: Prof. Antonio Campos, S/N, Costa e Silva.Tel: (84) 3312-7032.  e-mail: 
cep@uern.br / CEP 59.610-090. 
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APÊNDICE 4. FOTO REGISTRANDO O SEGUNDO ENCONTRO COM A TURMA 

DO PRIMEIRO PERÍODO. 
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APÊNDICE 5. FOTO REGISTRANDO O TERCEIRO ENCONTRO COM A TURMA 
DO TERCEIRO PERÍODO. 
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APÊNDICE 6. FOTO REGISTRANDO O PRIMEIRO ENCONTRO COM A TURM DO 
QUINTO PERÍODO.  
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ANEXO 1 – FOLHA DE RESPOSTA DO I3 
 

I3 

Avaliação Circumplexa Interpessoal 

(Folha de Respostas de Autoclassificação) 

Prof. Dr. Gleiber Couto 

(Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão) 

 

 

Escreva a intensidade com que cada item descreve atitudes que ocorrem nas suas interações 

com outras pessoas: 0 = Não me descreve; 1 = Me descreve pouco; 2 = Isso acontece algumas 

vezes; 3 = Isso acontece frequentemente, me descreve bem; 4 = Eu sou assim, me descreve 

perfeitamente. 

 

GABARITO 

 

 
 
 
 
 


