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RESUMO: As autoras relatam uma experi�ncia vivenciada pelos alunos da d isci pl ina 
Introd u yao a Enfermagem, ao util izarem musica,  dramatizayao, telejornal e cartazes, 
como forma de expressAo de sua visAo da profissAo.  Atraves dessa atividade pratica 
cornernorativa do Dia do Enfermeiro ,  buscaram conhecer as representayOes do aluno 
acerca da pratica e do papel do enfermeiro.  Tal atividade possibi l itou a reelaborayao 
de conceitos te6riocos ja abordados em sala  de aula ;  constitu iu-se como espa� de 
reflexAo dos elementos sugeridos pelas i magens apresentadas na produC;Ao dos 
grupos. As multiplas dimensOes da pratica profissional ,  enfocadas nas representayOes 
dos a lunos, forneceu subsid ios para repensar  as estrategias do processo ensino
a prendizagem nesta d iscipl ina.  

ABSTRACT: The authors report a practical experience Which took place with the 
students of the discipl ine Introduction to Nursi ng , about the use of music, drama,  Tv 
news and bills to express their · Nursing Conceptions. Through a commemorative 
practica l  activity of Nurses' Day, the authors tried to know student's representations 
concern ing the practice and role ofthe nurse.  Such an activity enabled us to reelaborate 
theoretica l  concepts worked in the classroom and constituted itself a space to th ink 
about the data suggested by the images produced by the sudents team. The m u ltiple 
d imension of professional practice focused in  sudents representations, provived ground 
to rethink the strategies of the teach ig - learning process in the d isci pl ine.  

UNITERMOS: Enfermagem - Pratica - Papel do Enfermeiro.  

1 .  INTRODUCAO 

o tema enfennagem como profissao corn enfo
que nas tendencias da prntica profissional, correspon
de a prirneira unidade do prograrna da Disciplina 
Introdu�o a Enfennagem, integrante do curriculo do 
curso de Enfermagem da Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia. 

Esse tema sempre e desenvolvido sbb forma de 
exposi��o dialogada entre docentes e discentes, tendo 
uma d��o de vinte horas. 

Como docentes da disciplina ern questao e preo
cupadas corn a dinarniza�ao do processo eosino
aprendizagern, decidirnos introduzir 00 prirneiro se
mestre de 1 993,  como recurso didatico, 0 estudo 
dirigido e verificarnos que as discussOes ern sala de 
aula, foram enriquecidas, on seja, tomararn-se rnais 
abrangentes. 

Dado 0 grande mimem de aluoos (quarenta e 
qualm), ate e�o a maior tunna da disci pi ina, aliada 
a capacidade de produ��o demoostrada pelo grupo, 
fomos motivadas a realizar urn atividade extra cum-
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cular, que coincidiu com a comemo�llo do Dia do 
Enfermeiro. 

Com tal atividade, alem do aspecto comemorati
YO, poder-se-ia conhecer a perce�o do aluno, de 
uma fonna dinamica e atraente, sobre a enfermagem 
como profissilo; realizar atividade em con junto, vi
sando integrar os grupos de estagio; estimular a cria
tividade do aluno atraves de recursos alternativos, 
pouco habituais em sala de aula (Milsica, Dramatiza
�ilo, Telejornal e cartazes) como fonna de expressilo 
da sua visllo da profissllo e do profissional enfermeiro. 

2. PLANEJAMENTO E EXECUCAo DA 
ATIVIDADE PROPRIAMENTE DITA 

lnicialmente, realizou-se urna reuniilo preparato
ria entre as professoras da Disciplina, para discutir a 
estrategia a ser utilizada na comemora�ilo do Dia do 
Enformeiro. 

Decidiu-se entilo: conservar a mesma divisilo dos 
grupos, feita para a realiza�ilo dos estagios requeridos 
pela disciplina, ja que seria tambem urna oportunida
de de integra�ilo entre os alunos; dar uma orienta�o ' 
inicial para a realiza�o da atividade; interferir 0 
minimo possivel durante 0 planejamento e execu�ilo 
da atividade pelos alunos, visando com isso explorar 
sua livre expressilo e criatividade; utilizar a Milsica, 
a Dramatiza�ilo, 0 Telejornal e 0 Cartaz, como meio 
para representar a imagem que tern da profissao. 

� Nesse sentido, foram providenciados os recursos 
materiais basicos e os encaminhamentos burocrnticos 
relativos a reserva do audit6rio, filmagem, fotografia, 
etc. 

No dia 12 .05, no inicio da manha, 0 grupo reunido 
em sam de aUla, tomou conhecimento da ideia de 
comemorar juntos, professores e alunos, 0 Dia do 
Enfermeiro e a fonna como seria feito isso. A recep
tividade foi positiva e logo foram feitas as orienta�6es 
e 0 sorteio dos recursos didaticos para cada grupo. 

A partir dai, cada urn ocupou urna sala diferente, 
de forma que urn grupo mio teve conhecimento da 
produ�ao do outro, a fim de evitar interferencias nos 
modos de perce�ao da profissilo. 

Trabalharam entilo, durante urna hora, sendo as
sessorados por duas professoras da disciplina, que 
proviam os recursos materiais necessanos e acompa
nhavam a execu�ao da atividade. 

o trabalho foi desenvolvido conforme planejado, 
embora tenham surgido alguns entraves administrati
vos que atrasaram e quase inviabilizaram tais ativida-

des. Isso provocou urn desgaste pessoal das professo
ras, na tentativa de solucionar as dificuldades, deixan
do-as apreensivas quanto a possiveis prejuizos na 
din3mica do trabalho como urn todo. 

A apresenta�o dos grupos foi ordenada previa
mente, onde cada urn dispOs de vinte munidos para 
apresentar-se, 

3. A APRESENTACAo PUBLICA E 
ANALISE DA PRODUCAo DOS GRUPOS 

o primeiro grupo a apresentar-se fez uma drama
tiza�o, enfocando, inicialmente, a admissilo de uma 
paciente num pronto socorro,  

Enfatizou 0 contexto de trabalho da enfermagem 
mostrando que as atividades da enfermagem mio sao 
isoladas, mas sim trabalho que se constroi coletiva
mente, 

A equipe de saMe representada no palco, com
punha-se de todas as categorias de enfennagem, de 
medicos e incluia o aluno, como estagiario. Percebeu
se a valoriza�ilo do trabalho em equipe, enquanto urn 
processo integrado. 

No entanto, observou-se diferen�s na forma 
como cada urn exercia 0 seu papel de profissional. 

A representa�o da enfermeira expressava-se nos 
estere6tipos de uma imagem negativa - enfermeira 
distante do paciente, insensivel a atua�ao vivida por 
ele, utilizando-se de gestos bruscos e atitude desani
madora; e por outro lado, uma imagem positiva -
enfermeira d6cll, dedicada, demonstrando tranquili
dade no exercicio da profissilo. 

o auxiliar de enfennagem apareceu mais pr6xi
mo d� paciente e do familiar, ..,ost(" que preocupava
se em atende-los, farendo 0 elo de liga�ao com a 
familia. Percebeu-se ainda, a enfennagem num papel 
de defesa do paciente, diante do restante da equipe. 

Visualizou-se tambem a afIi�ao do familiar dian
te de urna atendente de enfermagem fria, impessoal, 
preocupada em cumprir as normas institucionais -
preenchimento de fichas, coleta de dados do paciente 
- alheia a dor do familiar. 

Assim, 0 grupo critica a realidade de saude do 
pais e diz que partiu daquilo que imagina ser 0 traba
Iho da enfermeira. 

Cada urn procurou passar urn pouco da vi silo que 
tern da enfermagem, embora reconhe�am que mio tern 
experiencia, ja que ainda mio vivenciaram na prntica, 
situa�6es assistenciais. 
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o segundo grupo trabalhou com cartazes. Houve 
urna preocupac;:ao dos alunos em introduzir os carta
zes com urn texto oral, onde buscaram fundamentar 
teoricamente sua concepc;:ao de enfermagem. 

Usaram, para tal, urn trecho do Manual de Enfer
magem, de Thora Kron, onde e abordada a enferma
gem como profissao numa perspectiva historica, sua 
evoluc;:ao, mostrando urn lado de submissao presente 
no enfermeiro e concluindo que a Enfermagem nunca 
vai ser Medicina. 

A visao que tern da enfermagem, num primeiro 
momento, sugere-nos a concepc;:ao da profissao como 
Ciencia e Arte. Utilizam-se de escritos de Florence 
Nightingale para conceitua-la. 

Num segundo momento, colocam a enfermagem 
numa perspectiva ecologica, de totalidade, ou seja, 
holistica. Nesta concepc;:ao, a enfermeira atende ao 
homem, enquanto ser social, no ambito intra e extra 
institucionaI . Assim, 0 individual e 0 coletivo, roo sao 
categorias separadas ou dicot6micas. Na visao holis
tica, a enfermagem aparece como fonte de vida, como 
forc;:a produtora de saMe, mas e urn trabalho duro, 
tendo em vista 0 contexto onde ela se produz e repro
duz - a divisao do trabalho, no campo de saMe e de 
enfermagem, 0 poder medico e 0 saber da enferma
gem. 

o primeiro cartaz do grupo, dizia : Lembrem, 
remedios podem matar. Esta frase acompanhada da 
imagem de urn revolver que dispara capsulas, e su
gestiva do poder das drogas - tera¢utico e no vivo. 
A cor azul, presente em todas as capsulas representa 
o lado positivo (terapeutico) das drogas . 0 outro lado 
da capsula, representado por tres tonaIidades diferen
tes de amarelo, sugere a intensidade de toxidade 
delas. Pareceu-nos 0 texto de uma campanha educa
tiva dirigida a populac;:ao ou quem sabe aos proprios 
enfermeiros? 0 cartaz e, sem duvidas, urn lembrete 
para 0 enfermeiro de que ele tern urn papel decisivo 
na Educac;:ao em SaMe. E tambem urn alerta sobre 0 
grave problema de SaMe PUblica, representado pelo 
uso indiscriminado de drogas. 

Nesse sentido e papel do enfermeiro ensinar pes
sOGS a usar remedios de maneira sensata e Iimitada. 

o segundo cartaz mostrou uma populac;:ao em 
franco crescimento. E preciso oferecer condifoes de 
vida ideais a todo esse contingente humano, e saude 
e algo que tern a ver com as condic;:Oes de vida reais 
da populac;:llo. Enfocou, ainda, 0 homem como urn 
todo, mostrando a questao do hurnano - humanidade. 
A figura da colagem, representa homens, mulheres e 

crianc;:as, em varias etapas do cicio vital, evidenciando 
que para a assistencia do enfermeiro 030 existe faixa 
de idade determinada. E ainda, que 0 objeto da enfer
magem e 0 homem, tanto individual quanto coletiva
mente. 

E dever do Estado e func;:ao do enfermeiro, en
quanto cidadao e profissional de saude, trabalhar 
cornie para 0 individuo, de forma que ele perceba que 
saude roo e algo desvinculado de suas condic;:Oes de 
vida e existencia. 

o terceiro e Ultimo cartaz, engloba mensagens 
distintas, das quais destacamos os seguintes aspectos :  
a enfermagem aparece dando duro, acompanhando 0 
curso da vida. A frase como aproveitar me/hor os 
dons da natureza, sugere 0 papel educativo do enfer
meiro ; reforc;:a a espemnc;:a de quem vivencia uma 
situac;:ao de dor. Partindo dessa perspectiva a enfer
magem faz muita coisa para me/horar a vida do 
outro. 

A valorizac;:ao que 0 aluno atribui a profissao - ela 
e especial, dai 0 pedido que seja reconhecida. 

A profissao precisa de recoohecimento social. 
Consideram que 0 enfermeiro e urn trabalhador de 
saMe necessario em toda cidade, reforc;:ada por outra 
frase. Toda cidade precisa de um traba/hador como 
este. A responsabilidade do enfermeiro ao assistir 0 
paciente/cliente, por exemplo, na manipulac;:ao de 
equipamentos e materiais. 

A enfermagem contribui em diversos campos de 
atuac;:ao, seja nas situac;:Oes de emergencias, levando 
um jio de esperanfa ao dar os primeiros socorros 
primeiro atendimento - ou nas situac;:Oes cotidianas no 
ambito das enfermarias, ambulat6rios ou salas cinir
gicas. 

Situam a Escola de Enfermagem fazendo uma 
homenagem e urna alusao aos dez anos do Cursos de 
Enfermagem dessa Universidade. 

A frase introduzimos, desenvo/vemos e lidera
mos ressalta que 0 curso foi introduzido pela escola, 
na regiao do Sudoeste da Bahia, desenvolveu-se e 

vern liderando nesses dez anos. Por isso esta de para
hens. 

o grupo se inclui no contexto local e geral da 
enfennagem, quando se coloca como uma nova forc;:a, 
lembrando ao 6rgao formador - universidade - 0 com
promisso com a gerac;:ao do futuro. 

Esco/ha 0 seu amanhiJ foi a forma que encontra
ram para dizer que puderam e podem, no Curso de 
Enfermagem, escolher 0 tipo de profissionaI que se-

R. Bras. Enferm. Brasilia, v. 47, n. I ,  p. 6 1 -66, jan.lmar. 1 994 63 



riIo amanha, apresentando elementos de sua concep
<;ao da enfennagem e do enfenneiro na constitui<;ao 
do conceito elaborado. 

Dessa fonna, 0 grupo buscou uniruma concepyao 
te6rica da enfermagem como profissao, utilizando 
autores como KrOll, Nightingale. A sua perspectiva 
parte do concreto vivido em sala de aula, da vi sao do 
senso comum, das imagens da profissao veiculadas 
pelos te6ricos, pelos meios de comunica<;ao de massa 
e pelos professores. 

Tambem este grupo valoriza a uniao da equipe de 
saude, nunca representando 0 enfenneiro numa situa
<;ao de trabalho isolada. 

o terceiro grupo, trabalhou sob a forma de urn 
telejornal. Na introdu<;ao a reportagem foi apresenta
do 0 conceito da enfermagem enquanto processo que 
envolve uma relayilo de troca entre os trabalhadores 
em saude e 0 paciente/c/iente. 

A Camara, denominada teleenJerma. focalizou a 
repOrter que noticia as comemora<;Oes do Dia do 
Enfenneira. Depois da introdu<;ao ao tema, entram na 
reportagem propriamente dita, indo a rna, entrevistar 
pessoas que dao a sua visao sobre a enfermagem 
(visao do outro);  e indo ao hospital onde entrevistam 
enfenneiras que falam de sua visao sobre si mesmas. 

Utilizam como personagens as enfenneiras Mal
vina Malvada eAngeJicaAnge/ical, representantes de 
papeis opostos, para mostrar a sua visao sobre a 
enfermagem. Personagem estereotipada do papel pro
fissional da enfenneira, Malvina Malvada e burocra
ta, preocupada com normas e rotinas e declara que na 
verdade gostaria de ser medica. 

Seu desejo  nao realizado, alem do desprestigio 
social da profissao, e um peso muito grande para ela 
e a deixa desmotivada no trabalho. Assim, Malvina 
Malvada justifica seu discurso : reconhece que 0 au
xiliar de enfermagem lida com 0 pesado no trabalho 
e diz que cuida dor. pacientes porque nao tem outro 
jeito, poi!; s6 cabe, a enfenneira, a supervi5ao . 

JaAngelica Angelical, adora a profissao, sempre 
quis ser enfenneira, encontra respostas para as suas 
necessidades profissionais no trabalho, e um anjo 
born. 

Num primeiro momento, a visao de senso comum 
sobre a enfermagem e 0 enfermeiro, e atraves da 
entrevista de pessoas, numa cena de rua. Tentam 
discutir os porques da visilo distorcida de socieda 'e 

sobre a enformagem e os enformeiros. Colocam-se no 
papel de transeuntes para abordar a visao do senso 
comum sobre a profissao e os profissionais. 
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o grupo coloca em questiIo, atraves dos discursos 
de Malvina Malvada eAngelicaAngelical, 0 que e ser 
enfermeira. De forma estereotipada, cada persona
gem traz elementos negativos ou sO positivos em seu 
papel; tanto 0 descompromisso da pratica de Malvina 
Malvada (imagem de enfermeira rna), como a satis
fa<;ao de Angelica Angelical sO em ver 0 paciente 
recuperado (a imagem de anjo born e abregado, que 
tudo faz por amor ao trabalho), objetivam-nas em 
papeis cristalizados. Esses papeis, portanto, devem 
ser mobilizados, transformados. 

o grupo coloca em questiIo 0 papel e a pratica da 
profissao, que no discurso de Malvina Malvada apa
rece como pratica descontextualizada, a-critica, a
hist6rica. Seu papel e passivo, de mera cumpridora de 
tarefas - nao se coloca no que faz.  Angelica Angelical 
gosta da profissao, acha que a escolheu acertadamen
te, pensa sua pratica no contexto do trabalho em saude 
como urn todo. Chega a abordar a problematica dos 
baixos salarios, mas como algo que pode ser sublima
do diante da satisfa9lIo profissional em ver 0 paciente 
recuperado. 0 grupo se utiliza dessas personagens 
para a bordar a importancia da motiva<;ao pessoal na 
escolha da profissao. Revela tambem, a sua inquieta
<;ao com 0 futuro profissional. 

o quarto e 0 ultimo grupo, mostrou a sua visao, 
atraves da musica. Lan<;ou mao de urn arranjo de urna 
musica de Roberto Carlos, que serviu de base a letra 
de auto ria de urn compo rente do grupo, para home
nagear a enfermeira. Como se segue : 

"Elegante sempre esta 
Neve perde com sua cor 
F az de tudo para salvar 
Ela e mesmo um resplendor! 

Enformeira. enjermeiro 
Sempre dando seu amor 
Faz de tudo para salvar 
Ela e mesmo um resplendor. Ai. Ai. Ai. 
Fr -.uncias semr�e Jaz 
Jviergulhando no seu intimo 
E tambem no seu espirito 
Eleva 0 seu astral! A i. Ai, A i. 

Inteligente e competente 
Determinada deve ser 
Na luta com 0 doente 
Vai ate 0 amanhecer". 

Pen;ebe-se na mU�lca, que dOiada do,> atributos 
de urna musa, vai se compondo 0 perfil da enft· :meira, 
mulher merecedora de homenagens, por seu penoso 
oficio de lidar com a dor e a morte. 



A letra, composta por urn dos componentes do 
grupo, inicia com urna descricao de tracos exteriores 
da enfenneira, dizendo ser eIa elegante. Passa para a 
forma como exerce a pratica - trabalha �r arnor e e 
capaz de ren6ncias. 0 arnor e a renuocia el�am 0 seu 
astral. CompOem em seguida, a personalidade da 
enfenneira. EIa e inteligente, determinada. A quali
dade de seu trabalho vern da competencia no cuidado 
do doente. Observa-se que Ii imagem inicial da enfer
meira abnegada, d6cil, vilo se juntando a tributos que 
sugerem fo� e exercicio ativo do papel profissional. 
Em outras palavras, "ela sai de uma posicao passiva 
para uma posicao ativa no contexto do cuidado em 
SaUde"(l). Assim, os alonos ideali:zam 0 papel da 
enfenneira na assistencia direta ao paciente, buscan
do-o na sua formacao, pois eles assistem para apren
der a administrar a assisreocia. 

Por outro lado, e exigida a competencia no traba
lbo, assim como a devocao - a enfenneira luta, Jaz 
tudo para salvar 0 doente. Traz a ideia de onipotencia 
da enfermeira, adquirido certamente, ita formacao 
prof"tssional. A Enformeira luta com 0 doente - nesta 
frase a concepcao de pnitica tecnico-humanitaria da 
enfenneira representada pelo grupo, e superada em 
certa medida pelo eocarar da doe�a, enquanto expe
riencia de sofrimento, junto com 0 paciente. 

Diante disso percebe-se que a pnitica da enfer
meira, nilo e tecoicamente neutra, mas trabalho cujo 
objeto e 0 humano, volta-se para 0 corpo social do 
paciente. 

Nota-se aillda 0 caniter ambiguo da enfenneira 
representada na musica. Ela sabe qual e 0 seu papel, 
pois tern comperencia e dete�ao, mas e movida 
por arnor e renUncia. 0 estere6tipo de anjo born que 
tradicionalmente acompanha a enfermeira - a devo
cao, renUncia e abneg�ao, - negam a sua condi9ao 
humana. Assim 0 seu ser e negligenciado, pois ela 
deve deixar de sentir e de sofrer, e se sofre ao enfren
tar cotidianamente situa90es de dor e morte, deve 
sublimar. 

A esse respeito vale ressaltar 0 estudo de MEN
ZIES (3), sobre os mecanismos de defesa socialmente 
construidos pelas enfermeiras, ao lidar com situa93es 
estressantes, relativas ao seu pr6prio objeto de traba
lbo. 

Para 0 grupo, a enfermeira luta, enfrenta a dor, a 
doen;a, a morte, para salvar 0 doente. Assim se 
evideocia a ooipotencia que a enfermeira carrega 
consigo desde a sua formacao. 

Durante a apresenta9ao, 0 pequeno pUblico com-

posto pela turma e alguns professores de outras disci
plinas, canta e dan9a no ritmo da timbalada. 

De algum modo ele esb093 urn movimento de 
contesta9ao, quando a musica romantica, suave, e 
transposta para urn ritmo mais modemo, onde cada 
urn se solta e se move de acordo com sua pr6pria 
cadencia. Simbolicamente, temos a enfermagem do 
dois pro 10. dois pro co da mnsica romantica, mas a 
enfermeira e 0 sujeito que articula, na pnitica concre
ta, os atributos do ser enfermeiro com sua cadencia 
pr6pria :.. com seu ritmo e jeito pessoal, individualiza
do. Fato este negligenciado durante sua forma9ao (2). 

Falando de outra forma, a formacao academica e 
apenas referencia te6rico-pnitica, na quai se funda
menta 0 exercicio ativo da profissionalidade da enfer
meira, e nilo referencia que molda seu papel profis
sional. 

Assim, do modo suave e delicado de se da�ar 
uma musica romantica, passamos Ii timbalada, colo
cando a enfermeira homenageada no contexto da 
Bahia. A da1l9a dos alunos nos sugere a irnagem de 
uma enfermeira que se move, trabalha e cria, alem 
daquilo que esti instituido - 0 papel institucionaliza
do. 

4. ALGUMAS CONSIDERACOES FINAlS 

Ap6s as apresenta90es, foi possivel discutir-se 
reflexivamente sobre alguns elementos sugeridos pe
las irnagens colocadas em cena - do drama de traba
lharnum Pronto Socorro de urn hospital sem recursos; 
nas informa93es veiculadas pela televisao, enquanto 
meio de comunica9ao de rnassa - telejornal (Teleen
Jerma); no quadro composto pelas colagens, onde 
f"tguras e texto, fundem-se numa representa9ao que 
marca, situa, define 0 espa90 de atua9ao e a pnitica 
profissional; na musica que nilo possibilita contest
a9ao de atributos tradicionais, historicamente, asso
ciados Ii imagem da enfermeira sobre si mesrna e por 
outros. 

Na nossa perspectiva, enquanto docentes da dis
ciplina, a atividade possibilitou a expressao de con
ceitos te6ricos abordados em sala de aula, de modo 
critico e ao mesmo tempo criativo, em que 0 sentido 
lUdico do aprender criando, esteve sempre presente. 

Alem de contemplar as expectativas do aluno, foi 
uma oportuoidade de obter subsidios para repensar as 
aulas da I" unidade, 0 desempenho das professoras e 
as estrategias utilizadas. 

Os trabalhos continham, essencialmente, mensa-
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gens sobre a proflSsaO e 0 papel do enfenneiro nas 
suas diversas dimensOes. 

A discussao das conce�Oes da enfennagem, da 
enfenneira. da saMe, do paciente e do trabalho em 
salide, objetiva ou subjetivamente sugeridas pelas 
cenas dramatizadas, pelo telejomal, pela mUsica can
tada e �ada, e pela composicao fonnada pelas 
colagens, aparecem como momento de reflexao de 
tomada de consciencia pelo grupo, da complexidade 
que envolve 0 exercicio ativo da profissao. Nessa 
perspectiva, a reflexao critica deve levar a urn posi-

cionamento da enfennagem, visando a transforIlUlCilo ' 
das atuais condicoos de uabalho no campo da saMe. 
Para que isso ocorra toma-se necessArio que 0 profis
sional exe� mais do que urn simples papel-funcilo, 
mas busque 0 apeneicoamento de seus conhecimen
tos. A competencia tecnico-cientlfica e coMicao ne
cessaria para a valo�ilo da profissao. Alem disso, 
o profissional deve questionar-se sobre 0 seu verda
deiro papel. S6 0 posicionamento politico do enfer
meiro lhe possibilitara uma nova conduta, uma nova 
pratica. 
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