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o presente estudo trata da imagem da enfermeira 1 conforme identificada pela

1 Sera utilizado 0 substantivo feminino, de acordo com a designayao cultural generica utilizada para
essa categoria pl'ofissional.



Entretanto, comentarios com referencias irnprocedentes em relayao a identificayao da

imagern da enfermeira continuam existindo em diversas ocasioes, me instigando a buscar

subsidios para uma melhor compreensao dessa situayao. Logo, levando-se em conta as

minhas experiencias com a desinformayao da populayao em geral em relayao a realidade

profissional da enfermeira, surgiram questoes como: Qual a imagem utilizada pela sociedade

atual para identificar a enfermeira? 0 que existe na literatura cientifica a esse respeito? Quais

sao os fatores que influenciam a construyao dessa imagem? Houve alguma mudanya nessa

imagem em algum momento? Como a irnagem influi na valorizayao social das enfermeiras?

Acredito que a relevancia deste trabalho esta na-pr6pria discussao do tema, 0 que

pode contribuir para uma maior compreensao da imagem da enfermeira e dos seus fatores

relacionados. Assirn, este estudo tern por objetivo:

• caracterizar e analisar a imagem da enfermeira atraves de uma pesquisa

bibliografica, propondo reflexoes acerca do tema.



Este capitulo apresenta uma revisao da produ~ao cientifica acerca da imagem da

enfermeira e alguns fatores que podem estar a ela relacionados. Esta organizado em tres

topicos: imagem, no qual saD desenvolvidas considera~oes sobre 0 conceito de imagem;

historia da enfermagem, trazendo a origem e a evolu~ao da profissao e buscando os aspectos

que podem ser uteis para as discussoes propostas; imagem da enfermeira, no qual 0 tema e

discutido, baseado nas publica~oes de autores nacionais e de fora do Brasil.

Conforme Dorsch (2001) a imagem significa 0 quadro que uma pessoa tern do objeto

de sua vivencia. Seu conceito esta intimamente ligado a ideia de prestigio social e sua

constru~ao relaciona-se a concep~oes, sentimentos e atitudes. Imagem pode significar

tambem a opiniao (contra ou a favor) que 0 publico pode ter de uma institui~ao, organiza~ao

ou personalidade ou 0 conceito que uma pessoa goza junto a outrem.

A imagem de qualquer categoria profissional na sociedade pode ser associada a poder,

reconhecimento e status. Conforme Santos et at. (1988) 0 que a sociedade pensa do

profissional e ta~ importante quanto aquilo que ele realmente e, pois a proje~ao de uma

imagem negativa dificulta 0 desenvolvimento da profissao e 0 seu reconhecimento por parte

da sociedade.



saudaveis, proporcionar conforto e prote9ao aos doentes, constituindo 0 que Uprichard2 apud

2 UPRICHARD, Muriel. Ferment in nursing. In: Auld E, Birum LH: The Challenge of Nursing. St
Louis: CV Mosby, 1973: 24-31
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oralmente de gerayao para gerayao, relata Angelo, Forcella e Fukuda (1995). Naquela epoca

existia uma relayao intima da religiao e do folclore com as artes curativas.

Ja no Brasil, a Enfermagem surgiu com elementos exclusivamente do sexo masculino,

primeiramente com os indios, nas figuras dos feiticeiros, pajes e curandeiros, que se

ocupavam dos cuidados aos que adoeciam em suas tribos, e mais tarde com os jesuitas,

voluntanos leigos e escravos, selecionados para tal tarefa (GERMANO, 1985).

A denominada por Uprichard2 como a Imagem Religiosa da Enfermeira ocorreu na

Era Crista e ldade Media, quando foram organizados grupos como as "ordens para cuidar dos

doentes, dos pobres, dos orfiios, dos viuvos, dos idosos, dos escravos e dos-prisioneiros, tudo

feito em nome da caridade e do amor Cristao" (ELLIS, 1998, p. 29). As mulheres solteiras

(diaconisas), as virgens e as viuvas tiveram oportunidades de trabalho jamais imaginadas,

porem a medida que a Enfermagem desenvolvia uma imagem associada a religiao, uma

disciplina cada vez mais rigida era exigida e a obediencia absoluta as ordens medicas e dos

pastores era determinada, conforme relata Ellis (1998).

As caracteristicas marcantes de genero em uma profissao quase que exclusivamente

feminina contribuiram com essa imagem de obediencia e submissao. Conforme Rodrigues

(1997) fazia parte da formayao advertir as enfermeiras que nao era necessario dominar 0

conhecimento medico, mas realizar tarefas domesticas de rotina, sem julgamento critico ou

iniciativa. Com isso eram garantidas a subordinayao e a dependencia de seu trabalho ao do

profissional medico, 0 que ocasionou consideravel atraso na evoluyao da profissao, visto que

suas precursoras preocupavam-se em enaltecer, em primeiro lugar, os valores referentes a

beleza da profissao e as perspectivas de vida dedicada ao proximo. Acredita-se que esta seja a

mais forte heranya trazida pela historia, pois muitos seculos ap6s ainda perdura essa imagem.

Conforme Silva (2003, p. 01) "no final do seculo XIX e principio do seculo XX a enfermeira

tinha como principal valor a obediencia: servir os doentes, os medicos, a instituiyao".



Colliere (1989) traya urn paralelo entre a condiyao feminina na hist6ria e a baixa

remunerayao das enfermeiras em geral, quando refere que no passado os cuidados aos

doentes eram considerados como inatos a mulher, inscritos no seu patrimonio genetico e

associados ao amor maternal. A autora afirma que 0 impacto desse passado cultural,

associado a divisao sexual do trabalho e a influencia dos valores religiosos veiculados desde

a idade media colaboram para a desvalorizayao economica lenta, mas segura, do conjunto de

pniticas de cuidado asseguradas pelas mulheres. Padilha, Nazario e Moreira (1997) associam

esses sentimentos de amor e doayao ao exercicio da obediencia e humildade, contribuindo

para que faya parte do ideario da sociedade hoje-que as enfermeiras trabalhem sempre a

serviyo do outro, sem urna remunerayao decente ou mesmo condiyoes de trabalho que

possibilitem urn digno exercicio da profissao.

Germano (1985), buscando na hist6ria da Enfermagem no Brasil as razoes para a atual

condiyao da profissao de enfermeira, escreve sobre Ana Neri, considerada pelo Governo

Brasileiro de sua epoca a Mae dos Brasileiros e, ate os dias de hoje, simbolo da Enfermagem

nacional, que tinha como maiores virtudes abnegayao, obediencia e dedicayao, sendo que 0

Estado Novo institucionalizou seu heroismo, patriotismo e resignayao. Assim, a imagem que

permaneceu no pais e a de que a enfermeira deve ser alguem disciplinado e obediente,

alguem que nao exerya critica social, porem socorra e console as vitimas da sociedade.

o Renascimento (sec. XIV a XVI) provocou uma revolta contra a supremacia da

Igreja Cat6lica, quando foram dissolvidas ordens religiosas e 0 trabalho das mulheres nessas

ordens foi extinto, iniciando os ditos "Anos Negros da Enfermagem". 0 papel das mulheres

na sociedade mudou: deveriam resignar-se aos limites de seus lares e obedecer a seus

maridos. Assim, 0 cuidado aos doentes foi deixado a cargo de "mulheres 'incomuns', urn

grupo que compreendia prisioneiras, prostitutas que eram foryadas a trabalhar como serventes

domesticas" (ELLIS, 1998, p. 32). A Enfermagem naquela epoca era considerada urn serviyo



domestico, sendo pouco desejavel, em virtude das longas horas, da baixa remunera~ao e do

estressante trabalho. A denominada Imagem Servil da Enfermeira por Uprichard2

representava uma mulher gorda, velha, bebada, com urna aparencia desagradavel, por vezes

masculinizada e insensivel (ELLIS, 1998).

As tres classifica~oes da imagem da enfermeira referidas acima por Uprichard2
,

folcl6rica, religiosa e servil, sao identificadas por ele como as heran~as do passado da

Enfermagem que tendem a influenciar sua imagem e inibir seu progresso hoje, segundo Ellis

No Brasil do seculo XVI, a Enfermagem tinha urn cunho essencialmente pratico,

conforme relatado por Germano (1985), razao pela qual eram extremamente simplificados os

requisitos para 0 exercicio da fun~ao de enfermeira. Essa condi~ao perdurou ate 0 inicio do

seculo xx, ou seja, nesse periodo nao era exigido qualquer nivel de escolariza~ao para

aqueles que exerciam a profissao e a pratica era embasada em conhecimentos puramente

empiricos.

A primeira escola de enfermeiras no Brasil surgiu em 1890, nas dependencias do

Hospicio Nacional de Alienados, pela necessidade de forma~ao de profissionais de

Enfermagem para tal institui~ao, pois as irmas de caridade, ate enmo responsaveis pelos

cuidados aos doentes, haviam abandonado 0 hospicio por incompatibilidade com 0 seu

diretor. Essa escola, chamada Alfredo Pinto, era baseada no modelo da Escola de Salpetriere

e tinha sua organizaf;ao e diref;ao realizada por medicos, segundo Padilha (1994). A Escola

Ana Neri, fundada em 1923, foi a primeira no Brasil a ministrar 0 ensino sistematizado de

Enfermagem baseado no modelo nightingaleano, a cargo de enfermeiras americanas e foi

pioneira tambem na exigencia de escolaridade minima para ingresso: curso normal ou

equivalente (GERMANO, 1985).



A desvalorizayao da profissao de enfermeira no Brasil do inicio do seculo passado era

tanta que, conforme relata Padilha, Nazario e Moreira (1997), na criayao do Serviyo de

Enfermeiras do Departamento Nacional de Saude Publica, em 1922, uma das organizadoras

evitou em seu discurso utilizar a palavra "enfermeira", preferindo 0 termo "nurse", ao

referir-se as profissionais formadas sob sua supervisao, tentando assim diferencia-Ias. 0

termo nao teve a aderencia esperada, prevalecendo as formas de denominayao diferencial

com a enfermeira de alto padrao ou diplomada, as quais indicavam uma categoria diferente

de profissionais, com uma formayao mais exigente. Segundo Germano (1985), foi somente

no final do ano de 1961, por forya de legislayao, que-a formayao de-Enfermeiras-no Brasil foi

incluida no sistema educacional universitario, estabelecendo-se como pre-requisito para

mgresso 0 curso secundario completo ou equivalente. No entanto a ideia de que as

enfermeiras sao profissionais de baixa qualificayao ainda permanece, assim como permanece

tambem a terminologia diferencial adotada a partir da decada de 20.

Segundo a mesma autora, a formayao em Enfermagem no Brasil, que no seu principio

voltava-se para as praticas preventivas e para os problemas basicos da maioria da populayao,

foi aos poucos se distanciando disso e acompanhando os avanyos do ensino e das prMicas

medicas, em acordo com 0 modelo economico vigente na epoca. No inicio da decada de 70,

as disciplinas de saude publica ja nao eram mais obrigat6rias no curriculo minimo da

graduayao e 0 dominio das tecnicas avanyadas em saude se fazia necessario, pois os medicos

precisavam de enfermeiras especializadas para atuarem em seus centros cirurgicos

sofisticados e afins, para uma assistencia muito mais curativa, restrita a uma minoria da

populayao.

Assim, com base nas ideias das autoras citadas, pode-se depreender que as

enfermeiras demonstram nao ter buscado manter sua identidade na saude preventiva, area que

embasou seu inicio como profissao. A formayao voltada para as praticas hospitalares



reforc;ou 0 estere6tipo de auxiliar dos medicos, pOlS partiu deles a necessidade de

especializac;ao e distanciamento da saude publica, por motivos financeiros que muito pouco

atingiam as enfermeiras. Hoje se observa urn movimento contnirio nos curriculos de Escolas

de Enfermagem no Brasil, que tern preocupado-se em formar profissionais generalistas, aptos

a trabalharem no Sistema Vnico de Saude, responsavel por atender a grande maiOIia da

populac;ao.

A imagem da enfermeira e uma preocupac;ao das profissionais por todo 0 mundo,

tendo em vista a produc;ao cientifica acerca do tema encontrada na literatura intemacional,

indicando que ha decadas 0 assunto e pertinente e merece a atenc;aodos profissionais. Artigos

recentes tern sido produzidos na Australia (TAKASE, KERSHAW e BURT, 2002;

BASHFORD, 1997), China (ARTHUR et ai., 1999) e Egito (FULLERTON e SUKKARY-

STOLBA, 1995), mostrando que 0 tema continua sendo objeto de estudo de relevancia para a

Enfermagem.

No Brasil, no XIX Congresso Brasileiro de Enfermagem, realizado em 1966,

recomendou-se que as diretorias e os corpos docentes das Escolas de Enfermagem

priorizassem urna campanha de divulgac;ao sobre a profissao, procurando criar urna nova

imagem da enfermeira, conforme relatado pOICastro et ai. (1974). Isso indica que tambem

no Brasil a imagem publica da enfermeira e motivo de preocupac;ao.

Atraves da hist6ria, a profissao de Enfermagem evoluiu, assim como seu ensmo,

porem a figura da enfermeira hoje e ainda permeada pelos conceitos e estere6tipos associados



a fun9ao de auxiliar 0 medico e a falta de vida social pela total dedica9ao a profissao (ELLIS,

1998), a figura de fadas e feiticeiras (RODRIGUES, 1997) e ate ao erotismo e sensualidade

ligados a sua imagem (REZENDE, 1993). Sao numerosas as referencias encontradas

associando as enfermeiras a figuras de anjos de branco, santas e religiosas, que podem ser

explicadas tanto na cor predominante dos uniformes ou nas origens da profissao, como nas

virtudes desejadas tanto para as religiosas como para as enfermeiras, tais como as citadas por

Germano (1984): obediencia, respeito a hierarquia e humildade. Para Padilha, Nazario e

Moreira (1997) as enfermeiras saD vistas como os anjos que protegem as vidas humanas,

aproximando-se muitas vezes a super-herois, que nao sentem dores, nao tern necessidades,

honirios ou familia.

o carater manual atribuido ao cuidado direto aos doentes contribui para sua

desvaloriza9ao, visto que as atividades pniticas saD percebidas como de inferioridade em

rela9ao ao trabalho intelectual, proprio do medico, e como fator de desvaloriza9ao social,

como afirmam Meyer (1992) e Rizzotto (1999). Em seus estudos, essas autoras tratam ainda

dos diferentes graus de forma9ao da equipe de Enfermagem, dos quais a sociedade de urn

modo geral nao percebe a diferen9a, mesmo quando e atendida por esses profissionais.

Padilha, Nazario e Moreira (1997) afirmam que a falta de identifica9ao dos niveis dos

profissionais de enfermagem ocasiona frustra9ao e diminui 0 desejo dos estudantes e dos

profissionais de continuarem na profissao, sendo mais simples procurar outra, que tenha

maior reconhecimento e valoriza9ao social.

A forma9ao em Enfermagem nao tern contribuido para a mudan9a na postura e,

consequentemente, na imagem da enfermeira. Lima (1994) afirma que a educa9ao em

Enfermagem ainda carrega a concep9ao de que as enfermeiras devem ser pessoas

disciplinadas e obedientes, sem valorizar em suas atividades de ensino 0 desenvolvimento de

uma postura critica, dando prioridade a aspectos de conduta e moral.



o agrupamento dos diversos fatores acima descritos, associado Ii falta de status social

e do estabelecimento de limites e atuac;ao e func;5es, denota nas profissionais frustrac;ao,

insatisfac;ao e urn sentimento de impotencia e pessimismo diante dos rumos da profissao

(Meyer, 1992). Em associac;aoe/ou decorrencia disso, a imagem que as enfermeiras tern de si

tambem e negativa, 0 que contribui para urn baixo grau de auto-realizac;ao.Para Santos et al.

(1988), a auto-imagem da enfermeira e urna responsabilidade da educac;aoem Enfermagem,

espac;o no qual os professores deveriam estimular 0 desenvolvimento do autoconceito e da

auto-estima nos alunos, pois com estes em niveis elevados, poder-se-ia embasar mudanc;as

significativas na imagem profissional, tomando-a mais positiva.

Em trabalho sobre a imagem da enfermeira na imprensa escrita, Sanna e Secaf (1996)

concluem que a enfermeira nao e devidamente reconhecida pelo publico, sendo confundida

com os outros trabalhadores em Enfermagem (como ja citado anteriormente) e ate com

diferentes profissionais da area da saude, como nutricionistas e fisioterapeutas. 0 estudo

mostra tambem que a func;ao gerencial do trabalho e pouco expressiva e as atividades de

pesquisa da enfermeira sao desconhecidas, pois nas noticias analisadas no artigo, houve

apenas uma referencia Ii enfermeira como administradora e nada foi encontrado a respeito cia

func;aode pesquisadora. Entretanto, nem s6 de aspectos negativos sua imagem e constituida:

foi constatada a utilizac;ao do termo enfermeira como sinonimo de prestac;ao de cuidados,

com conotac;ao de carinho e eficiencia. Mesmo assim, analise das autoras mostra que 0

espac;o ocupado pela Enfermagem na imprensa tern contribuido para reforc;ar aspectos

negativos, distantes da imagem que as enfermeiras fazem de si mesmas. Santos et al. (1988,

p. 249) questionam com os resultados de sua pesquisa com alunos ingressantes se a

influencia da midia na imagem publica da enfermeira e ta~ determinante quanto parece, pois

encontrou esse fator em 4° lugar dentre os que influenciaram a imagem atribuida Ii enfermeira

pelos academicos, tendo menos influencia que experiencias vivenciadas em situac;5es de



doenya, relacionamento com familiares ou amigas que sejam enfermeiras e antecedentes de

trabalho no campo da saude.

A pesquisa na Enfermagem e para Colliere (1989) urna das etapas mais importantes

no desenvolvimento da profissao, considerando que esta e urna funyao relativamente nova

para as enfermeiras. Segundo Ellis (1998) a investigayao em Enfermagem e a consequente

produyao de conhecimentos na area podem contribuir de forma decisiva para elevar 0 status

da profissao.

Ha ainda autoras que, mesmo referindo em seus estudos a falta de definiyao da

imagem da enfermeira, 0 que possibilita incomodas interpretayoes e representayoes por parte

da sociedade, defendem que e nessa falta de delineamento que reside a forya da imagem da

enfermeira, pois assim "ela pode metamorfosear-se em formas ta~ ricas e sedutoras"

(REZENDE, 1993, p. 35). Diz a autora ainda que a Enfermagem deveria alargar suas

percepyoes e nao se incomodar tanto com estereotipos como 0 da enfermeira prostituta que,

na tentativa de ser combatido, acaba por instituir a rigidez moralizante da conduta

profissional, afinal esta seria apenas urna representayao. A autora classifica essa situayao

como urn dialogo de surdos, no qual ataca-se a forma com 0 conteudo.

Colliere (1989) identifica diferentes correntes socio-economicas que influenciam as

praticas de Enfermagem, entre e1asa tecnicidade, a revalorizayao entre quem presta e quem

recebe cuidados e 0 desenvolvimento em saude, e afirma que essas influencias modificam 0

papel da enfermeira, bem como as expectativas desse papel. Assim, "a imagem da enfermeira

transforma-se, diversifica-se, toma-se mais confusa a medida que e abalada a estabilidade do

papel" (COLLrERE, 1989, p.188). A autora identifica a Enfermagem com urna forma9ao

religiosa matrilinear e uma formayao medica patrilinear e afirma que, para distanciar-se de

suas origens religiosas, as enfermeiras procuraram especializar-se na tecnicidade, reforyando

dessa forma sua associayao ao medico. Ou seja, para tentar desvencilhar-se de urn
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o presente estudo consiste em uma pesquisa bibliognifica que, para Gil (1999),

permite ao investigador a cobertura de uma gama de fenomenos mais ampla do que aque1a

que se poderia pesquisar diretamente. Esse tipo de pesquisa e desenvolvida a partir de

material ja elaborado em livros e artigos cientificos e tern por objetivo colocar 0 pesquisador

em contato com 0 que ja foi escrito sobre 0 assunto, permitindo aprimorar os conhecimentos

e explorar novas ideias. Para a construyao desta pesquisa, seguiu-se as seguintes etapas,

propostas pe10autor.

1. Formulayao do problema: consta da definiyao de uma questao nao resolvida e que seja

objeto de discussao em qualquer dominio de conhecimento;

2. Elaborayao do plano de trabalho: corresponde ao desenvolvimento que se pretende dar

a pesquisa;

3. Identificayao e localizayao das fontes e obtenyao do material: as fontes identificadas

devem ser capazes de fomecer respostas adequadas a soluyao do problema proposto,

sua localizayao pode ser feita atraves de consultas a bibliotecas ou da compra em

livrarias;

4. Leitura do material: identificando as informayoes relevantes aos objetivos da pesquisa,

estabelecendo relayoes entre essas informayoes e analisando a consistencia das

informayoes. E realizada em quatro etapas: leitura explorat6ria, leitura seletiva, leitura

analitica e leitura interpretativa;

A leitura explorat6ria constitui uma rapida leitura do material com 0 objetivo de

descartar 0 que nao e relevante para alcanyar os prop6sitos da pesquisa. Na leitura seletiva

faz-se uma leitura aprofundada das partes que realmente interessam dentro de cada obra



selecionada. A leitura anal£tica objetiva ordenar e sumariar as informayoes contidas nas

fontes, de forma que possibilitem a obtenyao de respostas da pesquisa. E nesta etapa que se

procede a identificayao das ideias-chave do texto, sua ordenayao e sua sintese. Na leitura

interpretativa procura-se estabelecer relayao entre 0 conteudo das fontes pesquisadas e 0

tema 0 qual esta se estudando.

5. Confecyao de fichas de documentayao: contendo 0 nome do autor, a referencia da obra

e um resumo de suas ideias, essa ficha tern por finalidade identificar as obras

consultadas, registrar seu conteudo e ordena-Ias;

6. Construyao logica do trabalho: na qual organizam-se as ideias tendo em vista atender

os objetivos iniciais do estudo;

7. Redayao do texto: considerada a ultima etapa de uma pesquisa bibliografica, a reda((ao

do texto consiste na expressao literaria do raciocinio desenvolvido no trabalho.

A identificayao e localiza((ao das fontes utilizadas no presente estudo ocorreu em dois

momentos: no Sistema de Automayao de Bibliotecas da Biblioteca da Escola de Enfermagem

da Universidade Federal do Rio Grande do SuI e na Internet, no site da biblioteca virtual do

Portal CAPES, acessado atraves dos computadores da Escola da Enfermagem da UFRGS,

nos periodicos disponiveis na area de Enfermagem. Foram utilizadas como palavras-chave os

descritores em ciencia da saude cadastrados na Biblioteca Virtual em Saude, da BIREME,

considerados relevantes ao objeto deste estudo: Papel do Profissional de Enfermagem (Rol de

la Enfermera; Nurse's role), Pratica Profissional/historia (Practica Profesional/historia;

Professional Practice/history), Historia da Enfermagem (Historia de la Enfermerfa; History

of nursing). Como criterio para seleyao, 0 artigo cientifico pesquisado deveria corresponder a

urn dos descritores selecionados e ter sido publicado nos ultimos cinco anos, nas linguas

portuguesa, inglesa ou espanhola.



resultando ao todo 121 artigos cientificos. Apos a leitura exploratoria, apenas dois trabalhos
t



Como aspectos eticos, as normas de autoria foram respeitadas, sendo que todas as

obras utilizadas tiveram seus autores devidamente citados e referenciados.
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enfermeiras depende tambem de mecanismos inconscientes que motivariam os individuos

dotados a manter uma iniagem positiva de si mesmos, sendo que estes seriam menos

influenciados pela imagem publica negativa das enfermeiras.

Em rela~ao a auto-estima, os autores trazem 0 conceito de auto-estima coletiva da

profissao, que deriva de fatores objetivos tais como posi~ao nas estruturas das organiza~oes,

poder nas relayoes entre grupos e reputayao social da profissao. A auto-estima coletiva das

enfermeiras corresponde a avaliayao de como as profissionais (em grupo) sao valorizadas

socialmente. E influenciada pelo pouco reconhecimento publico da profissao, pela

discrepancia entre a identidade profissional e a pnitica atual, com pouca autonomia e poder

de decisao.

Os autores abordam tambem os conceitos de satisfayao com 0 trabalho e de

performance, relacionando 0 primeiro com a discrepancia da auto-imagem em relayao a

percepyao da imagem publica das enfermeiras. A performance das enfermeiras estaria

relacionada mais positivamente com a auto-imagem e sua discrepancia da imagem publica e

tambem com 0 grau de relacionamento com outros grupos de profissionais da area da saude.

Sao interessantes as afirma~oes que as autoras fazem a respeito do relacionamento das

enfermeiras com os outros profissionais, pois elas nao se detem apenas a subordinayao ao

medico, trazendo outras profissoes e referindo urn carater de igualdade nas relayoes.

Foram utilizadas pelas autoras diferentes escalas para avaliar:

• Como as enfermeiras pensam que a sociedade as ve? - Porter Nursing Image Scale

• A auto-aceitayao relacionada a auto-estima - Self-Esteem Scale

• A auto-estima coletiva - Collective Self-Esteem Scale

• A satisfayao no trabalho - Index of work satisfaction

• A performance das enfermeiras - Six-Dimension Scale of Nursing



A analise dos dados do artigo citado confirma a maioria das rela~oes entre auto-

imagem, auto-estima coletiva, satisfa~ao com 0 trabalho e performance tratadas

anteriormente pela literatura revisada. Destacam-se os achados acerca da discrepancia entre a

percep~ao das enfermeiras sobre a imagem publica de sua profissao e a sua propria percep~ao

como profissional, que referem que essa discrepancia, resultante dos estereotipos de sua

imagem, prejudica 0 potencial de sua pratica e refor~a a incongruencia entre a ideal e a atual

realidade profissional. Outra discussao afirma que a pouca valoriza~ao social da profissao de

enfermeira afeta a auto-estima coletiva levando a urna dificuldade de intemalizar 0 orgulho

de ser enfermeira.

As conclusoes desse estudo podem ser descritas em quatro itens:

• Os estereotipos da imagem da enfermeira influem negativamente sua pratica~

• As rela~oes com outros profissionais da area da saude e 0 desenvolvimento de auto-

imagem positiva sao recursos para minimizar os impactos negativos da imagem

distorcida das profissionais~

• Vma melhora na imagem publica da enfermeira e essencial~

• As enfermeiras necessitam desenvolver medidas que contra-ataquem os multiplos

efeitos dos estereotipos da profissao.

Esse artigo tern uma rela~ao muito estreita com 0 objeto do presente estudo,

contribuindo com muitas informa~oes. Destaca-se a melhoria nas rela~oes com os outros

profissionais da saude como urn dos recursos para minimizar as consequencias das distoryoes

na imagem das profissionais, afirma~ao a qual nao se encontrou referencia na produ~ao

cientifica brasileira revisada para esta pesquisa.



4.2 Artigo Imagem e identidade profissional na constru~ao do conhecimento em

Enfermagem

No artigo intitulado "Imagem e identidade profissional na constru~ao do

conhecimento em Enfermagem", Silva; Padilha e Borenstein (2002) afirmam que 0 processo

de constru~ao do conhecimento da profissao de Enfermagem reflete as transforma~oes

inerentes ao contexto historico no qual se insere. Assim, propoem-se a analisar as dispersoes

na constru~ao do conhecimento em Enfermagem a partir das tematicas discutidas nos

Congressos Brasileiros de Enfermagem, no periodo de 1977 a 1987.

Inicialmente as autoras apresentam urn panorama da realidade politica, economica e

social dos anos pesquisados, trazendo informayoes sobre os sistemas e as politicas publicas

de saude da epoca. Referem que, no periodo estudado, a Enfermagem passava por uma crise

que era traduzida nos trabalhos encontrados, principalmente, por posicionamentos sobre a

imagem desfavoravel da profissao na sociedade e a indefiniyao de identidade profissional.

Isto justificado pela exclusao do papel da enfermeira nos programas publicos de assistencia a
comunidade e pela diminuta participa~ao na defini~ao de politicas de saude.

Referindo-se ao fato de que, em 1980, nao havia em nenhurn Ministerio Federal

Departamento ou Coordenayao de Enfermagem que influenciasse as decisoes politicas que

envolviam diretamente a Enfermagem, as autoras trazem urna cita~ao que relaciona isto a
hegemonia do profissional medico, ao reflexo da posi~ao da mulher na cultura brasileira e a

estereotipos relacionados com a profissao. Aqui novamente encontramos reflexos negativos

das distor~oes da imagem da enfermeira na sua realidade profissional.

Tratando mais especificamente do status da mulher na sociedade brasileira da epoca,

as autoras trazem em sua pesquisa referencias que relacionam a imagem feminina associada



as enfermeiras a marginalidade das profissionais na equipe de saude, a imagem desfavonivel

da profissao, aos estere6tipos/mitos da profissao e indefiniyao do papel da enfermeira, a falta

de autonomia, ao precario desenvolvimento profissional da Enfermagem, a dificuldade de

inseryao no mercado de trabalho e as pessimas condiyoes de trabalho. Desse modo, as autoras

afmnam que a Enfermagem, pelo "simples" fato de ser exercida majoritariamente por

mulheres, toma-se urn trabalho diferenciado e subaltemo.

Outro fator de desvalorizayao da profissao, encontrado nos resumos pesquisados pelas

autoras, foi a falta de qualificayao da maioria dos profissionais de Enfermagem, que acabava

por caracterizar seu serviyo como centrado em tarefas distribuidas de forma acritica e

executada com objetivos apenas imediatos.

Assim, delineava-se na Enfermagem dos anos 70 e 80 uma ideologia voltada para a

afirmayao do status profissional, a definiyao de papeis e a busca da autonomia, na tentativa

de minimizar os fatores acima descritos como influenciadores da realidade profissional.

Percebe-se que esses fatores estao ainda presentes no cotidiano das profissionais duas

decadas depois, levando-nos a acreditar que, se algo tem sido feito para modificar essa

realidade, nao esta sendo muito efetivo.

4.3 Artigo Caring attributes, professional self concept and technological influences in a

sample of registered nurses in eleven countries

o trabalho "Caring attributes, professional self concept and technological influences

in a sample of registered nurses in eleven countries", de Arthur et al (1999) trata das

caracteristicas do cuidado, auto-imagem profissional e influencia tecnol6gica em urna



amostra de 1957 enfermeiras registradas de 11 paises. E urna pesqwsa quantitativa,

idealizada por pesquisadores chineses, que analisou questiomirios aplicados as enfermeiras. 0

objetivo central consistia em desenvolver urn entendimento e comparar as respostas das

enfermeiras de diferentes paises sobre itens e conceitos relacionados a cuidado, auto-imagem

profissional e influencias tecnol6gicas.

Em rela~ao ao cuidado, as enfermeiras respondiam as questoes propostas: 0 que

significa 0 cuidado pra voce como enfermeira? Quando eu estou trabalhando com meu

paciente, eu exercito 0 cuidado quando eu...; Como 0 cuidado e aprendido ou ensinado?

Sobre a auto-imagem profissional, os aspectos levantados dizem respeito a cinco

escalas: habilidade, lideran~a, flexibilidade, comunica~ao e satisfa~ao, e sao estudadas

atraves de urn instrumento denominado Professional Self-Concept of Nurses Instrument

As influencias tecnol6gicas foram abordadas em rela~ao as suas vantagens e

desvantagens, levando em conta a economia de tempo, 0 aurnento da seguran~a para os

pacientes, 0 crescimento dos riscos e do estresse nos profissionais, os dilemas eticos

resultantes da manuten~ao artificial da vida, entre outros.

Dentre os achados, destaca-se que as enfermeiras da Asia eram mais jovens, menos

experientes, porem mais qualificadas em compara~ao as enfermeiras do ocidente. As

enfermeiras das Filipinas, Suecia e Africa do SuI atribuiram escores significativamente mais

elevados ao cuidado que as da China, Coreia e Esc6cia. As enfermeiras coreanas da amostra

demonstraram 0 mais baixo escore para a auto-imagem profissional, enquanto as enfermeiras

da Nova Zelandia demonstraram 0 mais alto. As entrevistadas da Austnilia, Canada, Nova

Zelandia, Esc6cia e Suecia demonstraram concordancia com a ideia de que os avan~os

tecnol6gicos nao trouxeram economia de tempo ao seu trabalho e, no geral, possuem opiniao



mais negativa sobre a influencia ciatecnologia, quando comparadas as enfermeiras ciaChina,

Filipinas e Singapura.

As conclusoes gerais do artigo afirmam que a maioria das enfermeiras aguarda de

urna forma positiva 0 seu trahalho diario e que em geral tern urn born relacionamento com

seus colegas de trabalho. A maior parcela tambem concorda com a afirma9ao de que

"trabalhar como enfermeira e, na maioria das vezes, como eu imaginava antes de come9ar",

porem a quantidade de enfermeiras que discordam e significativa, especialmente na China e

na Coreia.

Esse artigo foi selecionado para amostra cia presente pesquisa por abordar,

especificamente, a auto-imagem clas enfermeiras pesquisaclas. Nao sao feitas referencias a

imagem publica da enfermeira, porem pode-se perceber que a maioria delas refere uma

imagem positiva de si mesma como profissional, mesmo que os achados de outros autores,

anteriormente citados, apontem para uma importante influencia da imagem da sociedade na

auto-imagem das enfermeiras.



A imagem que a sociedade constr6i da enfermeira e influenciada por estere6tipos e

por ideias irreais das profissionais e de seu trabalho. Na hist6ria da profissao de Enfermagem

encontram-se muitas das razoes para essas diston;oes.

A Enfermagem teve sua origem no ceme da condivao de mae cuidadora de seus

filhos. Assim, como profissao predominantemente feminina desde 0 inicio, a imagem das

enfermeiras acompanhou intimamente a imagem da mulher atraves da hist6ria,

compartilhando caracteristicas como submissao ao sexo masculino, obediencia,

desvalorizavao e, mais tarde, acompanhou tambem a luta por reconhecimento e valorizavao.

A Enfermagem, quando ja organizada como pnitica, estabeleceu com a medicina uma relavao

de dependencia e subalternidade, trazendo para a figura do medico a dependencia que tinha

dos homens. Assim, a falta de autonomia das enfermeiras, que e apontada hoje pelas

profissionais como urn entrave ao desenvolvimento da profissao, tambem tern suas raizes nos

valores e papeis que a mulher exerceu no decorrer dos anos.

Na idade media, tempo de supremacia da Igreja Cat6lica no mundo ocidental, a

Enfermagem foi organizada quase que exclusivamente nas ordens cristas. Dessa epoca resulta

a imagem de religiosas, com figuras alvas, puras e angelicais, mesmo que nos dias de hoje

apenas uma pequena parcela das instituivoes de saude esteja associada a religiao. Assim,

virtudes como hurnildade, bondade, doavao passaram a fazer parte da imagem publica das

enfermeiras.

Da mesma forma descrita acima, a baixa remuneravao das profissionais tomou-se

aceitavel, pois urna vocavao como cuidar dos doentes encontraria sua recompensa em si

mesma, na pr6pria pratica. A pouca mobilizavao politica das profissionais e as diminutas



iniciativas de reivindica9ao por melhores salcirios e condi90es de trabalho contribui para

assegurar atualmente essa defasagem de rendimentos. Urn exemplo no qual se pode observar

as diferen9as de vencirnentos das enfermeiras em rela9ao aos outros profissionais de saude de

curso superior sao os editais de concursos publicos para area de saude, nos quais muito

usualmente vern descritas as remunera90es basicas das categorias, com diminui9ao de salcirio

para as enfermeiras, mesmo com equivalencia de carga horaria aos dos outros profissionais.

No periodo do Renascimento a enfermagem foi exercida por mulheres de pouco valor

para a sociedade, como prostitutas e bebadas. A imagem das mulheres que exerciam a

profissao constava de desleixo, falta de higiene e de feminilidade. Pode-se observar entao

grande varia9ao e ate oposi9ao nas caracteristicas atribuidas as profissionais, atraves da

historia.

Ha pouco mais de 40 anos, a forma9ao das enfermeiras no Brasil firmou-se como

atividade de ensino superior. E pouco tempo, se levarmos em conta que as praticas de

cuidado aos doentes sempre existiram e que outras profissoes da area da saude, muito menos

antigas, tiveram seu reconhecimento como forma9ao universitaria ha mais tempo. Tudo isso

refor9a a confusao do que, para mim, e urn dos aspectos da profissao que e menos conhecido

da popula9ao: a diferen9a entre as auxiliares de enfermagem, tecnicas de enfermagem e

enfermeiras.

Qutro aspecto que contribui para a desvaloriza9ao das enfermeiras e a imagem

negativa que elas tern de si proprias e de seu trabalho, que costuma ser caracterizada com

frustra9ao pelos baixos rendimentos e pela falta de autonomia e tambem pela realidade

profissional, diferente da idealizada na gradua9ao. Q papel da educa9ao em Enfermagem e

fundamental na mudan9a, pois os docentes podem contribuir para a forma9ao de urn ideario

condizente com a pratica profissional e para 0 estabelecimento de auto-imagem/autoconceito

e auto-estima elevados nas futuras profissionais. As enfermeiras devem acreditar primeiro em



seu valor como profissionais para que consigam atuar de maneira efetiva na modificayao das

condiyoes atuais.

As informayoes resultantes da analise dos artigos selecionados para essa pesquisa

confirmam os achados da literatura anteriormente revisada. E interessante perceber que

pesquisas realizadas em outros paises (no caso de urn artigo estudado, em 11 paises), em

geral, encontram as mesmas caracterfsticas negativas na imagem publica das enfermeiras que

as identificadas no Brasil.

A realizayao deste trabalho esclareceu muitas das duvidas que me acompanhavam

desde 0 inicio da graduayao e incitou varios outros questionamentos, que poderao servir para

futuras pesquisas de campo sobre 0 tema. Surpreendeu-me a pequena produyao cientifica

sobre 0 tema, especialmente no Brasil, pois se verificou que a imagem negativa da enfermeira

prejudica de muitas formas sua pratica profissional, sendo esta por si s6 uma justificativa

para que mais estudos sejam realizados, tanto na tentativa de definir melhor a imagem

publica da enfermeira como na proposiyao de medidas que possam contribuir para mudar

essa realidade.
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